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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το ενδιαφέρον για την υποµινωική � ανατολίζουσα κεραµική της Κρήτης είχε 

ήδη αρχίσει από το τέλος του προπερασµένου αιώνα και συνεχίζεται έως και τη 

σύγχρονη έρευνα. Οι σχετικές δηµοσιεύσεις αφορούν κυρίως στη µελέτη της 

κεραµικής από τις ανασκαφές, ενώ υπάρχουν και κάποιες προσπάθειες 

συνολικότερης θεώρησης σε βιβλία ευρύτερου περιεχοµένου (για παράδειγµα V. R. 

Desborough, Protogeometric Pottery, Oxford ,1952· A. M. Snodgrass, The Dark 

Age of Greece, Edinburgh, 1971· J. N. Coldstream, Geometric Greece, London, 

1977 κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση όµως η εξέταση γίνεται στο πλαίσιο της 

τυπολογικής κατάταξης, της χρονολόγησης, της στυλιστικής ανάλυσης και της 

διερεύνησης µέσω της κεραµικής των σχέσεων µε άλλες περιοχές.   

Στόχος της µελέτης αυτής, το περιεχόµενο της οποίας αναλύεται στα 

εισαγωγικά σηµειώµατα των δύο ενοτήτων από τις οποίες αποτελείται (σελ. 14, 

403, 439-440), είναι η µετρολογική προσέγγιση της υποµινωικής έως 

ανατολίζουσας κεραµικής από την Κνωσό και η απάντηση ερωτηµάτων που 

πηγάζουν από αυτή. Η κεραµική στην οποία έχει βασιστεί είναι στο σύνολό της 

δηµοσιευµένη.  

Στην πρώτη ενότητα συγκεντρώσαµε όλη τη δηµοσιευµένη κεραµική της 

Κνωσού κατά χώρους προέλευσης και τα σχήµατα ταξινοµήθηκαν σε σχέση µε το 

είδος της εγκατάστασης στο οποίο βρέθηκαν (οικισµός � τάφοι � ιερά), για να 

διαπιστωθεί αν ίδια αγγεία κατασκευάζονταν για να εξυπηρετήσουν όλους τους 

σκοπούς. Εξετάζουµε και τα σχήµατα των εισηγµένων αγγείων για να διερευνηθούν 

οι λόγοι εισαγωγής τους σε σχέση και µε τα αγγεία της εγχώριας παραγωγής και 

έτσι οδηγούµαστε στα σχήµατα και στα αγγεία εκείνα στα οποία θα µετρηθεί η 

χωρητικότητα και τα οποία προέρχονται τόσο από την εγχώρια παραγωγή της 

Κνωσού, όσο και από τα εισηγµένα στην Κνωσό αγγεία για µεταξύ τους σύγκριση. 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις για λόγους σύγκρισης µετρήσαµε τη χωρητικότητα και σε 

αγγεία που προέρχονται από άλλες περιοχές εκτός Κρήτης, όπως ,για παράδειγµα, 

σε αττικά αγγεία που έχουν βρεθεί στην Αττική ή σε αγγεία από τη Βόρεια Ελλάδα.  

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουµε την πορεία της έρευνας σε θέµατα 

µετρολογίας στην κεραµική. ∆ιαπιστώσαµε ότι µέχρι τώρα έχει εξεταστεί η 
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χωρητικότητα σε πολύ λίγα, µεµονωµένα σχήµατα και σε συγκεκριµένες περιόδους 

και ότι δεν υπάρχει συνολικότερη θεώρηση του θέµατος µε µελέτη που να εξετάζει 

τη χωρητικότητα διαφορετικών σχηµάτων µέσα από το σύνολο της κεραµικής µιας 

περιοχής. Στη συνέχεια προτείνουµε µέθοδο µέτρησης της χωρητικότητας των 

αγγείων µέσω των σχεδίων τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, την οποία και 

εφαρµόζουµε για τη µέτρηση της χωρητικότητας των εξεταζοµένων αγγείων. Τις 

µετρήσεις αυτές ερµηνεύουµε και επιχειρούµε την απάντηση ποικίλων 

ερωτηµάτων.  

 

Το θέµα της µελέτης αυτής, που µε οδήγησε σε καινούργια µονοπάτια της 

έρευνας, µου προτάθηκε από τον καθηγητή κ. Νικόλα Φαράκλα. Τον ευχαριστώ για 

αυτό, αλλά και για την πάντα πρόθυµη και ουσιαστική βοήθειά του σε όλη τη 

διάρκεια εκπόνησής της. Τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, καθηγητές κ. 

Θανάση Καλπαξή και κ. Κατερίνα Κόπακα, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις τους. 

Τον καθηγητή κ. Θανάση Καλπαξή ευχαριστώ επίσης για τη βοήθειά του στην 

κατεύθυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Καθοριστική για την πραγµατοποίηση της µελέτης αυτής ήταν η συµβολή του 

Αν. καθηγητή κ. Πάνου Τραχανιά και του συνεργάτη του κ. Ξενοφώντα Ζαµπούλη 

στη δηµιουργία του λογισµικού εκείνου µέσω του οποίου έγιναν οι µετρήσεις 

χωρητικότητας στα εξεταζόµενα αγγεία και τους ευχαριστώ για αυτό.  

Τους γονείς µου Γιώργο και Μαρία, που όλα αυτά τα χρόνια µε στήριξαν και 

ήταν πάντα δίπλα µου µε αγάπη, ευχαριστώ θερµά.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄  

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο εντοπισµός της πρωτογεωµετρικής και γεωµετρικής κεραµικής από την 

Κρήτη που θα αποτελούσε το αντικείµενο της παρούσας µελέτης, έγινε µέσα από το 

δηµοσιευµένο υλικό και µε το σκεπτικό ότι θα µπορούσε να επιλεγεί και να 

εξεταστεί ένα σχήµα από διάφορες θέσεις του νησιού ή µία θέση µε όλα τα 

σχήµατα που έχουν βρεθεί σε αυτήν κατά τις συγκεκριµένες περιόδους. Σε κάθε 

περίπτωση, για την επάρκεια του στατιστικού δείγµατος και για τη δυνατότητα 

απάντησης διαφόρων ερωτηµάτων όπως, για παράδειγµα, αυτών που αφορούν στη 

µετρολογία και στη χρήση, θα έπρεπε να υπάρχουν αρκετά ακέραια ή 

αποσπασµατικά σωζόµενα αγγεία, µε ολόκληρη όµως την κατατοµή έστω και µόνο 

σχεδιαστικά, να είναι δε κατά το δυνατόν και σχεδιασµένα. Το κριτήριο αυτό 

περιόρισε την επιλογή. Έτσι, τόσο η κατάσταση διατήρησης και η επαρκής 

δηµοσίευση του υλικού, όσο και η πεποίθηση ότι η συνολική εικόνα της κεραµικής 

από µία περιοχή θα βοηθούσε περισσότερο στα συµπεράσµατα, αφού έτσι κι 

αλλιώς θα ήταν δυνατόν να επιχειρηθούν συγκρίσεις ως προς ορισµένα σχήµατα 

και µε άλλες περιοχές, οδήγησαν στην επιλογή της κεραµικής από την Κνωσό, που 

και εκείνα τα χρόνια, όπως και σε µεταγενέστερα, αποτελούσε κέντρο στην Κρήτη, 

και η οποία: 

• Είναι η πληρέστερα δηµοσιευµένη και συνεπώς γνωστή πρωτογεωµετρική � 

γεωµετρική θέση της Κρήτης. 

• ΄Εχει δώσει µεγάλη ποσότητα κεραµικής από διαφορετικούς χώρους 

προέλευσης, κυρίως από οικιστικά και από ταφικά σύνολα, ενώ ελάχιστη είναι 

αυτή από τα λατρευτικά. 

• Στην κεραµική αυτή αντιπροσωπεύονται συνεχείς φάσεις από την 

υποµινωική έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο. 

Για την υποµινωική έως την ύστερη ανατολίζουσα κεραµική της Κνωσού 

καθιερώθηκε για πρώτη φορά ένα σύστηµα χρονολόγησης µε τη δηµοσίευση των 

τάφων της Φορτέτσας από τον Brock (1957, 214). Αυτό είναι: 
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Υποµινωική                                                        1020 � 970 π.Χ. 

Πρώιµη πρωτογεωµετρική                                   970 � 920 π.Χ. 

Μέση Πρωτογεωµετρική                                      920 � 870 π.Χ. 

Ύστερη Πρωτογεωµετρική                                   870 � 850 π.Χ. 

Πρωτογεωµετρική Β΄                                           850 � 820 π.Χ. 

Πρώιµη Γεωµετρική                                             820 � 800 π.Χ. 

Μέση Γεωµετρική                                                800 � 770 π.Χ. 

Ύστερη Γεωµετρική                                            770 � 735 π.Χ.  

Πρώιµη Ανατολίζουσα                                        735 - 680 π.Χ.  

Ύστερη Ανατολίζουσα                                        680 � 630 π.Χ. 

Οι χρονολογήσεις αυτές µε πολύ µικρές αλλαγές υιοθετήθηκαν από τον 

Coldstream, ο οποίος στη µελέτη του για την ελληνική γεωµετρική κεραµική 

(Coldstream, 1968, 330) παραθέτει γενικότερα για την Κρήτη τις ακόλουθες 

χρονολογήσεις, που αφορούν όµως µόνο στις περιόδους από τη µέση 

πρωτογεωµετρική έως την πρώιµη ανατολίζουσα: 

Μέση Πρωτογεωµετρική                                   900 � 870 π.Χ.  

Ύστερη Πρωτογεωµετρική                                870 � 840 π.Χ. 

Πρωτογεωµετρική Β΄                                         840 � 810 π.Χ.  

Πρώιµη Γεωµετρική                                           810 � 790 π.Χ.  

Μέση Γεωµετρική                                              790 � 745 π.Χ. 

Ύστερη Γεωµετρική                                           745 � 710 π.Χ. 

Μεταβατική1                                                       710 � 700 π.Χ.  

Πρώιµη Ανατολίζουσα                                       700 � 670 π.Χ.  

Και για την ύστερη ανατολίζουσα αλλάζει -ανεβάζει-  λίγο τη χρονολόγηση 

του Brock. Όπως  διευκρινίζει στη δηµοσίευση της ανατολίζουσας κεραµικής από 

την περιοχή του «Royal Road» και του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου (J. N. 

Coldstream, 1973(β), 36) ακολουθεί τον Brock ως προς το ότι χρησιµοποιεί δύο 

υποδιαιρέσεις για την ανατολίζουσα περίοδο, την πρώιµη και την ύστερη, ωστόσο 

πιστεύει ότι η χρονολόγησή τους µπορεί να είναι λίγο υστερότερη από αυτή που 

προτείνει ο Brock. Έτσι τοποθετεί την πρώιµη ανατολίζουσα στο πρώτο τρίτο του 

7ου π.Χ. αιώνα, ενώ για την ύστερη ανατολίζουσα θεωρεί ότι διαρκεί πιθανότατα 

τουλάχιστον έως το 610 π.Χ. 
                                                 
1 Στη µεταβατική αυτή φάση ανάµεσα στην ύστερη γεωµετρική και στην πρώιµη ανατολίζουσα 
εντάσσονται αγγεία που συνδυάζουν στοιχεία και των δύο ρυθµών.  
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Μέσα από µία σειρά δηµοσιεύσεων άλλων συνόλων της Κνωσού ο 

Coldstream διαπιστώνει ότι ισχύει η διάκριση των επιµέρους φάσεων από τον 

Brock και µόνο µε τη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου (Coldstream, 

1996(α), 409-412) προχωρά σε ορισµένες επανεκτιµήσεις ως προς τη χρονολόγησή 

τους. Στην ίδια δηµοσίευση ο Catling (Catling, 1996(α), 305-310) διακρίνει τρεις 

φάσεις στην εξεταζόµενη υποµινωική κεραµική, στις οποίες και εντάσσει όλη την 

υπόλοιπη γνωστή υποµινωική κεραµική από την Κνωσό, ενώ ως προς την 

ανατολίζουσα περίοδο η Moignard (Moignard, 1996, 461-462) δεν έχει να προτείνει 

κάτι καινούργιο. Συγκεκριµένα τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δηµοσίευση 

του Βόρειου Νεκροταφείου είναι: 

ΥΠΟΜΙΝΩΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Χωρίς να δίνονται συγκεκριµένες χρονολογήσεις διακρίνονται στην 

υποµινωική κεραµική, καταρχήν σε αυτήν από το Βόρειο Νεκροταφείο τρεις 

φάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως φάσεις ένα, δύο και τρία. Σε σχέση µε αυτές 

ταξινοµείται και η υπόλοιπη γνωστή υποµινωική κεραµική από την Κνωσό ως εξής: 

ΦΑΣΗ ΕΝΑ 

Τάφοι 200-202, 112, 186, 18, και πιθανόν οι 98 και F/67:5 από το Βόρειο 

Νεκροταφείο 

Τάφος στον Άγιο Ιωάννη 

Τάφος Pi στη Φορτέτσα (τµήµα του) 

Τάφος VI στους Γυψάδες 

ΦΑΣΗ ∆ΥΟ 

Τάφοι 40, 121, 160, F/67:14 και ίσως ο 24 από το Βόρειο Νεκροταφείο 

Τάφος VIA στους Γυψάδες 

Τάφος Pi στη Φορτέτσα (τµήµα του) 

(;)Τάφος VI στη Φορτέτσα (τµήµα του) 

Στρωµατογραφικό Μουσείο επέκταση 

Θάλαµος της Άνοιξης 

Τάφος IV στον Άγιο Ιωάννη 

Τάφος VIII στον Άγιο Ιωάννη (τµήµα του) 

ΦΑΣΗ ΤΡΙΑ 

Τάφοι 45, 48, 207 από το Βόρειο Νεκροταφείο 

Τάφος VIII στον Άγιο Ιωάννη (τµήµα του) 

Τάφος VI στη Φορτέτσα (τµήµα του) 
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Στρωµατογραφικό Μουσείο επέκταση 

Τάφος στα Ισόπατα 

Τάφος στον Τεκέ 

ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Σύµφωνα µε τον Coldstream, από τα σύνολα του Βόρειου Νεκροταφείου τα 

πιο χρήσιµα για τη χρονολόγηση είναι εκείνα στα οποία µία εισαγωγή µπορεί 

σαφώς να συσχετισθεί µε κοσµηµένο τεφροδόχο πίθο, αγγείο που χρονολογείται 

εύκολα στην τοπική διαδοχή. Σχολιάζοντας συγκεκριµένα σύνολα από το Βόρειο 

Νεκροταφείο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ως προς την ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο πρέπει να γίνουν δύο τροποποιήσεις στις χρονολογήσεις που έχουν 

προταθεί από τον Brock. Σύµφωνα µε τον Coldstream από την πρώιµη 

πρωτογεωµετρική περίοδο, που έχει τοποθετηθεί από τον Brock στο 970 � 920 π.Χ. 

και συµπίπτει µε την αττική ύστερη πρωτογεωµετρική, θα πρέπει να προηγηθεί µία 

µεταβατική υποµινωική/πρώιµη πρωτογεωµετρική φάση από το 1000 � 970 

π.Χ. Για την ύστερη πρωτογεωµετρική προτείνει µία µικρή επέκταση του 

διαστήµατος των είκοσι χρόνων που είχε προτείνει ο Brock (870 � 850 π.Χ.) σε ένα 

διάστηµα τριάντα χρόνων από το 870 � 840 π.Χ. Για τη ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

παρατηρεί ότι οι ενδείξεις από το Βόρειο Νεκροταφείο συµφωνούν µε τους 

συσχετισµούς που είχαν γίνει µε βάση άλλα ευρήµατα. Πολύ λιγότερα είναι τα 

στοιχεία για την ύστερη γεωµετρική, ενώ οι συσχετισµοί που προκύπτουν από το 

Βόρειο Νεκροταφείο δεν αναιρούν παλιότερα διατυπωµένη υπόθεση, σύµφωνα µε 

την οποία η µετάβαση από την ύστερη γεωµετρική στην πρώιµη ανατολίζουσα 

ολοκληρώθηκε στο τέλος της πρώιµης πρωτοκορινθιακής, δηλαδή κατά προσέγγιση 

στο τέλος του 8ου π.Χ. αιώνα. Τόσο η υπόθεση αυτή, όσο και οι παλιότεροι 

συσχετισµοί για τη γεωµετρική περίοδο, είχαν γίνει από τον Coldstream στο Greek 

Geometric Pottery, στο οποίο και παραπέµπει.  

ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Όπως επισηµαίνει η Moignard οι χρονολογήσεις που έχουν προταθεί για την 

ανατολίζουσα κεραµική από το Βόρειο Νεκροταφείο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου 

σχετικές, καθώς ο αριθµός των εισαγωγών είναι συγκριτικά µικρός. Έτσι το υλικό 

δεν προσφέρεται για να προταθεί κάτι διαφορετικό. 

Σε µία συνοπτική παρουσίαση των σχηµάτων και της διακόσµησης της 

κνωσιακής κεραµικής από την υποµινωική έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο 

στο εγχειρίδιο για την κνωσιακή κεραµική, οι χρονολογήσεις που δίνονται από τον 
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Coldstream (J. N. Coldstream, 2001, 22) για τις κνωσιακές φάσεις και η αντιστοιχία 

τους µε τις αττικές είναι οι ακόλουθες: 
ΦΑΣΕΙΣ ΚΝΩΣΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

Υποµινωική 1050 � 970 π.Χ. Πρώιµη 

πρωτογεωµετρική και 

µέση πρωτογεωµετρική 

1050 � 1000 π.Χ. 

Πρώιµη 

πρωτογεωµετρική 

970 � 920 π.Χ. Ύστερη 

πρωτογεωµετρική 

1000 � 900 π.Χ. 

Μέση 

πρωτογεωµετρική 

920 � 875 π.Χ. Πρώιµη γεωµετρική Ι 900 � 875 π.Χ. 

Ύστερη 

πρωτογεωµετρική 

875 � 850 π.Χ. Πρώιµη γεωµετρική ΙΙ 875 � 850 π.Χ. 

Πρωτογεωµετρική Β΄ 850 � 810 π.Χ. Μέση γεωµετρική Ι 850 � 800 π.Χ. 

Πρώιµη γεωµετρική 810 � 790 π.Χ Μέση γεωµετρική ΙΙ 800 � 760 π.Χ. 

Μέση γεωµετρική 790 � 745 π.Χ. Ύστερη γεωµετρική Ι 760 � 735 π.Χ. 

Ύστερη γεωµετρική 745 � 710/700  π.Χ. Ύστερη γεωµετρική ΙΙ 735 � 700 π.Χ.  

Πρώιµη ανατολίζουσα 710/700 � 670 π.Χ.   

(Μέση ανατολίζουσα;) 

Ύστερη ανατολίζουσα 

(κατά Brock) 

670 � 630 π.Χ.   

Ύστερη ανατολίζουσα 

(υστερότερη) 

630 � 600 π.Χ.   
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ΙΙ. Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Η κεραµική της Κνωσού από την υποµινωική εως την ανατολίζουσα περίοδο 

παρουσιάζεται στη συνέχεια κατά χώρους εύρεσης, οι οποίοι κατατάσσονται σε 

τρία είδη ανασκαφικών συνόλων α. ιερά, β. οικιστικά σύνολα και γ. ταφικά σύνολα, 

µε σκοπό να δοθεί η εικόνα των σχηµάτων κατά χώρους προέλευσης και να 

απαντηθούν ερωτήµατα όπως: συναντώνται ίδια σχήµατα σε οικισµούς, 

νεκροταφεία και ιερά και σε ποιες περιόδους αντιστοιχεί το καθένα από αυτά; 

Υπήρχε κοινή παραγωγή αγγείων για την εξυπηρέτηση όλων των σκοπών ή µήπως 

για παράδειγµα υπήρχε ειδική παραγωγή σχηµάτων για ταφική ή για οικιακή 

χρήση; Σύµφωνα µε τον Coldstream (2000, 263) οι πρόσφατες πρόοδοι στην 

κατανόηση της διαδοχής της κνωσιακής κεραµικής όχι µόνο έχουν κάνει πολύ πιο 

εύκολη τη χρονολόγησή της και την ένταξή της µέσα σε πιο στενά πλαίσια, αλλά 

συχνά κάνουν δυνατή τη διάκριση µεταξύ των σχηµάτων και της υφής του πηλού 

που προορίζονταν για οικιακή, ταφική και αναθηµατική χρήση. Ισχύει πράγµατι 

αυτό; Βασικό κριτήριο είναι το ίδιο το σχήµα και όχι πάντα η χρησιµοποίηση ή µη 

του αγγείου, αφού αχρησιµοποίητα αγγεία µπορεί να βρεθούν, για παράδειγµα, σε 

ιερά, σε εργαστήρια, σε τάφους, παράλληλα όµως αγγεία ίδιου σχήµατος µπορεί να 

βρισκόταν σε χρήση στον οικισµό. Υπάρχουν σχήµατα µε διάρκεια και άλλα που 

σταµατούν και έχει αυτό σχέση µε τη χρήση τους; Ποια είναι τα σχήµατα που 

εισάγονταν και για ποιο λόγο; 

Α. ΙΕΡΑ  

• «Θάλαµος της Άνοιξης» (Spring Chamber) 

Ο υπόγειος αυτός θάλαµος ξαναχρησιµοποιήθηκε ως ιερό κατά τα 

υποµινωικά χρόνια. Από αυτόν προέρχεται αναθηµατικό στρώµα, όπως 

χαρακτηρίζεται από τον Α. Evans2, που περιλαµβάνει τα αγγεία που αφιερώνονταν 

και τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις διατηρούσαν απανθρακωµένο το 

περιεχόµενό τους. Ισχυρότερη ένδειξη για την ερµηνεία της λειτουργίας του χώρου 

                                                 
2 A. Evans, 1964, 128 
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ως ιερού έχει θεωρηθεί3 η εύρεση πήλινου οµοιώµατος «ιερού» µε ειδώλιο 

θεότητας στο εσωτερικό του,  που σύµφωνα µε τον Evans4 δύσκολα µπορεί να 

χρονολογηθεί υστερότερα από το τέλος του 12ου αιώνα π.Χ., χρονολόγηση που 

πιθανολογείται και για το υποστατό, ενώ η υπόλοιπη οµάδα «αναθηµατικής» 

κεραµικής χρονολογείται γύρω στο 1000 π.Χ.  

Η εξέταση των αγγείων βασίζεται στη διάκριση κοσµηµένων � ακόσµητων. 

Στα κοσµηµένα υπάρχουν και σχήµατα που διακρίνονται στη φωτογραφία, αλλά 

δεν σχολιάζονται. Απεικονίζονται σε δύο φωτογραφίες, από τις οποίες η µία 

περιλαµβάνει τα ακόσµητα και η άλλη τα κοσµηµένα. Σχολιάζεται η χρήση 

ορισµένων σχηµάτων. Κανένα από αυτά τα αγγεία δεν είναι σχεδιασµένο, ενώ 

προσπάθεια σχεδιαστικής απόδοσης έχει γίνει για το οµοίωµα ιερού µε κλίµακα και 

για το υποστατό χωρίς κλίµακα. Αυτό που φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο 

είναι η διακόσµηση παρά το ίδιο το σχήµα, αφού και για τους κωδωνόσχηµους 

κρατήρες /σκύφους υπάρχει σχεδιαστική απόδοση της διακόσµησης. 

Τα σχήµατα των αγγείων και τα άλλα πήλινα αντικείµενα που 

αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΠΗΛΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΙΕΡΟΥ 

ΥΠΟΣΤΑΤΟ 

ΠΥΡΙΑΤΗΡΙΑ (THYMIATERIA) 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΚΟΣ  

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΟ ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΚΑΛΑΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ, ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ 

ΚΑΛΑΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (PLAIN SHALLOW BOWLS, 

τα έχω εντάξει στους καλάθους χονδροειδούς κεραµικής) 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ /ΣΚΥΦΟΙ  

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

 

 
                                                 
3 Evans, στο ίδιο., 128 
4 Evans, στο ίδιο, 132,138 
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• Ιερό της ∆ήµητρας  

Ιερό µε αρκετές φάσεις χρήσης5, η πρωιµότερη από τις οποίες βάσει των 

στρωµατογραφηµένων συνόλων εντοπίζεται στην ΥΓ � ΠΑν περίοδο. Η κεραµική 

από αυτή τη φάση αντιπροσωπεύεται µε το στρώµα Α, το οποίο έχει βρεθεί στη ΝΑ 

γωνία του χώρου, ακριβώς πάνω από τα κατάλοιπα ΥΜ ΙΙ κτιρίου και διακόπτεται 

από «σκάµµα λεηλάτησης» (robber trench)  του 4ου αιώνα µ.Χ. Πρόκειται για 

απορρίµµατα που δεν συνδέονται µε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και είναι 

πρωιµότερα οποιασδήποτε γνωστής κατασκευής που ανήκει στο ιερό. Ωστόσο, 

κατά τον Coldstream6 ειδώλια αντίστοιχης περιόδου µε την κεραµική του 

στρώµατος Α φανερώνουν πως το ιερό δεχόταν αναθήµατα ήδη την περίοδο αυτή 

και έτσι του φαίνεται λογικό να συνδεθεί η συγκεκριµένη κεραµική µε το ιερό, αν 

και ως στρώµα δεν έχει κάτι που να του αποδίδει αναθηµατικό χαρακτήρα. Η 

παρατήρηση αυτή προφανώς οφείλεται στο ότι τα ειδώλια προέρχονται από 

διαφορετικά στρώµατα ή ενδεχοµένως να αναµενόταν και διαφορετικός ο 

χαρακτήρας της κεραµικής; Θεωρείται7 πάντως ότι η λατρεία κατά τα χρόνια αυτά 

ασκούνταν σε υπαίθριο χώρο. 

Με εξαίρεση χείλος κρατήρα που έχει χρονολογηθεί µε πιθανότητα στην ΠΡΓ 

Β΄ περίοδο8, όστρακο από ώµο κοσµηµένου πίθου ΜΓ � ΥΓ και λαιµό αµφορέα 

ΜΓ � ΥΓ, τα υπόλοιπα έχουν χρονολογηθεί στον ύστερο 8ο � πρώιµο 7ο αιώνα π.Χ.  

Η παρουσίαση της κεραµικής γίνεται κατά σχήµατα στη βάση τριών 

κατηγοριών που είναι η ντόπια, η εισηγµένη και η χονδροειδής. Η κατάσταση 

διατήρησης είναι πολύ αποσπασµατική, δεν σώζεται κανένα ολόκληρο αγγείο, κάτι 

αναµενόµενο σε στρώµα απορριµµάτων. ∆ίνονται φωτογραφίες τους, ενώ ελάχιστα 

είναι σχεδιασµένα.    

Στην ντόπια9 κεραµική τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ, στους οποίους διακρίνονται δύο τύποι: α) µε επίπεδο χείλος, 

αυλάκωση και σχεδόν κάθετα τοιχώµατα β) µε έξω νεύον κάθετο χείλος, 

χαρακτηρίζεται ως ο συνηθισµένος ΥΓ � ΠΑν τύπος. 

ΣΚΥΦΟΙ  
                                                 
5 Οι περισσότερες και αλλεπάλληλες χρονολογούνται στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια. 
6 J. N. Coldstream, 1973(α), 18 
7 Coldstream, στο ίδιο, 182 
8 Ακολουθούνται οι χρονολογήσεις που έχουν δοθεί από τους µελετητές. 
9 Η διάκριση που ακολουθείται εδώ στην παρουσίαση των σχηµάτων είναι µεταξύ ντόπιας και 
εισηγµένης κεραµικής µε σκοπό τη µεταξύ τους σύγκριση. 
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ΚΟΤΥΛΕΣ  

ΠΙΝΑΚΙΟ  

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΥΣ ΠΙΘΟΥΣ 

ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ10 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

Πιθανόν ΟΙΝΟΧΟΗ ή ΛΗΚΥΘΟΣ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ  

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

Ακόµα από το σύνολο ευρηµάτων Κ, το οποίο περιλαµβάνει κεραµική από 

µη στρωµατογραφηµένα σύνολα, που όµως σύµφωνα µε τον Coldstream11 

εξετάζεται είτε επειδή παρουσιάζει πραγµατικό ενδιαφέρον είτε επειδή βοηθάει 

στην κατανόηση της υστερότερης ιστορίας της θέσης, προέρχονται τρία γεωµετρικά 

όστρακα από εισηγµένα αγγεία. ∆εν δίνονται σχέδια τους παρά µόνο φωτογραφίες. 

Τα σχήµατα είναι:    

ΣΚΥΦΟΙ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ     

• Το ελληνικό ιερό πάνω από το Ανάκτορο � ιερό της «Ρέας» 

Κτίριο ορθογώνιας κάτοψης χτισµένο από επαναχρησιµοποιηµένους 

µινωικούς λίθους πάνω από το ανάκτορο και συγκεκριµένα πάνω από το ερείπια 

του Νότιου Προπυλαίου, έχει ερµηνευθεί από διάφορους µελετητές είτε ως 

µυκηναϊκό µέγαρο12 είτε ως ελληνικό ιερό13. Η ταύτισή του µε ιερό της Ρέας 

οφείλεται στον Evans, ο οποίος βασίστηκε σε µαρτυρία του ∆ιόδωρου του 

                                                 
10 Όταν από πίθους χονδροειδούς κεραµικής σώζονται µόνο θραύσµατα, από τα οποία δεν είναι 
δυνατό να προσδιορισθεί το σχήµα τους, ταξινοµούνται εδώ γενικά ως πίθοι χονδροειδούς 
κεραµικής.  
11 Coldstream, ό.π., 52 
12 Για την άποψη υπέρ του µυκηναϊκού µεγάρου που έχει διατυπωθεί από τους Mackenzie, Evans, 
Palmer κ.ά. βλ. M. Popham, 1978, 185-186, υπ. 33, 35 και J. N. Coldstream, 2000, 284, 286, υπ. 45, 
46.  
13 A. Evans, 1964, 5-7,  M. Hartley, 1930-1931, 92,  M. Popham, 1978, 185-187 και  J. N. 
Coldstream, 2000, 284, 286-288, 296. 
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Σικελιώτη (v.66). Σύµφωνα µε τον Coldstream14 η ερµηνεία του ως ιερού 

ενισχύεται από τις τοµές που έκανε ο Evans το 1923-1924 στη Ν∆ γωνία της 

κεντρικής Αυλής και οι οποίες είναι γειτονικές µε τον θεωρούµενο ως ελληνικό 

ναό. Σε αυτές βρέθηκαν νοµίσµατα και ελληνική «αναθηµατική» κεραµική που έχει 

χρονολογηθεί από τις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα έως και τα ελληνιστικά χρόνια. 

Πρωιµότερη κεραµική αναφέρεται από τη Hartley, που την τοποθετεί στη 

γεωµετρική και πιθανόν και στην πρωτογεωµετρική περίοδο. Πρόκειται για 

θραύσµατα που ανήκουν στα ακόλουθα σχήµατα: 

ΚΥΠΕΛΛΑ γεωµετρικά και πιθανόν πρωτογεωµετρικά, διακρίνονται 

µελαµβαφή 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ γεωµετρικός 

ΣΚΥΦΟΣ (;) µε λαβή (BOWL)  

Από την ίδια αναφέρεται και ειδώλιο.  

Η κεραµική αυτή δεν στάθηκε δυνατό στη συνέχεια να εντοπιστεί από τον 

Popham και από τον Callaghan, οι οποίοι αναφέρονται µόνο σε δύο γεωµετρικά 

ειδώλια από τη συγκεκριµένη θέση, αλλά ούτε και από τον Coldstream, ο οποίος 

θεωρεί ότι στα αναθήµατα µπορεί να ανήκει µεσογεωµετρικός ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΣ 

ΑΣΚΟΣ που βρέθηκε από τον Καλοκαιρινό στην περιοχή του ανακτόρου. Τον έχει 

εντάξει στο σύνολο ευρηµάτων Κ, το οποίο περιλαµβάνει ποικίλη κεραµική πάνω 

από το Ανάκτορο.  

Τα γεωµετρικά ειδώλια, η γεωµετρική κεραµική που έχει πλέον χαθεί και 

ίσως και ο γεωµετρικός πτηνόµορφος ασκός Κ1 ανήκουν στα πρώιµα αναθήµατα 

του ιερού, στο οποίο σύµφωνα µε τον Coldstream η λατρεία στα χρόνια αυτά θα 

ήταν υπαίθρια, όπως ήταν και στο ιερό της ∆ήµητρας κατά τους ύστερους 

γεωµετρικούς χρόνους.  

Β. ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  

Στις δηµοσιεύσεις οικιστικών συνόλων από την Κνωσό αυτό που 

επισηµαίνεται συνήθως είναι ότι «αν και τα κατάλοιπα του οικισµού των 

Σκοτεινών Χρόνων είναι κάπως δυσδιάκριτα, τα νεκροταφεία είναι πολύ 
                                                 
14J. N. Coldstream, 2000, 286  
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περισσότερο κατατοπιστικά» (Coldstream, 1994, 106), όπως και ότι «µετά από ένα 

αιώνα ανασκαφών η πρώιµη ελληνική πόλη της Κνωσού ακόµα είναι πολύ λιγότερο 

γνωστή σε σχέση µε τα νεκροταφεία της» (Coldstream, 2000, 259). Στην Κνωσό δεν 

έχει αποκαλυφθεί σε έκταση ο οικισµός των υποµινωικών έως ανατολιζόντων 

χρόνων, όπως για παράδειγµα στη Φαιστό ή στο Καβούσι, παρά µόνο 

αποσπασµατικά σωζόµενα κατάλοιπα τοίχων, δαπέδων, στρώµατα που δεν 

συνδέονται µε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, λάκκοι και αρκετά πηγάδια. Ενδεχοµένως 

αυτό να οφείλεται τόσο στην αλλεπάλληλη κατοίκηση, όσο όµως και στις θέσεις 

που έχουν ανασκαφεί. Στη δηµοσίευση για την πρώιµη ελληνική κατοίκηση στην 

περιοχή των Ν∆ οικιών, που είναι από τις πιο πρόσφατες για οικιστικά σύνολα της 

Κνωσού15, συνοψίζονται οι γνωστές ανασκαµµένες θέσεις µε οικιστικά κατάλοιπα 

οι οποίες είναι: 

1. Οι τοµές βόρεια και νότια του �Royal Road�.  

2. Τα επίπεδα πάνω από το «Ανεξερεύνητο Μέγαρο».  

3. Η περιοχή δυτικά του Στρωµατογραφικού Μουσείου.  

4. Μικρότερη ανασκαφή για διαπλάτυνση του σύγχρονου κεντρικού δρόµου Ν 

του ανακτόρου έχει δώσει ενδείξεις για επαναχρησιµοποίηση µινωικού σπιτιού 

κατά τους πρωτογεωµετρικούς χρόνους. 

5.  Νοτιοδυτικά του Ανακτόρου βρίσκεται η θέση που δηµοσιεύεται στο 

παραπάνω άρθρο ως περιοχή των Ν∆ οικιών. 

Βάσει αυτών των θέσεων διακρίνονται δύο περιοχές κατοίκησης κατά την 

πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, η µία στα δυτικά και η άλλη στα ανατολικά. Αυτές 

είναι: 

Α. Στα δυτικά η θέση του Στρωµατογραφικού Μουσείου και τα επίπεδα πάνω 

από το «Ανεξερεύνητο Μέγαρο». 

Β. Στα ανατολικά η θέση του �Royal Road� και η θέση στα Ν∆ του 

Ανακτόρου. 

Ως προς τις χρονολογικές ενδείξεις που παρέχουν οι δύο περιοχές αναφέρεται 

ότι και στις δύο δυτικές θέσεις φαίνεται να υπάρχει συνέχεια της κατοίκησης µε 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από την ΥΜ ΙΙΙΓ έως την υποµινωική και πιθανότατα την 

αρχή της πρωτογεωµετρικής περιόδου. Στη συνέχεια διαπιστώνεται κενό που 

                                                 
15 J. N. Coldstream, C. F. MacDonald, 1997, 244-245 
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καλύπτεται από το περιεχόµενο λάκκων και «σκαµµάτων λεηλάτησης» (robber 

trenches). 

Οι δύο ανατολικές θέσεις ξανακατοικήθηκαν µετά από µεγάλο κενό στην ΥΜ 

ΙΙΙ Γ και στην υποµινωική περίοδο. Μόνο κοντά στη µετάβαση από την υποµινωική 

στην πρώιµη πρωτογεωµετρική υπάρχει ένδειξη κατοίκησης µε κατάλοιπα τοίχων 

και δαπέδων, που εκτείνεται λίγο ως τη µέση πρωτογεωµετρική. Έπειτα ακολουθεί 

εγκατάλειψη, ώσπου να σηµειωθεί πάλι εκτεταµένη κατοίκηση κατά την πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο. 

Ως προς τον 7ο αιώνα π.Χ., εκτός από τα γεµίσµατα λάκκων και τα 

απορρίµµατα στα πηγάδια, έχουν αποκαλυφθεί και στρώµατα σε σπίτι και στον 

περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και το περιεχόµενο κλιβάνου κεραµικής.  

Στην πιο πρόσφατη δηµοσίευση του Coldstream16 για ευρήµατα του Evans 

που αφορούν στην πρώιµη ελληνική πόλη της Κνωσού και προέρχονται από τα 

όρια του µινωικού ανακτόρου, συνοψίζονται και πάλι τα έως τότε γνωστά οικιστικά 

σύνολα, στα οποία περιλαµβάνονται ανάµεσα σε άλλα οι αποσπασµατικά 

σωζόµενοι τοίχοι και τα δάπεδα της πρώιµης Εποχής του Σιδήρου. ∆εν διαφέρουν 

από αυτά που προκύπτουν από τη δηµοσίευση των Ν∆ οικιών και είναι: 

1. Τα επίπεδα πάνω από το µινωικό «Ανεξερεύνητο Μέγαρο». 

2. Τα ανώτερα στρώµατα πίσω από το Στρωµατογραφικό Μουσείο. 

3. Οι τοµές για τη διαπλάτυνση του σύγχρονου δρόµου το 1960. 

4. Τα στρώµατα της πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στις ανασκαφές βόρεια και 

νότια του �Royal Road�. 

5. Η πρώιµη ελληνική εγκατάσταση ακριβώς δυτικά της ∆υτικής Αυλής του 

Ανακτόρου, στην περιοχή της «Ν∆ οικίας» του Evans. 

Σηµειώνει ωστόσο ότι οι παραπάνω ανασκαφές περικλείουν µια εκτεταµένη 

περιοχή περίπου 1200 τετραγωνικών µέτρων µέσα στην οποία πολλά άλλα σηµεία 

έχουν δώσει οικιακή κεραµική των πρώιµων αυτών χρόνων. Επισηµαίνει ακόµα ότι 

κατά την ύστερη γεωµετρική περίοδο υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση προς τα 

βόρεια, προς την περιοχή του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου, όπου βρέθηκαν πηγάδια 

µε ύστερη γεωµετρική κεραµική κατά τις ανασκαφές του 1951 (βλ. παρακάτω σελ. 

33-34).  

                                                 
16 J. N. Coldstream, 2000, 260-261 
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Όσον αφορά στα πηγάδια τα οποία µπορεί να ανήκουν είτε σε σπίτια είτε σε 

ιερά και συνεπώς κατά πόσο µπορεί να υποδηλώνουν οικιστικά σύνολα, 

διαπιστώθηκε ότι αυτά που έχουν δηµοσιευθεί από την περιοχή της Κνωσού 

εντάσσονται από τους µελετητές της περιοχής στην εγκατάσταση κατοικίας και έτσι 

και εδώ κατατάσσονται στα οικιστικά σύνολα. Έτσι οι L. H. Sackett, J. E. Jones et 

al. στη δηµοσίευση των ανασκαφών που έγιναν στο «Ανεξερεύνητο Μέγαρο»17, 

αναφερόµενοι στην ανατολίζουσα περίοδο παρατηρούν ότι πρέπει να υπήρχε 

κάποια εγκατάσταση  κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα  σε αυτή την κεντρική περιοχή, αφού 

ύστερο ανατολίζον στρώµα έχει βρεθεί µόνο 8 περίπου µέτρα µακριά, στο γέµισµα 

του ΠΗΓΑ∆ΙΟΥ 12 και θεωρείται από τους ίδιους ότι υποδηλώνει κατοίκηση  

κάποιας ποιότητας. Το στρώµα αυτό έχει δηµοσιευθεί στο BSA 73, 1978, 49. Βάσει 

αυτού είναι προφανές ότι πρόκειται για οικιστικό σύνολο και ότι θα πρέπει να 

συµπεριληφθεί σε αυτά.  

Επίσης ο Coldstream (2000, 279-280, 297) προσδιορίζοντας την έκταση της 

εγκατάστασης κατοικίας λαµβάνει υπ� όψιν του τα πηγάδια, θεωρώντας ότι 

αποτελούν ένδειξη γι� αυτήν. Έτσι ως τέτοια ένδειξη συµπεριλαµβάνει το σύνολο Η 

που προέρχεται από το «γεωµετρικό πηγάδι», όπως το αποκαλεί και το οποίο 

βρίσκεται στη µινωική Βόρεια Αίθουσα των Πεσσών. Για τρία υστερογεωµετρικά � 

ανατολίζοντα πηγάδια που βρίσκονται στα βορειοδυτικά, σε απόσταση περίπου 900 

µέτρων από το Ανάκτορο, αναρωτιέται αν θα εξυπηρετούσαν ένα καινούργιο χωριό 

(village) που θα αναπτύχθηκε εκεί κατά την ύστερη γεωµετρική περίοδο ή αν 

υποδηλώνουν µία σηµαντική επέκταση του κεντρικού οικισµού προς τα βόρεια. 

Αναφέρει ότι η ερώτηση δεν µπορεί να απαντηθεί από τη στιγµή που η περιοχή 

βόρεια του Ανακτόρου δεν έχει ανασκαφεί.  

Ακόµα στο εγχειρίδιο για την κνωσιακή κεραµική (J. N. Coldstream, The 

Early Greek period: Subminoan to Late Orientalizing in: J. N. Coldstream, L. J. 

Eiring, G. Forster, Knossos Pottery Handbook. Greek and Roman, 2001, 73-74) ο 

Coldstream, εξετάζοντας την υποµινωική έως ύστερη ανατολίζουσα περίοδο, 

διακρίνει τρεις κατηγορίες συνόλων που προέρχονται α) από τα ιερά, β) από τον 

οικισµό και γ) από τα νεκροταφεία. Τα στρώµατα από τα πηγάδια τα έχει εντάξει 

στον οικισµό.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οικιστικά σύνολα µε την κεραµική τους.  

                                                 
17 L. H. Sackett, J. E. Jones et al, 1992, 6 
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• Περιοχή ∆υτικά του Στρωµατογραφικού Μουσείου 

Τα στοιχεία για τη θέση αυτή είναι γνωστά από τις αναφορές των ανασκαφών 

που έχουν γίνει στη δυτική πλευρά του Στρωµατογραφικού Μουσείου και 

καλύπτουν από τις υπό εξέταση περιόδους, την υποµινωική µε πιθανότητα έως την 

πρώιµη πρωτογεωµετρική, την πρωτογεωµετρική Β΄/πρώιµη γεωµετρική περίοδο, 

τη µέση γεωµετρική και τη µετάβαση από την ύστερη γεωµετρική στην πρώιµη 

ανατολίζουσα. 

Πρόκειται για µία σειρά τριών αναφορών, όπου παρουσιάζονται εκτενέστερα 

τα αποτελέσµατα18. 

Στο πρώτο µέρος των αναφορών, σε αυτή του 1980-198119, που αφορά στις 

ανασκαφές που έγιναν το 1978-1980, παρουσιάζονται οι ενδείξεις που έχουν 

προκύψει για τη ΜΜ Ι-ΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ ΙΑ και ΥΜ ΙΒ.  

Στην αναφορά του 198320 περιγράφεται η διαδοχή της κατοίκησης από την 

ΥΜ ΙΙ έως την υποµινωική/πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο, που αποκαλύφθηκε 

στις ανασκαφές που έγιναν από το 1978 έως το 1982. Για την υποµινωική περίοδο 

δύο είναι οι χώροι που έχουν δώσει τις ενδείξεις: 

Α. Στρώµα από λάκκο στο κεντρικό τµήµα της περιοχής, που χαρακτηρίζεται 

ως το σηµαντικότερο έως τότε γνωστό. Έχουν βρεθεί δέκα αγγεία, για τέσσερα από 

τα οποία δίνονται σχέδια. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΑ µε διακόσµηση κυµατοειδούς γραµµής 

ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ 

Β. Τέσσερις φάσεις, χρονολογηµένες όλες στην υποµινωική περίοδο µε την 

τέταρτη να φθάνει πιθανόν έως την πρώιµη πρωτογεωµετρική, υποδηλώνονται από 

                                                 
18 Για την ίδια θέση υπάρχουν και προηγούµενες αναφορές όπως αυτή του 1979 (H. W. Catling, 
1979-1980, 48), στην οποία όµως απλά δηλώνεται η εύρεση τµηµάτων πρωτογεωµετρικών κτιρίων, 
καθώς και καταλοίπων κατοίκησης των γεωµετρικών χρόνων και συγκεκριµένα του 8ου αιώνα π.Χ., 
χωρίς καµία αναφορά σε κεραµική από αυτά. Το ίδιο διαπιστώνεται και σε αναφορά στη 
συγκεκριµένη θέση στο S. Hood, D. Smyth, 1981, 48, θέση 188, όπου βάσει των ανασκαφών που 
έγιναν από τον G. Cadogan το 1962 και τον P. Warren το 1978 αναφέρονται ίχνη κατοίκησης 
πρωτογεωµετρικής και γεωµετρικής περιόδου καθώς και ΥΜ ΙΙΙ Γ/ΥποΜ λάκκοι.  
19 P. M. Warren, 1980-1981, 73-92 
20 P. M. Warren, 1983, 63, 76-87 
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αποσπασµατικά σωζόµενους τοίχους και κατασκευές που έχουν αποκαλυφθεί στο 

ΝΑ τµήµα της περιοχής. Οι φάσεις αυτές είναι: 

1. Κτίριο ανήκει στην πρώτη φάση  µε τοίχο του να ανάγεται στην ΥΜ ΙΙΙ Γ 

περίοδο. Στο βορειότερό του δωµάτιο βρέθηκε κρατηρίσκος, ο οποίος 

αναφέρεται21 ότι µοιάζει µε αυτούς από το ιερό του «Θαλάµου της Άνοιξης». 

2. Στη δεύτερη φάση ανήκουν δύο λάκκοι. Ο ένας έχει διαταράξει λιθόστρωτο, 

που βρίσκεται δυτικά του νοτιότερου δωµατίου του κτιρίου. Από αυτόν 

προέρχονται τέσσερις κρατηρίσκοι, ενώ κάλαθος δεν είναι σαφές αν έχει 

βρεθεί στο λάκκο ή κοντά σ� αυτόν. Από το δεύτερο λάκκο που βρίσκεται προς 

τα νότια προέρχεται κρατηρίσκος.  

3. Στην τρίτη φάση έγιναν αλλαγές σε ορισµένα τµήµατα του κτιρίου. 

Κρατηρίσκος αυτής της φάσης προέρχεται από το κεντρικό δωµάτιο και από το 

επίπεδο του δαπέδου.  

4. Από τα τµήµατα που εντάσσονται στην τέταρτη φάση, η οποία θεωρείται ως 

η τελική φάση της υποµινωικής, προέρχονται τρεις κρατηρίσκοι. Από 

κατασκευή που έχει προστεθεί σε παλιότερο τοίχο κτιρίου προέρχεται ο ένας 

και αναφέρεται22 ότι είναι όµοιος µε αυτούς που βρέθηκαν στους λάκκους της 

δεύτερης φάσης. Κοντά σε λιθόστρωτο βρέθηκε ο δεύτερος, για τον οποίο 

αναφέρεται ότι θα µπορούσε εξίσου καλά να αποδοθεί στην πρωτογεωµετρική 

περίοδο, εντάσσεται όµως τελικά στην υποµινωική, ενώ ανάλογος µε αυτόν 

είναι ο τρίτος, ο οποίος προέρχεται από ίδιο επίπεδο. 

Για τέσσερα από τα παραπάνω αγγεία δίνονται σχέδια. Τρεις κρατηρίσκοι 

από τη δεύτερη και από την τέταρτη φάση απεικονίζονται σε φωτογραφία (P. M. 

Warren, 1983, 86, εικ. 65), στην οποία είναι φανερή µία σχέση µεγέθους µεταξύ 

τους �αντιπροσωπεύονται τρία µεγέθη, µικρό, µεσαίο, µεγάλο -. Το ερώτηµα είναι 

αν υπάρχει ανάλογη σχέση και στη χωρητικότητά τους και αν η χρήση τους µπορεί 

να είναι ίδια.  

Όπως διαπιστώνουµε από τις παραπάνω φάσεις είναι περιορισµένα τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται: 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

                                                 
21 P. M. Warren, στο ίδιο, 80 
22 P. M. Warren, στο ίδιο, 83 
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Οι ανασκαφές του 1978-1982 εξετάζονται και στο τρίτο µέρος της αναφοράς, 

αλλά σε αυτήν όσον αφορά στα στοιχεία που έχουν προκύψει για τις περιόδους 

µετά την υποµινωική/πρώιµη πρωτογεωµετρική και οι οποίες είναι η 

πρωτογεωµετρική Β΄/πρώιµη γεωµετρική, η µέση γεωµετρική, η ύστερη 

γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα, η κλασική � ελληνιστική και η ελληνιστική.  

Επισηµαίνεται23 ότι το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό για την κατοίκηση κατά την 

πρώιµη Εποχή του Σιδήρου στη θέση αυτή είναι η απουσία αρχιτεκτονικών 

καταλοίπων από το τέλος της υποµινωικής ή πιθανόν της πρώιµης 

πρωτογεωµετρικής, γύρω στο 970 π.Χ., έως την ελληνιστική περίοδο στον ύστερο 

3ο αιώνα π.Χ., όπου οι ενδείξεις προέρχονται κυρίως από πηγάδια και λάκκους και 

διατυπώνεται η υπόθεση ότι η κτισµένη περιοχή του άστεως κατά τα πρώιµα χρόνια 

πρέπει να βρίσκεται προς τα ανατολικά, στην περιοχή του µινωικού Ανακτόρου.  

Η παρουσίαση των στοιχείων γίνεται χρονολογικά, ενώ η αναφορά στην 

κεραµική δεν είναι αναλυτική και γίνεται σε σχέση µε τη χρονολόγηση. Σχέδια δεν 

δίνονται, ενώ µόνο για ορισµένα δίνονται φωτογραφίες. 

1. Για την πρωτογεωµετρική Β΄/πρώιµη γεωµετρική περίοδο ενδείξεις 

προέρχονται από δύο διαφορετικά σηµεία. Στη ΒΑ γωνία της θέσης, σε 

ηµιτελές πηγάδι, έχουν βρεθεί απορρίµµατα που περιλαµβάνουν δεκατρία 

αποσπασµατικά σωζόµενα αγγεία. Από τη διακόσµηση ορισµένων, τα οποία 

απεικονίζονται, αλλά δεν προσδιορίζεται το σχήµα τους, το πηγάδι 

χρονολογείται στο 840-790 π.Χ. Στα υπόλοιπα αγγεία αναφέρεται ότι 

συµπεριλαµβάνεται αρύβαλλος ή αρυβαλλοειδές ληκύθιο. Από ανασκαφικό 

σύνολο, που έχει βρεθεί κάτω από ελληνιστικό δάπεδο στα ΝΑ της θέσης, 

προέρχεται αρύβαλλος, ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 800 π.Χ. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

2. Στη µέση γεωµετρική περίοδο χρονολογείται µικρός λάκκος που έχει βρεθεί 

στο κέντρο της θέσης. Από αυτόν προέρχονται µελαµβαφή κύπελλα και 

πρόχους, η οποία έχει δώσει και τη χρονολόγηση στη µέση γεωµετρική 

περίοδο (790-745 π.Χ.). Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΠΡΟΧΟΥΣ  

ΚΥΠΕΛΛΑ 

                                                 
23 P. M. Warren, 1985, 124 
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3. Από την ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο, διάστηµα που 

τοποθετείται γύρω στο 710/690 π.Χ., η κεραµική είναι πολύ περισσότερη 

και προέρχεται από δύο ηµιτελή πηγάδια24 στα ΒΑ της θέσης.  

Από το νοτιότερο προέρχεται οµοιογενές γέµισµα µε απορρίµµατα, το οποίο 

έχει δώσει εξήντα τέσσερα αποσπασµατικά σωζόµενα αγγεία. Επισηµαίνεται25 ότι η 

κεραµική είναι πολύ οµοιογενής και αρκετά από τα υστερότερα αγγεία έχουν βρεθεί 

κοντά στον πυθµένα. Από την οµοιογένεια του γεµίσµατος, τη θέση και τη 

χρονολόγηση των αγγείων, συµπεραίνεται ότι άλλα βρισκόταν σε χρήση, ενώ άλλα 

πετάχτηκαν κατά την ίδια περίοδο. Για ορισµένα από τα αγγεία προσδιορίζεται26 ότι 

είναι σαφώς πρώιµα ανατολίζοντα, όπως, για παράδειγµα, κοτύλη και µόνη 

εξαίρεση στην οµοιογένεια του γεµίσµατος αποτελεί κωδωνόσχηµος κρατήρας, 

που έχει χρονολογηθεί µε πιθανότητα στην πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο και όπως 

αναφέρεται από τον Warren27 ήταν έως 150 χρόνων παλιός όταν πετάχτηκε. Μικρή 

λήκυθος ανήκει στις µιµήσεις των κυπριακών, ενώ η διακόσµηση σε µικρογραφική 

οινοχόη και λήκυθο αποτελεί µίµηση κυπριακής. Σκύφος είναι εισαγµένος από τις 

Κυκλάδες. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην ντόπια κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ  

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΧΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΛΗΚΥΘΟΙ 

ΛΥΧΝΑΡΙ 

ΠΩΜΑΤΑ  

                                                 
24 Ο Warren αναφερόµενος (1985, 126-127) στο ότι ο Coldstream έχει επισηµάνει την προσοχή στη 
σηµαντική καταστροφή από σεισµό που συνέβη στη Φαιστό κατά την ύστερη γεωµετρική � πρώιµη 
ανατολίζουσα περίοδο διατυπώνει την άποψη ότι µπορεί τα γεµίσµατα των πηγαδιών στην Κνωσό 
να αποτελούν ένδειξη καθαρισµού µετά από καταστροφή σύγχρονη µε αυτή της Φαιστού και 
πιθανόν εποµένως προκαλούµενη από την ίδια αιτία. 
25 P. M. Warren, στο ίδιο, 125 
26 P. M. Warren, στο ίδιο, 125 
27 P. M. Warren, στο ίδιο, 126 
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Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΣΚΥΦΟΣ 

Το δεύτερο ηµιτελές πηγάδι βρίσκεται βόρεια του προηγούµενου και, όπως 

αναφέρεται από τον Warren28, το υλικό του είναι ανάλογο µε αυτό του άλλου 

πηγαδιού, είναι της ίδιας χρονολόγησης, πετάχτηκε µία φορά και ενισχύει τις 

ερµηνείες που διατυπώθηκαν για το νοτιότερο πηγάδι. Σε αυτό βρέθηκαν είκοσι ένα 

αποσπασµατικά σωζόµενα αγγεία. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΚΟΣ (η αναγνώριση του σχήµατος µε ερωτηµατικό) 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΠΡΟΧΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΑΝΘΑΡΟΣ 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΛΕΚΑΝΗ 

ΠΩΜΑ 

• Περιοχή �Royal Road� και Βενιζέλειου Νοσοκοµείου 

 Από τις ανασκαφές της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής που 

πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των ετών 1951 και 1961 κυρίως στις δύο πλευρές του 

µινωικού «Royal Road», αλλά και στο σύγχρονο κεντρικό δρόµο για τη 

διαπλάτυνσή του (�Road Trials�), καθώς και στην περιοχή του Βενιζέλειου 

Νοσοκοµείου, προέκυψαν σύνολα οικιακής κεραµικής πρωτογεωµετρικής, 

γεωµετρικής, ανατολίζουσας, αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου.  

Από την πρωτογεωµετρική περίοδο προέρχονται τρία σύνολα και από τη 

γεωµετρική τέσσερα. Σε αυτά έχουν βρεθεί ολόκληρα αγγεία, τα περισσότερα 

ωστόσο σώζονται αποσπασµατικά. Το υλικό εξετάζεται29 κατά περίοδο και κατά 

στρώµατα-σύνολα ευρηµάτων. Φωτογραφίες δίνονται σχεδόν για όλα, ενώ σχέδια 

έχουν γίνει για αρκετά από αυτά.  

∆ύο στρώµατα πρωτογεωµετρικής περιόδου, τα Α και Β που συνδέονται µε 

τα κατάλοιπα πρωτογεωµετρικού σπιτιού, έχουν βρεθεί νότια του «Royal Road». 

                                                 
28 P. M. Warren, στο ίδιο, 127 
29 J. N. Coldstream, 1972, 63-98 
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Το στρώµα Α έχει βρεθεί κάτω από το σπίτι και δίνει σύµφωνα µε τον 

Coldstream30 τη χρονολόγηση για την κατασκευή του σπιτιού, η οποία τοποθετείται 

λίγο µετά την αρχή της πρώιµης πρωτογεωµετρικής. Η χρονολόγηση που δίνεται 

για το στρώµα είναι από την υποµινωική έως την πρώιµη πρωτογεωµετρική 

περίοδο. Από την επιµέρους χρονολόγηση της κεραµικής διαπιστώνεται ότι 

ελάχιστα κοµµάτια έχουν χρονολογηθεί στην υποµινωική, ενώ τα περισσότερα 

έχουν τοποθετηθεί στην πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο. Έχει βρεθεί και αγγείο 

εισηγµένο από την Αττική. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στη ντόπια 

κεραµική είναι: 

Υ∆ΡΙΑ 

ΠΡΟΧΟΙ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑ  

ΥΠΟΣΤΑΤΟ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ  

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ  

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΑΛΑΘΟΙ 

ΠΩΜΑ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ «ΤΑΨΙ»  

ΠΙΘΟΣ 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εισηγµένη κεραµική είναι: 

ΟΙΝΟΧΟΗ 

Το στρώµα B αντιπροσωπεύει τη φάση κατοίκησης του σπιτιού και έχει 

χρονολογηθεί από την πρώιµη έως τη µέση πρωτογεωµετρική περίοδο. Και σε αυτό 

υπάρχουν τρία αγγεία εισαγµένα από την Αττική. Τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται στη ντόπια κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΠΡΟΧΟΙ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑ  

ΟΙΝΟΧΟΗ Ή ΑΓΓΕΙΟ ΠΟΣΕΩΣ 

                                                 
30 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 64 
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ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ  

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΩΜΑ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΠΙΘΟΙ  

ΛΕΚΑΝΕΣ  

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα είναι: 

ΜΙΚΡΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΤΟ  

Στο σύνολο ευρηµάτων C που είναι επίσης πρωτογεωµετρικό, έχει 

συµπεριληφθεί κεραµική από διάφορες θέσεις, η οποία, όπως δηλώνεται, δεν 

προέρχεται από καλά στρωµατογραφηµένα σύνολα. ∆ιευκρινίζεται ότι όσα 

κοµµάτια προέρχονται από το �Royal Road� έχουν βρεθεί κοντά στο 

πρωτογεωµετρικό σπίτι, συµπεριλαµβάνονται όµως εδώ γιατί δεν µπορούσαν µε 

βεβαιότητα να αποδοθούν στο στρώµα Α ή Β. Στο σύνολο αυτό ωστόσο 

εντάσσονται και τρία αποσπασµατικά σωζόµενα αγγεία από µικρό στρώµα 

κατοίκησης δυτικά του µινωικού Ανακτόρου (�Road Trials�) που προέρχεται από 

την επαναχρησιµοποίηση υστεροµινωικού σπιτιού κατά την πρώιµη 

πρωτογεωµετρική περίοδο. Και στο σύνολο αυτό αναφέρονται τέσσερα αγγεία 

εισαγµένα από την Αττική και ένα ίσως από την Εύβοια. Τα σχήµατα στην εγχώρια 

κεραµική είναι: 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΧΟΥΣ Ή ΟΙΝΟΧΟΗ  

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΑΛΑΘΟΙ, δύο µε διάτρητα τοιχώµατα (openwork) 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 
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ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΥΨΙΠΟΥΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΛΕΚΑΝΗ 

ΠΙΘΟΙ 

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα είναι: 

Από την Αττική ΣΚΥΦΟΙ, ΚΡΑΤΗΡΑΣ, ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΛΙΑ. 

Ίσως από την Εύβοια ΑΜΦΟΡΕΑΣ. 

Από τη γεωµετρική περίοδο τρία µικρά στρώµατα, που έχουν ονοµασθεί D, 

E, F, προέρχονται από πηγάδια, από τα οποία το ένα είναι ηµιτελές. Οι ενδείξεις 

από αυτά αφορούν στο δεύτερο µισό του 8ου αιώνα π.Χ. Το στρώµα D προέρχεται 

από το πηγάδι 1 στην περιοχή του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου, αντιπροσωπεύει 

σύµφωνα µε τον Coldstream31 την περίοδο χρήσης του πηγαδιού και δείχνει ότι 

αυτό ανοίχθηκε και χρησιµοποιήθηκε στους γεωµετρικούς χρόνους. Η περίοδος 

χρήσης του έχει τοποθετηθεί στην πρώιµη ύστερη γεωµετρική περίοδο ή στη ΜΓ � 

ΥΓ περίοδο (κατά Coldstream, 2001, 74), κυρίως στο µέσο και στο τρίτο τέταρτο 

του 8ου αιώνα π.Χ. Περιλαµβάνει αγγείο εισηγµένο από την Αττική. Τα σχήµατα 

στη ντόπια κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ  

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΠΡΟΧΟΙ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑ  

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΙΘΟΣ Ή ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΙΑ  

ΒΑΘΥ ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Η ΠΥΞΙ∆Α 

ΕΠΙΠΕ∆Η ΠΥΞΙ∆Α Ή ΠΙΝΑΚΙΟ  

                                                 
31 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 77 
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Στην εισηγµένη κεραµική το σχήµα που αντιπροσωπεύεται είναι: 

ΚΑΝΘΑΡΟΣ 

Από το πηγάδι 6, που βρίσκεται και αυτό στην περιοχή του Βενιζέλειου 

Νοσοκοµείου, προέρχεται το µικρό στρώµα Ε, που έχει χρονολογηθεί στην ύστερη 

γεωµετρική περίοδο. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην κεραµική του είναι: 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΚΥΦΟΣ  

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΩΜΑ 

Το στρώµα F έχει χαρακτηρισθεί από τον Coldstream32 ως το καλύτερο 

στρώµα κατοίκησης του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. µε αρκετές εισαγωγές από την 

Κόρινθο (πράγµατι αρκετές; αφού όπως φαίνεται από τον κατάλογο µόνο δύο από 

τα αγγεία είναι εισηγµένα; Και τα δύο έχουν εισαχθεί από την Κόρινθο). 

Προέρχεται από ηµιτελές πηγάδι που βρέθηκε στις τοµές  για τη διαπλάτυνση του 

σύγχρονου δρόµου (�Road Trials�). Στην παρουσίαση της κεραµικής του η 

χρονολόγηση που δίνεται είναι στην ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα 

περίοδο. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική είναι: 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ-ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α 

ΠΩΜΑ 

ΒΑΘΥ ΠΙΝΑΚΙΟ  

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΑΝΘΑΡΟΣ 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΠΙΘΟΣ 

                                                 
32 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 77 
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Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα είναι: 

ΣΚΥΦΟΣ 

ΚΟΤΥΛΗ 

Ήδη παρατηρούµε ότι σχήµατα που εισάγονται µπορεί παράλληλα να 

παράγονται στη ντόπια κεραµική. Οι λόγοι εισαγωγής τους προφανώς ποικίλουν: 

µία περίπτωση είναι να  πρόκειται για καινούργια σχήµατα ή τύπους που δεν 

υπήρχαν στη συγκεκριµένη περιοχή και τα οποία µετά την εισαγωγή τους µπορεί να 

τα µιµούνται οι ντόπιοι κεραµείς. Μπορεί όµως ένα σχήµα-τύπος να εισάγεται, ενώ 

παράλληλα είναι ήδη γνωστός και στην τοπική παραγωγή. Τότε πρέπει να 

αναζητηθούν άλλοι λόγοι όπως, για παράδειγµα, ότι µπορεί να εισάγεται λόγω του 

περιεχοµένου του ή ως αντικείµενο πολυτελείας.  

Και για τη γεωµετρική περίοδο ο Coldstream έχει σχηµατίσει σύνολο 

κεραµικής, το G, στο οποίο περιλαµβάνει διάφορα κοµµάτια, κυρίως από τις 

ανασκαφές στο �Royal Road�. Αναφέρει ότι προέρχονται από µη 

στρωµατογραφηµένα σύνολα, εντούτοις έχει επισηµάνει33 ότι συµπεριλαµβάνονται 

δύο µικρά στρώµατα κατοίκησης που, επειδή σώζονταν πολύ αποσπασµατικά, δεν 

τα εξέτασε ξεχωριστά. Το ένα από τα δύο συνδέεται µε πιθανό τµήµα δωµατίου και 

διασκορπισµένα κατάλοιπα τοίχων, καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του 8ου 

αιώνα π.Χ. και τελειώνει πριν το 700 π.Χ. Σε αυτό βρέθηκε αγγείο εισηγµένο από 

την Αττική. Το δεύτερο προέρχεται από κοντινό λάκκο, χαρακτηρίζεται οµοιογενές, 

και έχει χρονολογηθεί γύρω στο 800 π.Χ. Και σε αυτό έχει εντοπιστεί αγγείο που 

ίσως να είναι εισηγµένο από την Αττική ή διαφορετικά αποτελεί µίµηση. Στην 

υπόλοιπη κεραµική του συνόλου συµπεριλαµβάνονται και αρκετά θραύσµατα 

αγγείων εισηγµένων από την Αττική, την Κόρινθο, τις Κυκλάδες µε πιθανούς 

χώρους προέλευσης τη Μήλο και την Πάρο, και µε βεβαιότητα από τη Θήρα. 

Επίσης εξετάζονται δύο µιµήσεις κυπριακών ληκύθων. Τα σχήµατα στη ντόπια 

κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΩΜΑΤΑ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

                                                 
33 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 77, 87 
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ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΧΟΙ 

ΛΗΚΥΘΟΙ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, στη δηµοσίευση έχουν 

χαρακτηρισθεί ως ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΛΗΚΥΘΟΙ, µιµήσεις κυπριακών  

ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

ΠΙΝΑΚΙΑ  

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΠΙΘΟΙ 

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα είναι: 

Από την Αττική ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ, ΣΚΥΦΟΙ, ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

Ίσως από την Αττική ΩΟΕΙ∆ΗΣ ΠΙΘΟΣ 

Από την Κόρινθο ΥΨΙΠΟΥΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ και ΚΟΤΥΛΗ 

Από τις Κυκλάδες, πιθανόν από τη Μήλο ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ, ΣΚΥΦΟΣ, 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

Από τις Κυκλάδες, πιθανόν από την Πάρο ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

Από τη Θήρα ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Από τη σύγκριση της κεραµικής των παραπάνω συνόλων µε την υπόλοιπη 

µέχρι τότε γνωστή κεραµική από την Κνωσό, ο Coldstream καταλήγει σε ορισµένες 

απόψεις ως προς τη σχέση οικιακής και ταφικής κεραµικής. Για την 

πρωτογεωµετρική οικιακή κεραµική παρατηρεί34 ότι δεν διαφέρει σηµαντικά από 

αυτή των τάφων, αφού τα γνωστά από αυτή σχήµατα µε µόνη εξαίρεση την υδρία, 

µπορούν εύκολα να εντοπισθούν ανάµεσα στα κτερίσµατα των τάφων. Όπως 

αναφέρει οι υδρίες ήταν άγνωστες στα νεκροταφεία πριν από την ύστερη 

πρωτογεωµετρική, ενώ οι πρόχοι και οι οινοχόες, όπως και οι ψευδόστοµοι 

αµφορείς αντιπροσωπεύονται και στα δύο είδη συνόλων. Οι κωδωνόσχηµοι 

                                                 
34 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 65-68 
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κρατήρες θεωρούνται ως το κυρίαρχο ανοιχτό αγγείο της κνωσιακής 

πρωτογεωµετρικής κεραµικής, µε ξεχωριστή θέση τόσο στα ταφικά,  όσο και στα 

οικιστικά σύνολα. Στα νεκροταφεία χρησιµοποιούνταν ως τεφροδόχο αγγείο. Τα 

παραδείγµατα από τα οικιστικά σύνολα που εξετάζονται στο συγκεκριµένο άρθρο 

χωρίζονται ως προς το µέγεθος σε δύο κατηγορίες, µία µεγαλύτερη και µία 

µικρότερη, µε διάµετρο αντίστοιχα µεγαλύτερη από 0,25 µ. και µικρότερη από 0,20 

µ. Οι µικρότεροι αναφέρεται ότι είναι συνήθως εµβαπτισµένοι, όπως και οι 

κρατηρίσκοι, ενώ οι µεγαλύτεροι ότι είναι από τα επιµελέστερα κοσµηµένα αγγεία 

της περιόδου. Για τους καλάθους τέλος παρατηρείται ότι ο συνηθισµένος τύπος µε 

τα συµπαγή τοιχώµατα και τις οριζόντιες λαβές αντιπροσωπεύεται και στα 

νεκροταφεία, ενώ οι κάλαθοι µε διάτρητα τοιχώµατα ήταν µέχρι τη συγκεκριµένη 

δηµοσίευση άγνωστοι στην κνωσιακή πρωτογεωµετρική κεραµική.  

Για τη γεωµετρική περίοδο επισηµαίνει35 ότι όλα σχεδόν τα σχήµατα που 

εξετάζονται απαντούν και στους τάφους του νεκροταφείου στη Φορτέτσα, η 

συχνότητα όµως µε την οποία βρίσκονται είναι διαφορετική. Οι διαπιστώσεις που 

κάνει είναι οι ακόλουθες. Ο κοσµηµένος τεφροδόχος πίθος και ο σφαιρικός 

αρύβαλλος που αναφέρονται ως τα δύο πιο απαραίτητα ταφικά σχήµατα, δεν είναι 

καθόλου συνηθισµένα στα οικιστικά σύνολα. Αντίθετα τα πιο δηµοφιλή οικιακά 

κλειστά σχήµατα, που είναι οι λεπτοί αµφορείς µε λαβές στο λαιµό, οι υδρίες και 

οι πρόχοι µε σφαιρικό σώµα, σπάνια βρίσκονται σε τάφους. Για τους αµφορείς µε 

λαβές στο λαιµό αναφέρει ότι παραδείγµατα µικρού µεγέθους, µε ύψος όχι 

µεγαλύτερο από 0,35µ., είναι συνηθισµένα στα οικιστικά σύνολα. Τα κοσµηµένα 

πώµατα συναντώνται εξίσου και στα δύο είδη συνόλων, ενώ ο κρατήρας, που 

χαρακτηρίζεται ως το κυρίαρχο ανοιχτό σχήµα και για τη γεωµετρική περίοδο, 

παρατηρείται ότι είναι σπάνιος στους τάφους. Με το τέλος της πρωτογεωµετρικής 

Β περιόδου οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες δεν ήταν πια στη «µόδα». Στα 

νεκροταφεία ως τεφροδόχο αγγείο τους διαδέχθηκε ο κοσµηµένος πίθος. 

Θεωρείται ότι εξαιτίας αυτής της αντικατάστασης υπάρχει έντονη απουσία µεγάλων 

ανοιχτών αγγείων ανάµεσα στα κτερίσµατα των τάφων κατά τα γεωµετρικά χρόνια. 

Στα οικιστικά σύνολα τον κωδωνόσχηµο κρατήρα διαδέχθηκε άλλος τύπος 

κρατήρα, ενώ µεγάλοι υψίποδες κρατήρες σποραδικά εισάγονταν από την Αττική, 

µιµήσεις των οποίων αναφέρονται σπάνια από τους πλουσιότερους τάφους, αλλά 

                                                 
35 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 78-80 
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όχι από οικιστικά σύνολα. Η διαπίστωση αυτή του Coldstream δεν ισχύει, βλ. 

παρακάτω «Ανεξερεύνητο Μέγαρο»). Κατά το τέλος της µέσης γεωµετρικής 

εµφανίζεται ο τύπος του κρατήρα που καθιερώνεται στο δεύτερο µισό του 8ου 

αιώνα π.Χ. Οι σκύφοι είναι επίσης πολύ περισσότεροι στα οικιστικά σύνολα από 

ότι στους τάφους της Φορτέτσας. Παρατηρείται ότι η εξέλιξή τους είναι παράλληλη 

µε αυτή των κρατήρων. Στο τελευταίο µισό της ύστερης γεωµετρικής περιόδου ο 

σκύφος είχε ήδη αρχίσει να φεύγει από τη «µόδα» και να αντικαθίσταται από την 

καινουργιοεισηγµένη κοτύλη.  Για τα µεγάλα βαµµένα κύπελλα αναφέρεται ότι 

βρίσκονται στον ίδιο βαθµό και στα δύο είδη συνόλων. Ωστόσο τύπος κυπέλλου, τα 

κωνικά κύπελλα µε γυαλιστερή κιτρινωπή επιφάνεια, επισηµαίνεται ότι είναι 

άγνωστος στα µέχρι τότε γνωστά ταφικά σύνολα. Τέλος, τα τριποδικά µαγειρικά 

αγγεία θεωρούνται αναβίωση κατά την ύστερη γεωµετρική περίοδο µινωικού 

σχήµατος µαγειρικού  αγγείου, συµπέρασµα που προκύπτει από το ότι δεν είχε 

βρεθεί κανένα σε κλειστό σύνολο ανάµεσα στην πρώιµη πρωτογεωµετρική και στη 

µέση γεωµετρική περίοδο. 

Ελάχιστες παρατηρήσεις γίνονται για τη χρήση των σχηµάτων. 

Ξεχωριστά έχουν δηµοσιευθεί τα τρία σύνολα ανατολίζουσας περιόδου που 

δεν συνδέονται µε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.  

Το υλικό παρουσιάζεται36 κατά σύνολο. Σε όλα στην αρχή εξετάζεται η λεπτή 

κεραµική µε πρώτα τα κλειστά και έπειτα τα ανοιχτά σχήµατα, στη συνέχεια οι 

εισαγωγές και τέλος η χονδροειδής κεραµική. Σώζονται ολόκληρα αγγεία, αλλά των 

περισσοτέρων η κατάσταση διατήρησης είναι αρκετά αποσπασµατική. 

Φωτογραφίες δίνονται σχεδόν για όλα και σχέδια για ορισµένα µόνο από αυτά. Για 

τη χρονολόγηση διευκρινίζεται από τον Coldstream37 ότι ακολουθεί τον Brock ως 

προς το ότι χρησιµοποιεί δύο υποδιαιρέσεις για την ανατολίζουσα περίοδο, την 

πρώιµη και την ύστερη, πιστεύει ωστόσο ότι η χρονολόγησή τους µπορεί να είναι 

λίγο υστερότερη από αυτή που έχει προταθεί από τον Brock. Έτσι τοποθετεί την 

πρώιµη ανατολίζουσα στο πρώτο τρίτο του 7ου π.Χ. αιώνα και την ύστερη 

ανατολίζουσα πιθανότατα έως το 610 π.Χ. 

Το πρώτο σύνολο, που χαρακτηρίζεται ως H, προέρχεται από πηγάδι, το 

πηγάδι VW/59, που βρέθηκε περίπου 150 µέτρα βόρεια-βορειοδυτικά της βίλας 

Αριάδνη µε αφορµή την τοποθέτηση σωλήνα νερού στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο.  
                                                 
36 J. N. Coldstream, 1973(β), 33-45 
37 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 36 
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Κάτω από το επιφανειακό αποκαλύφθηκαν δύο στρώµατα, το ένα πάνω από το 

άλλο. Σύµφωνα µε τον Coldstream38 το κατώτερο αντιπροσωπεύει τη φάση χρήσης 

του πηγαδιού, περιλαµβάνει ολόκληρα ή σχεδόν ολόκληρα αγγεία και τουλάχιστον 

ένα µέρος του χρονολογείται στο πρώτο µισό του 7ου π.Χ. αιώνα (ΠΑν), ενώ το 

ανώτερο περιέχει τα απορρίµµατα που πετάχτηκαν αµέσως µόλις σταµάτησε να 

χρησιµοποιείται και χρονολογείται γύρω στο 640 έως 610 π.Χ. (ΥΑν). Στον 

κατάλογο, όπου παρουσιάζεται το υλικό, δεν γίνεται διάκριση των στρωµάτων.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική είναι: 

ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΟΙΝΟΧΟΗ  

ΠΡΟΧΟΙ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΟΙΝΟΧΟΗ Ή ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

ΛΗΚΥΘΟΣ Ή ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

ΛΗΚΥΘΟΣ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

∆ΙΝΟΣ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ Ή ΠΙΘΟΣ 

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

ΠΙΝΑΚΙΑ 

ΒΑΘΙΑ ΠΙΝΑΚΙΑ 

ΚΥΠΕΛΛΟ Ή ΚΟΤΥΛΗ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΑ∆ΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΧΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

«ΠΛΑΚΟΥΤΣΩΤΗ» ΠΡΟΧΟΥΣ  ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ  

                                                 
38 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 34 
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ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΙΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

Η εισηγµένη κεραµική στο σύνολό της προέρχεται από την Κόρινθο. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σε αυτή είναι: 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 

ΟΙΝΟΧΟΗ Ή ΟΛΠΗ 

ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΕΠΙΠΕ∆Η ΠΥΞΙ∆Α (POWDER PYXIS) 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

Το στρώµα J προέρχεται από άλλο πηγάδι, το πηγάδι LA, που βρέθηκε κατά 

τις ανασκαφές βόρεια του «Royal Road» το 1960 (RR/LA/60). Πρόκειται για το 

γέµισµα του πηγαδιού που, όπως αναφέρεται από τον Coldstream39, συνιστά 

οµοιογενές στρώµα απορριµµάτων και χρονολογείται στον ύστερο 7ο π.Χ. αιώνα, 

γύρω στο 650 έως το 620 π.Χ. (ΥΑν).  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική είναι: 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ Ή Υ∆ΡΙΑ 

ΠΩΜΑ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

∆ΙΝΟΣ 

ΚΑΛΑΘΟΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

ΒΑΘΙΑ ΠΙΝΑΚΙΑ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΚΥΠΕΛΛΟ Ή ΚΟΤΥΛΗ 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΠΙΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

                                                 
39 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 34 
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Στην εισηγµένη κεραµική που προέρχεται από την Κόρινθο τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ  

ΚΟΤΥΛΕΣ 

Τέλος, αγγεία και θραύσµατα που δεν προέρχονται από καλά 

στρωµατογραφηµένα σύνολα, παρουσιάζουν όµως σύµφωνα µε τον Coldstream40 

πραγµατικό ενδιαφέρον, έχουν ενταχθεί από αυτόν σε ένα σύνολο, το σύνολο 

ευρηµάτων K. Το σύνολο αυτό περιλαµβάνει κεραµική από την  περιοχή του 

�Royal Road�  και από την περιοχή του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου. Από την 

περιοχή του �Royal Road� περιλαµβάνει: α) λεπτό στρώµα στα βόρεια του �Royal 

Road� (τοµή JK, επίπεδο 9) µε κεραµική του 7ου π.Χ. αιώνα, αλλά µε κάποια 

διατάραξη σε υστερότερες περιόδους, β) µικρό λάκκο στη νότια πλευρά του �Royal 

Road� που περιείχε όστρακα του 7ου π.Χ. αιώνα, ανάµεικτα µε υλικό του 4ου π.Χ. 

αιώνα, γ) δύο όστρακα που φαίνεται να είναι υστερότερες παρεισφρήσεις στο ίδιο 

σύνολο µε το ΥΓ στρώµα F, δ) ένα όστρακο που βρέθηκε στο επιφανειακό στρώµα 

του πηγαδιού της βίλας, πάνω από το στρώµα H. Από την περιοχή του Βενιζέλειου 

Νοσοκοµείου συµπεριλαµβάνονται δύο όστρακα από το πηγάδι 2. Σε αυτό έχει 

βρεθεί κεραµική του 7ου και του 5ου π.Χ. αιώνα.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική από το σύνολο 

Κ είναι: 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΧΟΥΣ 

«ΠΛΑΚΟΥΤΣΩΤΕΣ» ΠΡΟΧΟΙ Ή ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΧΟΥΣ Ή ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΚΑΝΙ∆Α/ΚΑ∆ΟΕΙ∆ΕΣ ΑΓΓΕΙΟ 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΠΡΟΧΟΥΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

                                                 
40 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 34 
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Στην εισηγµένη κεραµική που προέρχεται από την Κόρινθο το σχήµα που 

αντιπροσωπεύεται είναι η ΚΟΤΥΛΗ. 

Ο σχολιασµός των σχηµάτων είναι σύντοµος και ενιαίος για όλα τα σύνολα. 

Γίνονται λίγες παρατηρήσεις ως προς το είδος των συνόλων στα οποία συναντώνται 

κάποια από τα εξεταζόµενα σχήµατα41. Με αφορµή παρατηρήσεις για τη 

χρονολόγηση, για σφαιρική πρόχου πρώιµης ανατολίζουσας περιόδου αναφέρεται 

ότι έχει πολύ κοντινό παράλληλο σε καύση αντίστοιχης περιόδου στη Φορτέτσα. 

Σχολιάζοντας την κνωσιακή ανατολίζουσα κεραµική ο Coldstream επισηµαίνει ότι 

µέχρι τότε ήταν γνωστή από τα κτερίσµατα στα νεκροταφεία, όπου το πιο 

εντυπωσιακό αγγείο είναι ο τεφροδόχος πίθος, κοσµηµένος συχνά µε την 

πολύχρωµη τεχνική. Θεωρεί αναµενόµενο στα οικιστικά σύνολα να υπάρχουν 

ελάχιστα παραδείγµατα  αυτών των πίθων και κανένα της κατηγορίας των 

πολύχρωµων. Αναφέρει και συµφωνεί µε την παρατήρηση του Payne (1927-1928, 

281) ότι τα χρώµατα στους πολύχρωµους πίθους είναι εξίτηλα, αποκλείοντας 

οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από την ταφική. Οι αρύβαλλοι που τους συνόδευαν 

παρατηρείται ότι είναι επίσης σπάνιοι στα σύνολα που εξετάζονται. Ενώ, από την 

άλλη πλευρά, επισηµαίνεται ότι τα στρώµατα που εξετάζονται προσφέρουν 

χρήσιµες πληροφορίες για σχήµατα που σπάνια εµφανίζονται στους τάφους και 

αυτά είναι οι αµφορείς, οι υδρίες, οι κρατήρες και οι λεκανίδες. Για την πυξίδα 

µε ευθέα τοιχώµατα αναφέρεται ότι δεν έχει παράλληλα στα νεκροταφεία. Ως 

αποκλειστικά οικιακό σχήµα χαρακτηρίζεται και η λεκανίδα που εµφανίζεται σε 

δύο τύπους. Οι κοσµηµένες εκδοχές της σε λεπτή κεραµική, που εµφανίζονται στα 

µέσα του 7ου π.Χ. αιώνα, θεωρούνται ως ένδειξη περισσότερο πολυτελούς ζωής, 

παρατήρηση που την έχει κάνει και σε άλλα άρθρα του.   

• Περιοχή των Νοτιοδυτικών οικιών 

Το 1992 και 1993 πραγµατοποιήθηκε από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή 

ανασκαφή Ν∆ του Ανακτόρου µε σκοπό, όπως επισηµαίνεται από τους µελετητές42, 

την εξέταση µέσα από µία σειρά δοκιµαστικών τοµών της ιστορίας της 

αρχιτεκτονικής των σπιτιών και την ανασκαφή τµηµάτων του ΥΜ σπιτιού που 

βρίσκεται στα δυτικά. Κατά συνέπεια πρόκειται για υλικό που προέρχεται από 

διαφορετικούς χώρους. Προέκυψαν πέντε πρωτογεωµετρικά στρώµατα, κυρίως της 

                                                 
41 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 34, 35-36. 
42 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 192 
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πρώιµης πρωτογεωµετρικής, δύο από τα οποία υποδηλώνουν κατοίκηση σε 

επαναχρησιµοποιηµένο µινωικό σπίτι, καθώς και τέσσερα στρώµατα 

ανατολίζουσας περιόδου, δύο από τα οποία σχετίζονται µε κλίβανο κεραµικής και 

δύο µε κατοίκηση. ∆ιαµορφώθηκαν ακόµα τρία σύνολα ευρηµάτων µε ποικίλο 

υλικό πρωτογεωµετρικής, γεωµετρικής και ανατολίζουσας περιόδου, στα οποία 

περιλαµβάνεται και κεραµική από τοµές που είχε κάνει ο Evans στην περιοχή 

αυτή43.  Βάσει των παραπάνω ενδείξεων διαπιστώνεται ότι η περιοχή του 

Ανακτόρου κατοικούνταν και κατά την πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, ενώ για πρώτη 

φορά οικιακή κεραµική του 7ου αιώνα π.Χ. βρέθηκε σε στρώµατα από σπίτι και από 

τον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και ως περιεχόµενο κλιβάνου κεραµικής, αφού 

µέχρι τότε ήταν γνωστή µόνο από γεµίσµατα λάκκων και από απορρίµµατα σε 

πηγάδια.  

Κανένα αγγείο δεν σώζεται ολόκληρο, η κατάσταση διατήρησης σχεδόν όλων 

είναι πολύ αποσπασµατική. Αρκετά έχουν σχεδιασθεί, δίνονται ωστόσο 

φωτογραφίες για όλα. Η εξέταση της κεραµικής γίνεται χρονολογικά και κατά 

στρώµατα � σύνολα ευρηµάτων.  

Τα πρωτογεωµετρικά στρώµατα έχουν ονοµασθεί A, B, C, D, E. Το 

στρώµα Α έχει βρεθεί στην ίδια τοµή µε το στρώµα Β και κάτω από αυτό, έξω από 

ΥποΜ � Π ΠΡΓ σπίτι και έχει χρονολογηθεί στην υποµινωική � πρώιµη 

πρωτογεωµετρική περίοδο. Περιλαµβάνει και δύο θραύσµατα αγγείων εισηγµένων 

από την Αττική. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ Ή Υ∆ΡΙΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ /ΣΚΥΦΟΙ (Α14, Α17) 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 
                                                 
43 Εκτός από τα πρωτογεωµετρικά και τα ανατολίζοντα βρέθηκαν και πέντε στρώµατα ύστερης 
αρχαϊκής � κλασικής περιόδου.  
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ  

Στην εισηγµένη κεραµική και τα δύο αγγεία είναι ίδιου σχήµατος: 

ΣΚΥΦΟΙ 

Το στρώµα Β πιθανόν να περιέχει απορρίµµατα κλιβάνου. Έχει χρονολογηθεί 

στην πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο και περιλαµβάνει περισσότερες εισαγωγές, 

µία από την Εύβοια και έξι από την Αττική. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται 

στην εγχώρια κεραµική του είναι: 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ Ή Υ∆ΡΙΑ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ /ΣΚΥΦΟΣ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΑΒΑΘΗΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΛΕΚΑΝΗ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ «ΤΑΨΙ» 

ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

Στην εισηγµένη κεραµική:  

Από την Εύβοια προέρχεται ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ. 

Από την Αττική ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ (η αναγνώριση του 

σχήµατος µε ερωτηµατικό), ΚΡΑΤΗΡΑΣ και ΣΚΥΦΟΙ. 

Το στρώµα C προέρχεται από διαφορετική τοµή. Πρόκειται για «λάκκο 

λεηλάτησης» σε υστεροµινωικό σπίτι, είναι χρονολογηµένο επίσης στην πρώιµη 

πρωτογεωµετρική περίοδο και σε αυτό έχουν βρεθεί θραύσµατα δύο εισηγµένων 

αγγείων, το ένα από την Αττική και το άλλο από την Εύβοια. Τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται στη ντόπια κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ Ή ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 
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ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

Τα σχήµατα στα εισηγµένα αγγεία είναι 

Από την Αττκική ΣΚΥΦΟΣ. 

Από την Εύβοια ΑΜΦΟΡΕΑΣ (η αναγνώριση του σχήµατος µε ερωτηµατικό) 

Το στρώµα D αντιπροσωπεύει την πρώιµη πρωτογεωµετρική εγκατάσταση 

σε επαναχρησιµοποιηµένο υστεροµινωικό σπίτι. Τα σχήµατα που συναντώνται σε 

αυτό, όλα τοπικής παραγωγής,  είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ  

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ (;) 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ  

Το στρώµα Ε αντιπροσωπεύει την πρώιµη � µέση πρωτογεωµετρική 

εγκατάσταση στο ίδιο επαναχρησιµοποιηµένο υστεροµινωικό σπίτι. Και σε αυτό 

δεν έχει βρεθεί κανένα εισηγµένο αγγείο. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται 

είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ «ΤΑΨΙ» 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

Τα στρώµατα F, G, H, J είναι τα ανατολίζοντα. Το F έχει βρεθεί µέσα και 

γύρω από τον κλίβανο κεραµικής και χρονολογείται στην πρώιµη ανατολίζουσα 

περίοδο. Τα σχήµατα από αυτό είναι: 

ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ ΚΥΠΕΛΛΑ 
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ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΓΕΙΟ  

ΛΕΚΑΝΗ (;) 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

Το στρώµα G, χρονολογηµένο και αυτό στην πρώιµη ανατολίζουσα, 

αντιπροσωπεύει επίπεδα κατοίκησης γύρω και πάνω από τον κλίβανο κεραµικής. Σε 

αυτό έχει βρεθεί πολύ µικρό θραύσµα αγγείου, εισηγµένου από την Κόρινθο. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική από αυτό είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ (;) 

ΜΙΚΡΟ ΠΩΜΑ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ  

ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

Το εισηγµένο από την Κόρινθο αγγείο µε πιθανότητα έχει αναγνωρισθεί ως 

ΟΙΝΟΧΟΗ. 

Το στρώµα H, αν και έχει χρονολογηθεί στην πρώιµη � ύστερη ανατολίζουσα 

περίοδο, αναφέρεται ότι προέρχεται από την κατοίκηση του ύστερου 7ου π.Χ. αιώνα 

στην περιοχή του κλιβάνου, έξω από σπίτι («Σπίτι SVII»)44. Θραύσµατα αγγείου 

εισηγµένου από την Εύβοια έχουν βρεθεί σ� αυτό. Τα σχήµατα στην κεραµική της 

εγχώριας παραγωγής είναι: 

                                                 
44  J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, στο ίδιο, 217 
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ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α 

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΠΟ∆Ι  

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

Το εισηγµένο από την Εύβοια αγγείο είναι ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΤΥΠΟΥ SOS. 

Το στρώµα J έχει χρονολογηθεί στην πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο και 

υποδηλώνει την κατοίκηση του 7ου π.Χ. αιώνα, η οποία αποκαλύφθηκε πάνω από 

την πρωτογεωµετρική στο επαναχρησιµοποιηµένο υστεροµινωικό σπίτι �έχει 

βρεθεί πάνω από το στρώµα D - . Κανένα εισηγµένο αγγείο δεν έχει βρεθεί σ� αυτό. 

Τα σχήµατα στην εγχώρια κεραµική είναι: 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΘΟΣ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΙΘΟΣ Ή Υ∆ΡΙΑ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΥΨΙΠΟΥΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΛΕΚΑΝΗ 
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ΠΙΘΟΣ Ή ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

 Στο σύνολο ευρηµάτων X εντάσσεται κεραµική που προέρχεται από τις 

τοµές που έκανε ο Evans το 1930 κάτω από τη ∆υτική Αυλή και φυλάσσεται στο 

Στρωµατογραφικό Μουσείο της Κνωσού. Μέρος της έχει δηµοσιευθεί και στο 

άρθρο της M. Hartley, Early Greek Vases from Crete, BSA 31, 1930-1931, 56-114. 

Η κεραµική τοπικής παραγωγής, που περιλαµβάνεται σ� αυτό το σύνολο, 

χρονολογείται στην πρώιµη πρωτογεωµετρική, στη µέση γεωµετρική, ύστερη 

γεωµετρική, πρώιµη ανατολίζουσα και ύστερη ανατολίζουσα περίοδο. Αρκετά είναι 

τα θραύσµατα των εισηγµένων αγγείων από την Εύβοια, την Αττική, την Πάρο και 

την Κύπρο και προέρχονται τόσο από την πρωτογεωµετρική, όσο και από τη 

γεωµετρική περίοδο. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στη ντόπια κεραµική 

είναι: 

ΚΑΛΑΘΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΤΟ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΛΗΚΥΘΟΣ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΜΕΛΑΜΒΑΦΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ Ή ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΣΚΥΦΟΣ  

ΛΕΚΑΝΙ∆Α Ή ΠΙΝΑΚΙΟ 

Τα σχήµατα στα εισηγµένα αγγεία είναι: 

Από την Εύβοια ΑΜΦΟΡΕΑΣ και ΣΚΥΦΟΣ. 

Από την Αττική ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ και ΚΡΑΤΗΡΕΣ. 

Από την Πάρο ΑΜΦΟΡΕΑΣ (;) 

Από την Κύπρο ΟΙΝΟΧΟΗ. 

Η κεραµική στο σύνολο ευρηµάτων Y θεωρείται45 πιθανό να προέρχεται από 

τις έρευνες του Evans στην περιοχή νότια της ∆υτικής αυλής, αν και βρίσκεται σε  

αταύτιστο κιβώτιο στο Στρωµατογραφικό Μουσείο. Πρόκειται για µικρό σύνολο µε 

µέση γεωµετρική, ύστερη γεωµετρική και πρώιµη ανατολίζουσα εγχώρια κεραµική, 

αλλά και µέση και ύστερη γεωµετρική εισηγµένη κεραµική από την Εύβοια, την 

Κόρινθο και την Κύπρο. Τα σχήµατα στη ντόπια κεραµική είναι: 

                                                 
45 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, στο ίδιο, 232 
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ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ  

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΙΟ (;) 

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα είναι: 

Από την Εύβοια ΣΚΥΦΟΙ. 

Από την Κόρινθο ΚΟΤΥΛΗ. 

Από την Κύπρο ΛΗΚΥΘΟΣ. 

Μικρό είναι και το σύνολο ευρηµάτων Z, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται 

τρία θραύσµατα από µικρό λάκκο και πέντε που δεν προέρχονται από 

στρωµατογραφηµένα σύνολα, θεωρούνται όµως από τους µελετητές ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος46. Από τα τελευταία τα δύο είναι εισηγµένα, το ένα από την Αττική 

και το άλλο από την Πάρο. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στη ντόπια 

κεραµική είναι: 

Υ∆ΡΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ (;) 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΓΕΙΟ  

Στα εισηγµένα τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι από την Αττική 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι και από την Πάρο ΣΚΥΦΟΣ.  

Στην ανάλυση των σχηµάτων που γίνεται χρονολογικά - κατά αιώνα � λίγες 

είναι οι παρατηρήσεις που αφορούν στο είδος των συνόλων (οικιστικά -ταφικά � 

λατρευτικά) από τα οποία προέρχονται τα διάφορα σχήµατα, ενώ ακόµα λιγότερες 

είναι αυτές που αφορούν στη χρήση. Έµφαση δίνεται στην τυπολογική εξέλιξη και 

στη χρονολόγηση. Αρχίζοντας από τον 10ο π.Χ. αιώνα παρατηρείται ότι τα µόνα 

συνηθισµένα κλειστά σχήµατα είναι οι αµφορείς και οι υδρίες. Ο τύπος του 

αµφορέα µε λαβές στο λαιµό και διακόσµηση οριζόντιου S ή οµόκεντρων κύκλων 

είναι γνωστός και από τα νεκροταφεία, αφού µε αφορµή τη χρονολόγησή του 

                                                 
46 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, στο ίδιο, 232  



 443

αναφέρονται47 ανάλογα παραδείγµατα, ως προς αυτούς µε την πρώτη κατηγορία 

διακόσµησης από σύνολο στο νεκροταφείο της Φορτέτσας, από το Βόρειο 

Νεκροταφείο, αλλά και από τους τάφους στον Άγιο Ιωάννη και ως προς αυτούς µε 

τη δεύτερη από το νεκροταφείο της Φορτέτσας, και από τάφο στον Άγιο Ιωάννη. 

Για τα µικρότερα κλειστά σχήµατα παρατηρείται ότι είναι σπάνια και επισηµαίνεται 

ότι οι ψευδόστοµοι αµφορείς στην πλειονότητά τους περιορίζονται ως κτερίσµατα 

στους τάφους, ενώ για δύο πίθους µε λαιµό παρατηρείται ότι είναι µικρογραφίες 

της µεγαλύτερης εκδοχής του σχήµατος που χρησιµοποιούνταν ως τεφροδόχο 

αγγείο. Από τα ανοιχτά σχήµατα κυρίαρχο θεωρείται ο κωδωνόσχηµος κρατήρας. 

Αντιπροσωπεύονται όµως και άλλοι τύποι κρατήρων. Από αυτούς για τον 

αττικίζοντα κρατήρα παρατηρείται ότι στους τάφους δεν καταγράφεται πριν από 

την µέση πρωτογεωµετρική, ωστόσο επισηµαίνεται ότι πρωιµότερη µίµηση δεν θα 

εξέπληττε, αφού αττικά πρωτότυπα εισάγονταν ήδη κατά τη διάρκεια της τοπικής 

πρωτογεωµετρικής φάσης. Σε µεγάλο αριθµό, τόσο σε µεγάλο όσο και σε µικρό 

µέγεθος, αντιπροσωπεύονται οι κρατηρίσκοι. Για τα εµβαπτισµένα κύπελλα και 

την αναφορά στην περίοδο εµφάνισής τους παρατηρείται48 ότι παλιότερα 

θεωρούνταν καινοτοµία της ύστερης πρωτογεωµετρικής εξαιτίας των συνόλων από 

το νεκροταφείο της Φορτέτσας από τα οποία ήταν γνωστά, ωστόσο αποδεικνύεται 

ότι έχουν την οικιακή τους προέλευση στην υποµινωική και συνεχίζονται και κατά 

την πρωτογεωµετρική περίοδο. Για τον κάλαθο µε ευθέα τοιχώµατα και 

προσκολληµένο µικρογραφικό κύπελλο στη µία από τις δύο κάθετες λαβές, σε 

σχέση µε τη χρονολόγησή του αναφέρεται49 ότι παραδείγµατα που σώζονται 

ολόκληρα είναι γνωστά από πρωτογεωµετρικά σύνολα στα νεκροταφεία, 

συγκεκριµένα από τη Φορτέτσα και από το Βόρειο Νεκροταφείο, αλλά 

επισηµαίνεται ότι το σχήµα συναντάται και σε υποµινωικό οικιστικό στρώµα, 

συγκεκριµένα από το «Ανεξερεύνητο Μέγαρο». Ως µοναδικό για την Κρήτη 

αναφέρεται το πόδι από τριποδικό υποστατό (Χ2).  

Ως προς τις εισαγωγές από την Αττική, για ορισµένους από τους σκύφους 

(Β44-46) παρατηρείται ότι ανήκουν σε τύπο που συχνά εισάγεται στην Κνωσό και 

είναι κοινός στην αττική πρωτογεωµετρική, ενώ για άλλο τύπο (Α31) 

                                                 
47 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, στο ίδιο, 233 
48 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, στο ίδιο, 235 
49 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, στο ίδιο, 236 
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επισηµαίνεται50 ότι «εισάγει µία διαφορετική και πολύ πιο σπάνια εκδοχή του 

σχήµατος», της οποίας µόνο δύο ολόκληρα παραδείγµατα έχουν βρεθεί στο 

νεκροταφείο του Κεραµεικού· πρόκειται άρα για τύπο που συναντάται τόσο σε 

ταφικά, όσο και σε οικιστικά σύνολα. Για τους εισηγµένους από την Εύβοια 

αµφορείς µε λαβές στο λαιµό αναφέρονται παράλληλα από νεκροταφεία στο 

Λευκαντί, συνεπώς και αυτοί συναντώνται και στα δύο είδη συνόλων.  

Στον 8ο αιώνα π.Χ. 51 για τους εισηγµένους από την Αττική αµφορείς µε 

λαβές στην κοιλιά και τους κρατήρες παρατηρείται ότι πρόκειται για δύο σχήµατα 

που συναντώνται και στο Βόρειο Νεκροταφείο. Ο ένας από τους κρατήρες φέρει 

οπή συνδέσµου για επισκευή στην αρχαιότητα. Για τα εισαγµένα από την Κύπρο 

σχήµατα (κυπριακά BoR), την λήκυθο/ληκύθια και την οινοχόη, παρατηρείται ότι 

επίσης αντιπροσωπεύονται και στους τάφους. Ως προς την εγχώρια κεραµική 

ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση για το θραύσµα µέσου γεωµετρικού πίθου µε 

τέσσερις λαβές (Y1), ότι πρόκειται για αγγείο που φτιάχνονταν ειδικά για τις 

καύσεις και αποδίδεται σε χαρακτηριστικό εργαστήριο που ειδικευόταν σε τέτοια 

τεφροδόχα αγγεία, στο εργαστήριο του Ζωγράφου του Αλόγου52. ∆ιατυπώνεται η 

υπόθεση ότι ίσως το αγγείο αυτό να απορρίφθηκε από την ταφική χρήση επειδή 

ήταν κακοψηµένο53, παρόλα αυτά παρατηρείται ότι το σχήµα δεν απουσίαζε 

εντελώς από τον οικισµό και αναφέρονται παραδείγµατα από το «Ανεξερεύνητο 

Μέγαρο». Για τα θολωτά πώµατα παρατηρείται ότι συνήθως κάλυπταν τεφροδόχα 

αγγεία, αλλά επίσης χρησιµοποιούνταν ανεξάρτητα σε οικιστικά σύνολα.  

Στον 7ο π.Χ. αιώνα, για τον ωοειδή κοσµηµένο πίθο αναφέρεται54 η 

παρατήρηση του Brock που το είχε θεωρήσει ως το τεφροδόχο αγγείο των φτωχών, 

επισηµαίνεται όµως ότι, µε εξαίρεση τους πολύχρωµους ανατολίζοντες πίθους 

που παράγονταν παράλληλα και που βρίσκονται αποκλειστικά στους τάφους, αυτοί 

οι απλούστεροι πίθοι µε τη διακόσµηση των κύκλων χρησιµοποιούνταν επίσης στα 

σπίτια για αποθήκευση. Οι κρατήρες επισηµαίνεται ότι είναι σπάνιοι στα 

νεκροταφεία, αφθονούν όµως στα οικιστικά σύνολα. Ως προϊόντα του κλιβάνου 

                                                 
50 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, στο ίδιο, 235 
51 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, στο ίδιο, 236-237 
52 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, στο ίδιο, 237 
53 Αντίθετη άποψη για τα κακοψηµένα αγγεία και την ταφική τους χρήση εκφράζεται από τον J. K. 
Papadopoulos, 1998, 116 υποσηµείωση 41, όπου επισηµαίνεται το γεγονός ότι πολλές φορές στους 
τάφους βρίσκονται αγγεία που θα αποτελούσαν «τα δεύτερα των εργαστηρίων» ή ακόµα και κάποια 
που θα µπορούσαν να είχαν θεωρηθεί απορρίµµατα και έτσι κάποιες φορές φαίνεται ότι τα 
πουλούσαν σε συγγενείς του νεκρού. 
54 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, ό.π.,  237-238 
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κεραµικής αναφέρονται τα κύπελλα, τόσο τα µελαµβαφή µε λεπτά τοιχώµατα, 

όσο και τα κωνικά. Για τα πρώτα, µε αφορµή την αναφορά παραλλήλων, 

δηλώνεται ότι ανάλογα είναι γνωστά από το Βόρειο Νεκροταφείο, ενώ για τα 

δεύτερα παρατηρείται ότι πρόκειται για σχήµα που πρωτοεµφανίσθηκε κοντά στη 

µετάβαση της ΥΓ/ΠΑν και είναι εξαιρετικά σπάνιο στα νεκροταφεία (αναφέρονται 

ανάλογα παραδείγµατα από τάφο στο Μασταµπά και από το Βόρειο Νεκροταφείο, 

ωστόσο αυτό από το Βόρειο Νεκροταφείο �292.17, πίν. 234- ανήκει στον τύπο του 

κυπέλλου µε έσω νεύον χείλος και όχι στα κωνικά, οπότε δεν ισχύει ως 

παράδειγµα), ίσως δε να µιµείται χρυσό πρότυπο. Για τα κωνικά κύπελλα στην 

παλιότερη δηµοσίευση οικιστικών συνόλων από την περιοχή του �Royal Road� και 

του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου55, αλλά και στην πιο πρόσφατη δηµοσίευση των 

τάφων του Βόρειου Νεκροταφείου56, παρατηρείται από τον Coldstream ότι είναι 

άγνωστα από τα ταφικά σύνολα.  Στον κλίβανο έχουν βρεθεί επίσης λεκανίδες. 

Παρατηρείται ότι ως σχήµα λεπτής κεραµικής η λεκανίδα είναι άγνωστη πριν από 

την ΠΑν και θεωρείται ότι προέρχεται από τη λεκάνη, το µεγάλο οικιακό αγγείο 

χονδροειδούς κεραµικής. Πρόκειται συνεπώς για κλίβανο παραγωγής µικρού 

µεγέθους αγγείων λεπτής κεραµικής. Για τα  µαγειρικά αγγεία τέλος αναφέρεται ότι 

µετά τον 8ο αιώνα π.Χ. παύουν να είναι τριποδικά.  

• «Ανεξερεύνητο Μέγαρο» 

Ενδείξεις αλλεπάλληλης κατοίκησης για τις περιόδους µετά τη µινωική έχουν 

αποκαλυφθεί στο «Ανεξερεύνητο Μέγαρο». Σύµφωνα µε τους µελετητές τους57 οι 

ενδείξεις που αφορούν στην υποµινωική, πρωτογεωµετρική, γεωµετρική και 

ανατολίζουσα περίοδο58 ελάχιστα σχετίζονται µε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ενώ το 

κτίριο µετά την εγκατάλειψή του είχε χρησιµοποιηθεί ως «λατοµείο» µε την έννοια 

της λεηλάτησης λίθων για δεύτερη χρήση. Η υποµινωική κεραµική έχει 

δηµοσιευθεί από τον Popham, ενώ η πρωτογεωµετρική έως ανατολίζουσα από τον 

Coldstream. Ο τρόπος δηµοσίευσης είναι διαφορετικός. Ο Popham χωρίς να 

παραθέτει κατάλογο σχολιάζει την κεραµική κατά σχήµατα, αφού την έχει εντάξει 

σε τρεις κατηγορίες που είναι α) λεπτή κεραµική, στην οποία διακρίνονται ανοιχτά 

                                                 
55 J. N. Coldstream, 1972, 80) 
56 J. N. Coldstream, 1996(α), 391 
57 L. H. Sackett, J. E. Jones et al., 1992, 1-6. 
58 Οι άλλες περίοδοι που αντιπροσωπεύονται είναι η αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική και ρωµαϊκή. 
Από τις δύο τελευταίες προέρχονται και κτίρια.  
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και κλειστά σχήµατα, β) αποθηκευτικά αγγεία και γ) µαγειρικά αγγεία. Ο 

Coldstream από την άλλη πλευρά δίνει το υλικό κατά στρώµατα/σύνολα 

ευρηµάτων, χρονολογικά, µε κατάλογο, ενώ στο τέλος κατά αιώνα σχολιάζονται 

τόσο τα σχήµατα, όσο και η διακόσµηση. Στον κατάλογο παρουσιάζεται πρώτα η 

εγχώρια λεπτή κεραµική µε τα κλειστά σχήµατα στην αρχή και τα ανοιχτά στη 

συνέχεια, έπειτα η χονδροειδής κεραµική και στο τέλος οι εισαγωγές. Η κατάσταση 

διατήρησης του µεγαλύτερου µέρους της παραπάνω κεραµικής είναι αρκετά 

αποσπασµατική. Σχεδόν για όλη δίνονται φωτογραφίες, ενώ για µεγάλο µέρος της 

σχέδια.  

Από την υποµινωική περίοδο δεν έχουν βρεθεί κατασκευές στο χώρο ή 

καθαρά επίπεδα κατοίκησης. Η κεραµική της αντίστοιχης περιόδου έχει βρεθεί 

κυρίως στη ΒΑ γωνία του µινωικού κτιρίου και προέρχεται από γεµίσµατα και ίσως 

και από λεηλάτηση λίθων µετά την εγκατάλειψη του. Σύµφωνα µε τον Popham59 ο 

εξαιρετικά αποσπασµατικός χαρακτήρας της υποµινωικής κεραµικής σε συνδυασµό 

µε την απουσία συγκολλούµενων αγγείων, υποδηλώνουν ότι δεν πρόκειται για 

πρωταρχικό λάκκο απορριµµάτων, αλλά ότι το υλικό έχει µεταφερθεί από αλλού 

για να χρησιµοποιηθεί ως γέµισµα, πιθανόν από τα δυτικά της περιοχής όπου και 

µαρτυρείται υποµινωική κατοίκηση. Από το σύνολο του υλικού έχει ξεχωρίσει ως 

αδιατάρακτο αυτό που προέρχεται από τα κατώτερα επίπεδα γεµίσµατος λάκκου 

στο νότιο τµήµα του δωµατίου D και το έχει  χαρακτηρίσει ως κύριο στρώµα 

(�Main Deposit�). Έτσι διακρίνεται και στο σχολιασµό των σχηµάτων, αλλά και 

στις απεικονίσεις στους πίνακες. Αναφερόµενος για σύγκριση και σε άλλο 

υποµινωικό υλικό από την Κνωσό δηµοσιεύει καλύτερες φωτογραφίες για ορισµένα 

αγγεία από το «Θάλαµο της Άνοιξης», ενώ δηµοσιεύει και δύο αγγεία, ένα 

κύπελλο και µία πυξίδα µε ευθέα τοιχώµατα, τα οποία προέρχονται από τις τοµές 

που έκανε ο Gerald Cadogan το 1962 κατά την κατασκευή του 

Στρωµατογραφικού Μουσείου. Επίσης απεικονίζεται και σχολιάζεται θραύσµα 

κωδωνόσχηµου κρατήρα/σκύφου από τις ανασκαφές του Evans στο Μικρό 

Ανάκτορο60. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται κατά κατηγορία κεραµικής στο 

«Ανεξερεύνητο Μέγαρο» είναι: 

Α) ΛΕΠΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 
                                                 
59 M. Popham, 1992, , 59. 
60 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει γίνει λάθος στις λεζάντες των πινάκων 43 και 44· η λεζάντα του 
πίνακα 43 αφορά στον πίνακα 44 και αντίστροφα. Και στο κείµενο οι παραποµπές στους  πίνακες 
των σχεδίων ορισµένες φορές δίνονται λάθος.  
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ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΕΙ∆Η ΓΡΑΜΜΗ 

ΑΛΛΑ ΚΥΠΕΛΛΑ (ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ, ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΑ, ΑΒΑΘΗ ΜΕ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ) 

 ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ /ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΙΝΑΚΙΑ 

ΚΑΛΑΘΟΙ 

ΚΑΛΑΘΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΥΠΟΣΤΑΤΟ  

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ / Υ∆ΡΙΕΣ (∆ηλώνεται ότι δεν ήταν δυνατή η διάκριση, αν 

δηλαδή επρόκειτο για αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά ή για υδρίες) 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΧΟΥΣ 

Β) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ61 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΠΙΘΟΙ 

Γ) ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ «ΤΑΨΙΑ» 

Ελάχιστα είναι τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από την πρωτογεωµετρική έως 

την ανατολίζουσα περίοδο. Μόνο τρεις τοίχοι έχουν χρονολογηθεί στη γεωµετρική 

περίοδο, ενώ επτά στρώµατα, τα GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG62, προέρχονται 

από την πρωτογεωµετρική έως την ανατολίζουσα περίοδο. Κεραµική που αν και 

δεν προέρχεται από καλά στρωµατογραφηµένα σύνολα, παρουσιάζει όµως 

σύµφωνα µε τον Coldstream63 ενδιαφέρον, έχει ενταχθεί και εξετάζεται από αυτόν 

στο σύνολο ευρηµάτων GH.  

Το στρώµα GA έχει χρονολογηθεί στην ύστερη πρωτογεωµετρική περίοδο 

και αποτελείται από τρία ολόκληρα αγγεία, τα οποία βρέθηκαν σε µεµονωµένο 
                                                 
61 Θραύσµα κοσµηµένου αποθηκευτικού ψευδόστοµου αµφορέα θεωρείται από τον Popham ΥΜ ΙΙΙ 
παρείσφρηση. Έτσι δεν έχει συµπεριληφθεί εδώ στα υποµινωικά.  
62 Το τελευταίο (GG) περιλαµβάνει ελάχιστα ύστερα ανατολίζοντα, τα περισσότερα είναι αρχαϊκά. 
63 J. N. Coldstream, 1992, 67 
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µικρό κοµµάτι δαπέδου στο βόρειο άκρο του ανασκαµµένου χώρου, προς το 

κέντρο. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην κεραµική από αυτό είναι: 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΣ 

ΥΨΙΠΟΥΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

Το στρώµα GB, χρονολογηµένο στην ύστερη πρωτογεωµετρική έως 

πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο, προέρχεται από λάκκο στο δωµάτιο Β του 

«Ανεξερεύνητου Μεγάρου», τη δυτικότερη από τις τρεις βόρειες αποθήκες. 

Επισηµαίνεται64 ότι δεν συνδέεται µε κάποια σύγχρονη του κατασκευή ούτε µε 

κάποιο επίπεδο κατοίκησης. Από αυτό προέρχονται και έξι τµήµατα από εισηγµένα 

αγγεία, τα πέντε από την Αττική και το ένα από την Εύβοια. Τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ (σηµειώνεται ότι µάλλον προέρχεται από 

τον τύπο µε ανοιχτό λαιµό) 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ (;) 

ΛΗΚΥΘΟΣ 

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ (για ένα από αυτά -αρ. 13- αναφέρεται ότι 

ίσως να προέρχεται από πίθο µε ευθέα τοιχώµατα)65 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΤΟ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ                        ]       Το σχήµα τους είναι το ίδιο, το µέγεθος        

διαφέρει 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ        ] 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΩΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

ΚΑΛΑΘΟΣ-ΠΩΜΑ 
                                                 
64 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 68. 
65 Με εξαίρεση τον πιθανό πίθο µε ευθέα τοιχώµατα, τα υπόλοιπα που χαρακτηρίζονται απλά ως 
µεγάλα κλειστά αγγεία δεν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες µε τα σχήµατα κατά χώρους 
προέλευσης, αφού δεν δίνουν συγκεκριµένο σχήµα.  
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ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΠΙΝΑΚΙΑ  

ΠΙΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΓΕΙΟ66  

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ  

ΣΚΥΦΟΣ (;) ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (Στη δηµοσίευση 

χαρακτηρίζεται ως BOWL) 

Περιλαµβάνεται και πήλινο αντικείµενο: ΚΥΚΛΙΚΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΣΠΙΤΙΟΥ 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εισηγµένη κεραµική είναι: 

Από την Αττική  ΟΙΝΟΧΟΗ, ΚΡΑΤΗΡΑΣ, ΣΚΥΦΟΙ.  

Από την Εύβοια ΑΜΦΟΡΕΑΣ. 

Ως στρώµα GC έχει χαρακτηριστεί µικρή οµάδα που προέρχεται από το 

κατώτερο γέµισµα «λάκκου λεηλάτησης» (robbing pit), του λάκκου 60, στα Β∆ του 

ανασκαµµένου χώρου. Το στρώµα αυτό, που έχει χρονολογηθεί στην 

πρωτογεωµετρική Β΄ έως την πρώιµη γεωµετρική περίοδο, σύµφωνα µε τον 

Coldstream67 δίνει τη χρονολόγηση για την αρχή της διαδικασίας λεηλάτησης των 

λίθων και ίσως αποτελεί τµήµα ενός αρχικά πολύ µεγαλύτερου συνόλου. 

Περιλαµβάνει θραύσµατα δύο αγγείων εισηγµένων από την Αττική. Τα σχήµατα 

που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

Υ∆ΡΙΕΣ (η αναγνώριση του σχήµατος στη µία µε ερωτηµατικό)                 

ΛΕΒΗΤΑΣ (=ΑΒΑΘΗΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ, πρόκειται για τον ίδιο τύπο που 

χαρακτηρίζεται είτε µε τον ένα είτε µε τον άλλο όρο, στον πίνακα των 

σχηµάτων έχει ενταχθεί στους αβαθείς κρατήρες) 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

                                                 
66 Ούτε αυτό, αφού δεν δίνει συγκεκριµένο σχήµα, περιλαµβάνεται στους πίνακες των σχηµάτων. 
67 J. N. Coldstream, ό.π., 70. 
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Στα εισηγµένα από την Αττική αγγεία τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται 

είναι: 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

Το στρώµα GD, έχει χρονολογηθεί στη µέση γεωµετρική περίοδο και 

προέρχεται από λάκκο (λάκκος 27), ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του 

ανασκαµµένου χώρου, στην περιοχή πάνω από την κεντρική ανατολική πλευρά του 

«Ανεξερεύνητου Μεγάρου». Μέσω οστράκων που συγκολλώνται διαπιστώθηκε η 

σχέση του παραπάνω στρώµατος µε ξεκοµµένα τµήµατα δαπέδων, τόσο κοντά σ� 

αυτόν, όσο και προς τα νότια. Τµήµα τοίχου είναι η µόνη κατασκευή που θεωρείται 

πιθανό να συνδέεται µε τα παραπάνω δάπεδα. Στο στρώµα GD έχουν βρεθεί 

θραύσµατα δύο αγγείων εισηγµένων από την Αττική και δύο ίσως από την Εύβοια. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική είναι: 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ = ΩΟΕΙ∆ΗΣ ΠΙΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ68 (στη 

δηµοσίευση αναφέρεται ως ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΞΙ∆Α) 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΜΙΚΡΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΟΜΦΑΛΩΤΟ ΠΩΜΑ69 (στη δηµοσίευση ως ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ) 

ΠΩΜΑ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 
                                                 
68 Στον κατάλογο και στο σχολιασµό της κεραµικής (GD1) το σχήµα χαρακτηρίζεται από τον 
Coldstream ως µεγάλη πυξίδα. Ωστόσο, στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου ο ίδιος τύπος 
χαρακτηρίζεται επίσης από τον Coldstream ως πίθος µε δύο λαβές. Για παράδειγµα πρβλ. 
Coldstream, Catling (eds.), 1996, εικ. 61, G10 (ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ), όπου ανάλογο σχήµα χαρακτηρίζεται 
ως µικρός πίθος µε δύο λαβές. Στην ίδια δηµοσίευση (Βόρειο Νεκροταφείο), στο σχολιασµό των 
σχηµάτων, στις πυξίδες και στον τύπο Β που περιλαµβάνει τις σφαιρικές, στην υποκατηγορία (iv) 
που περιλαµβάνει αυτές µε έσω νεύον χείλος κατάλληλο για πώµα, συµπεριλαµβάνονται δύο αγγεία 
(294.41 και 292.227) που χαρακτηρίζονται επίσης ως µικρογραφικοί πίθοι. Φαίνεται ότι το κριτήριο 
του µεγέθους είναι αυτό που οδήγησε στην κατάταξή τους στις πυξίδες, τόσο στη δηµοσίευση του 
Βόρειου Νεκροταφείου, όσο και σε αυτή του «Ανεξερεύνητου Μεγάρου». Για άλλη µία φορά 
φαίνεται το πρόβληµα της ορολογίας. 
69 Και σε αυτήν την περίπτωση είναι εµφανές το πρόβληµα της ορολογίας, αφού πώµατα ίδιου τύπου 
στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου της Κνωσού έχουν χαρακτηρισθεί από τον Coldstream 
ως οµφαλωτά. Πρβλ. για παράδειγµα J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 265, 328, εικ. 
147 και πίν. 243, το πώµα µε αριθµό 292.123.  
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ΠΙΘΟΣ 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

Ίσως από την Εύβοια ΥΨΙΠΟΥΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ και ΚΡΑΤΗΡΑΣ. 

Από την Αττική ΚΡΑΤΗΡΑΣ και ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ. 

Το στρώµα GE έχει χρονολογηθεί στην ύστερη γεωµετρική περίοδο (ύστερος 

8ος π.Χ. αιώνας) και αποτελεί το γέµισµα «λάκκου λεηλάτησης», του λάκκου 41, ο 

οποίος βρίσκεται στη Β∆ γωνία του «Ανεξερεύνητου Μεγάρου». Τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται στην κεραµική από αυτό είναι: 

ΠΙΘΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΟΙΝΟΧΟΗ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (CONICAL BOWL) 

ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΘΟΣ 

Το στρώµα GF, χρονολογηµένο στην ανατολίζουσα περίοδο, προέρχεται από 

το γέµισµα λάκκου, του λάκκου 47, που βρίσκεται στο κέντρο του ανασκαµµένου 

χώρου, περίπου ένα µέτρο δυτικά του λάκκου στον οποίο βρέθηκε το στρώµα GD. 

Όπως παρατηρείται70, το στρώµα GF αντιπροσωπεύει οικιστικά απορρίµµατα, 

χωρίς όµως να έχει βρεθεί το επίπεδο κατοίκησης από το οποίο προέρχεται. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σε αυτό είναι: 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ (;) 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

                                                 
70 L. H. Sackett, J. E. Jones et al., 1992, 5-6. 
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ΣΚΥΦΟΙ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΩΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΠΙΘΟΙ 

Το  στρώµα GG συνιστά το ανώτερο γέµισµα του πηγαδιού 8a και έχει 

χρονολογηθεί από την ανατολίζουσα έως την αρχαϊκή περίοδο. Σηµειώνεται71 ότι 

το γέµισµα αποτελείται από σχετικά αποσπασµατικά σωζόµενη οικιακή κεραµική. 

Ελάχιστα κοµµάτια χρονολογούνται στην ύστερη ανατολίζουσα περίοδο, τα 

περισσότερα είναι αρχαϊκά και δεν συµπεριλαµβάνονται εδώ. Σε αυτά, που 

διευκρινίζεται ότι είναι ύστερα ανατολίζοντα, τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται 

είναι 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ  

ΠΙΘΟΣ (;) 

Το σύνολο ευρηµάτων GH έχει διαµορφωθεί από διάφορα κοµµάτια που δεν 

προέρχονται από κλειστά στρωµατογραφηµένα σύνολα. Η παρουσίασή τους στον 

κατάλογο γίνεται χρονολογικά, κατά αιώνα. Στην κεραµική από τον 9ο π.Χ. αιώνα 

περιλαµβάνονται δύο εισαγωγές, µία από την Αττική και µία από την Ανατολική 

Ελλάδα. Τα σχήµατα, που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική του αιώνα 

αυτού, είναι: 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΥΨΙΠΟΥΣ ΣΚΥΦΟΣ (το σχήµα αυτό ελάχιστα διαφέρει από τους 

κρατηρίσκους, έχει πιο ευρύ σώµα) 

ΚΑΛΑΘΟΙ 

ΚΑΛΑΘΟΙ-ΠΩΜΑΤΑ 

ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

Στην εισηγµένη κεραµική, από την Αττική προέρχεται ΚΡΑΤΗΡΑΣ, ενώ από 

την Ανατολική Ελλάδα ΑΜΦΟΡΕΑΣ.  

                                                 
71 J. N. Coldstream, 1992, 75. 
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Στην κεραµική από τον 8ο π.Χ. αιώνα πολλά είναι τα θραύσµατα που 

προέρχονται από εισηγµένα αγγεία κυρίως από την Αττική, αλλά και από τις 

Κυκλάδες, την Πάρο, την Κόρινθο και ίσως από την Εύβοια και το Άργος. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική από αυτόν τον αιώνα 

είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ  

ΟΙΝΟΧΟΕΣ(;)72 

ΦΑΚΟΕΙ∆ΕΣ ΦΛΑΣΚΙ  

ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ73 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΩΜΑ(;) 

ΠΩΜΑ 

ΠΙΝΑΚΙΑ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΜΠΙΕΣΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

Από την Αττική ΣΚΥΦΟΣ, ΚΡΑΤΗΡΑΣ, ΑΜΦΟΡΕΑΣ και ΚΑΝΘΑΡΟΣ. 

Από τις Κυκλάδες ΣΚΥΦΟΣ. 

Από την Πάρο ΣΚΥΦΟΙ. 

Από την Κόρινθο ΠΡΩΤΟΚΟΤΥΛΕΣ και ΒΑΘΙΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ. 

Ίσως από την Εύβοια ΑΜΦΟΡΕΑΣ (;) που αναφέρεται74 ότι µπορεί να 

πρόκειται και για τοπική µίµηση 

                                                 
72 Θραύσµα, ίσως από οινοχόη, αναφέρεται ως ανάλογο µε τη ΜΓ της Ανατολικής Ελλάδας, όµως 
από τη χηµική ανάλυση αποδείχθηκε ότι ανήκει στην τοπική παραγωγή. 
73 ∆εν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες µε τα σχήµατα κατά χώρους προέλευσης, αφού δεν 
δίνουν συγκεκριµένο σχήµα. 
74 J. N. Coldstream, ό.π., 77 
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Ίσως από το Άργος ΚΡΑΤΗΡΑΣ που, όπως αναφέρεται75, µπορεί να 

πρόκειται για τοπική µίµηση 

Στην κεραµική από τον 7ο π.Χ. αιώνα επίσης αρκετές είναι οι εισαγωγές που 

προέρχονται από την Κύπρο, στο µεγαλύτερό τους µέρος όµως προέρχονται από 

την Κόρινθο. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ (;) 

ΠΙΘΟΙ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΛΗΚΥΘΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ 

ΛΗΚΥΘΟΣ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΛΗΚΥΘΟΣ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΙΟΝΩΤΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ  

∆ΙΝΟΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΣΚΥΦΟΙ (;) 

ΚΟΤΥΛΗ 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΙΑ 

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΓΕΙΟ (ΑΜΦΟΡΕΑΣ;) 

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

Από την Κύπρο ΛΗΚΥΘΙΟ . 

Από την Κόρινθο ΟΙΝΟΧΟΕΣ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ, ΕΠΙΠΕ∆Η ΠΥΞΙ∆Α 

(POWDER PYXIS) και ΠΩΜΑΤΑ ΠΥΞΙ∆ΩΝ. 

Στο σχολιασµό της κεραµικής, που γίνεται χρονολογικά και κατά σχήµατα, 

ελάχιστες είναι οι παρατηρήσεις που αφορούν στη χρήση των αγγείων, ενώ 

ελάχιστες είναι και αυτές για το είδος των συνόλων από τα οποία αυτά 

                                                 
75 J. N. Coldstream, ό.π., 77 
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προέρχονται. Ως προς τον 9ο π.Χ. αιώνα αναφέρεται76 ότι το στρώµα GB έχει 

δώσει ευρεία ποικιλία των σχηµάτων που κυκλοφορούσαν στο µέσο του 9ου π.Χ. 

αιώνα. Από τα ανοιχτά σχήµατα ο κρατηρίσκος χαρακτηρίζεται ως η µικρογραφία 

του κωδωνόσχηµου κρατήρα, που εξαφανίζεται όµως κατά τη διάρκεια της 

πρωτογεωµετρικής Β΄. Για τα θολωτά πώµατα παρατηρείται77 ότι είναι άγνωστα 

στα νεκροταφεία πριν από την πρώιµη γεωµετρική. Για τον 8ο π.Χ. αιώνα στην 

Κνωσό σηµειώνεται78 ότι αρχίζει µε µία ισχυρή τάση για µίµηση αττικών σχηµάτων 

και διακοσµητικών θεµάτων. Ως κυρίαρχο σχήµα του κνωσιακού γεωµετρικού στυλ 

θεωρείται ο ωοειδής, χωρίς λαιµό κοσµηµένος πίθος που εµφανίζεται λίγο πριν το 

800 π.Χ. Αναφέρεται όµως ότι σπάνια συναντάται στο υπό εξέταση σύνολο, αφού η 

κύρια του λειτουργία ήταν αυτή του τεφροδόχου αγγείου. Με αφορµή το σχολιασµό 

αγγείου που έχει χαρακτηρισθεί από τον Coldstream ως πυξίδα (GD 1), δεν 

διαφέρει ωστόσο από τους πίθους µε δύο λαβές, αναφέρεται ότι µικρότερα 

παραδείγµατα πυξίδων µε έσω νεύον χείλος είναι γνωστά τόσο από ταφικά, όσο και 

από οικιστικά σύνολα.79 Οι µικροί αµφορείς µε λαβές στο λαιµό σηµειώνεται ότι 

είναι ήδη γνωστοί από οικιστικά σύνολα, εδώ αντιπροσωπεύονται όµως και οι 

µεγάλου µεγέθους αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά µε ύψος τουλάχιστον 0,70 µ. 

Για πρώτη φορά σε κνωσιακό οικιστικό σύνολο σχολιάζεται ότι µαρτυρείται ο 

υψίπους κρατήρας, του οποίου το πρότυπο είναι αττικό. Σχολιάζονται ακόµη τα 

πώµατα τα οποία βρίσκονται στα νεκροταφεία και στα οποία διακρίνονται δύο 

τύποι α) κωνικά, σχεδιασµένα συνήθως για τους τεφροδόχους πίθους και 

συνδυαζόµενα συχνά µε τη διακόσµησή τους και β) θολωτά, τα οποία δεν 

συνδυάζονται ποτέ µε τα τεφροδόχα αγγεία µε τα οποία βρίσκονται µαζί και σπάνια 

ταιριάζουν ικανοποιητικά σε αυτά. Αν και αναφέρεται ότι τα πώµατα που έχουν 

βρεθεί στα οικιστικά σύνολα που εξετάζονται από το «Ανεξερεύνητο Μέγαρο» 

είναι όλα θολωτού τύπου, υπάρχει πώµα (GD 23), που σύµφωνα µε την κατάταξη 

που έχει γίνει από τον Coldstream για τα πώµατα από το Βόρειο Νεκροταφείο 

ανήκει στον οµφαλωτό τύπο. Για τον 7ο π.Χ. αιώνα αναφέρεται ότι κατά την ΥΑν 

ο σκύφος εξαφανίζεται και εµφανίζεται τύπος κυπέλλου µε ψηλό χείλος, εξαιρετικά 

κοσµηµένος, ενώ στο τέλος του 7ου π.Χ. αιώνα εισάγονται δύο καινούργιοι τύποι 

κρατήρα α)ο δίνος και β)ο κιονωτός κρατήρας. 
                                                 
76 J. N. Coldstream, ό.π., 80 
77 J. N. Coldstream, ό.π., 81 
78 J. N. Coldstream, ό.π., 82 
79 Τα παραδείγµατα αυτά είναι λίγο διαφορετικά από το αγγείο που εξετάζεται εδώ ως πυξίδα. 
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• Ανατολική πλευρά του κεντρικού δρόµου προς Ηράκλειο, στρώµα 

TP/68 και «Ανεξερεύνητο Μέγαρο», πηγάδι 12   

1. Στρώµα TP/68  

Το περιεχόµενο µικρού λάκκου συνιστά το στρώµα TP/68.  Αποκαλύφθηκε 

τυχαία το 1968, όταν ανοίχθηκε λάκκος για καινούργια τηλεγραφοκολώνα στην 

ανατολική πλευρά του κεντρικού δρόµου προς Ηράκλειο, περίπου 30 µέτρα ΝΑ της 

κύριας εισόδου του σπιτιού της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής. ∆εν βρέθηκαν 

ίχνη αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Σύµφωνα µε τους µελετητές του80 η κεραµική 

από αυτό αποτελεί σηµαντικά οµοιογενή οµάδα ανάλογου χαρακτήρα µε εκείνη 

από το στρώµα F στις Road Trials του 1960. Πρόκειται για µικρό 

υστερογεωµετρικό γέµισµα, στο οποίο συναντώνται αρκετά από τα ίδια σχήµατα σε 

ένα ελαφρά πρωιµότερο στάδιο. Το στρώµα TP/68 έχει χρονολογηθεί από τον 

Coldstream81 στην πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο, πιθανότατα στο πρώτο τέταρτο 

του 7ου π.Χ. αιώνα, ίσως όχι πολύ υστερότερα από το 700 π.Χ.  

Για το µεγαλύτερο µέρος της κεραµικής, η κατάσταση διατήρησης της οποίας 

είναι αρκετά αποσπασµατική, δίνονται σχέδια ή φωτογραφίες. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σε αυτό, όλα εγχώριας παραγωγής, 

είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΚΟΤΥΛΗ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΩΜΑ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ (ένα από αυτά, το κύπελλο µε αρ. 19, στον κατάλογο 

χαρακτηρίζεται απλά ως κύπελλο, όµως η κατατοµή του είναι ανάλογη µε 

αυτή του κυπέλλου µε αρ. 18 που χαρακτηρίζεται ως κωνικό. Εδώ το έχω 

κατατάξει στα κωνικά κύπελλα.) 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α 
                                                 
80 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 45 
81 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, στο ίδιο, 48-49 
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ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

Στο σχολιασµό των σχηµάτων, που είναι σύντοµος, για ορισµένα 

διατυπώνονται παρατηρήσεις ως προς το είδος των συνόλων από τα οποία µας είναι 

γνωστά82. Για τους αµφορείς, που όπως αναφέρεται ολόκληροι θα είχαν ύψος 

περισσότερο από ένα µέτρο και πρέπει να προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο, 

παρατηρείται ότι πρόκειται για σχήµα άγνωστο ανάµεσα στα κτερίσµατα των 

τάφων της αντίστοιχης περιόδου και ότι δεν σώζεται κανένα ακέραιο παράδειγµα.  

Ωστόσο, σηµειώνεται ότι υπάρχουν άφθονα µεγάλα θραύσµατα από άλλα οικιστικά 

σύνολα του 7ου π.Χ. αιώνα. Ως προς τον µικρό κοσµηµένο πίθο σηµειώνεται ότι 

ανάλογος τύπος είναι γνωστός από το νεκροταφείο της Φορτέτσας, επίσης 

κοσµηµένος µόνο µε οµόκεντρους κύκλους, όπου έχει χαρακτηρισθεί ως το 

«τεφροδόχο αγγείο των φτωχών» και υπάρχει παράλληλα µε τους πιο 

εντυπωσιακούς πολύχρωµους ανατολίζοντες πίθους. Ως σχήµατα που 

αντιπροσωπεύουν την κνωσιακή κουζίνα αναφέρονται η λεκανίδα, οι λεκάνες και 

τα µαγειρικά αγγεία.  

2. «Ανεξερεύνητο Μέγαρο», πηγάδι 12 

Το 1973, χρονιά που αφιερώθηκε στην ανασκαφή των µεταµινωικών 

πηγαδιών στο «Ανεξερεύνητο Μέγαρο», ανασκάφηκε το πηγάδι 12. Συνιστά 

κλειστό σύνολο που σφραγίσθηκε από την εσωτερική επένδυση ελληνιστικής 

δεξαµενής. Όπως αναφέρεται83 τα σύγχρονά του επίπεδα κατοίκησης έχουν 

καταστραφεί εντελώς από το µεταγενέστερο χτίσιµο και τη διαµόρφωση ανδήρων. 

Και στη µετέπειτα δηµοσίευση για τις µεταµινωικές περιόδους κατοίκησης στο 

«Ανεξερεύνητο Μέγαρο», η ανατολίζουσα περίοδος είναι γνωστή από το στρώµα 

GF που αντιπροσωπεύει οικιστικά απορρίµµατα και από το στρώµα GC που 

αποτελεί το ανώτερο γέµισµα του πηγαδιού 8a και περιλαµβάνει ελάχιστη ΥΑν 

κεραµική και κυρίως αρχαϊκή84.  

Το γέµισµα του πηγαδιού 12 χαρακτηρίζεται ως στρώµα µιας περιόδου, έχει 

χρονολογηθεί γύρω στο 600 π.Χ. και αν και παρατηρείται ότι µικραίνει την άγνοιά 

µας για την κνωσιακή αρχαϊκή διαδοχή χαρακτηρίζεται ως ανατολίζον85. Σε αυτό 

διακρίνονται δύο στρώµατα α) το πρωταρχικό στρώµα και β) το ανώτερο 
                                                 
82 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, στο ίδιο, 48 
83 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, στο ίδιο, 49 
84 J. N. Coldstream, 1992, 74-75 
85 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 49, 60.  
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γέµισµα, ανάµεσα στα οποία βάσει της κεραµικής που βρέθηκε εξακριβώθηκε από 

τους µελετητές ότι µεσολάβησε πολύ λίγος χρόνος. ∆ιαπιστώθηκε σαφής διαφορά 

στο χαρακτήρα των δύο στρωµάτων. Στον πυθµένα, όπου και το πρωταρχικό 

στρώµα, βρέθηκαν κυρίως προχυτικά αγγεία, ολόκληρα, που θεωρείται ότι θα 

έπεσαν από το γάντζο όταν το πηγάδι ήταν ακόµα σε χρήση. Το ανώτερο γέµισµα 

αποτελείται κυρίως από σπασµένη οικιακή κεραµική, στην οποία 

συµπεριλαµβάνονται σε υψηλή αναλογία µεγάλα αποθηκευτικά αγγεία 

χονδροειδούς κεραµικής.  

Η κεραµική παρουσιάζεται κατά στρώµατα. Για αρκετή δίνονται σχέδια και 

για την περισσότερη φωτογραφίες. Και στα δύο στρώµατα διακρίνεται η λεπτή από 

τη χονδροειδή κεραµική, ενώ στο ανώτερο γέµισµα περιλαµβάνεται και εισηγµένη 

κεραµική, η οποία και διακρίνεται.  

Α) Πρωταρχικό στρώµα  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σε αυτό και που προέρχονται όλα από 

την εγχώρια παραγωγή είναι: 

ΛΕΠΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ Ή ΠΡΟΧΟΙ 

ΠΡΟΧΟΙ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΘΟΣ (έτσι χαρακτηρίζεται στη δηµοσίευση, πρόκειται όµως για 

µικρό πίθο µε λαιµό µαζί µε τους οποίους και έχει ενταχθεί εδώ) 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α 

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΧΟΥΣ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

Β) Ανώτερο γέµισµα 
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Η παρουσίαση της κεραµικής σηµειώνεται ότι είναι αντιπροσωπευτική και όχι 

εξαντλητική. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική από αυτό είναι: 

ΛΕΠΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΛΗΚΥΘΟΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΧΟΥΣ 

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΩΜΑ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

∆ΙΝΟΣ 

ΚΙΟΝΩΤΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΠΙΘΟΙ 

Στην εισηγµένη κεραµική, από την Κόρινθο προέρχεται ΟΙΝΟΧΟΗ, από την 

Ανατολική Ελλάδα ιωνική ΚΥΛΙΚΑ, από άγνωστο χώρο προέλευσης ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΚΡΑΣΙΟΥ. 

Ο σχολιασµός της κεραµικής και των δύο στρωµάτων γίνεται µαζί. Ως προς 

την ποιότητα των αγγείων παρατηρείται ότι η λεκανίδα, που αναφέρεται ως το πιο 

δηµοφιλές σχήµα οικιακού αγγείου, κατασκευάζεται τώρα σε λεπτή κεραµική. 

Σύµφωνα µε τον Coldstream86, αν αυτό θεωρηθεί ένδειξη γενικότερης ανόδου στο 

επίπεδο ζωής, δεν θα ήταν παράδοξο να δει κανείς µια αυξανόµενη διάκριση 

µεταξύ πλούσιου και φτωχού στις ποιοτικές διαφορές που υποδηλώνονται από τα 

άλλα σχήµατα. Σηµειώνεται ότι οι συγκρίσεις µε κνωσιακά παράλληλα είναι 

σπάνιες, αφού δεν ήταν γνωστά οικιστικά στρώµατα του τέλους του 7ου π.Χ. αιώνα 

και το νεκροταφείο της Φορτέτσας σταµάτησε να χρησιµοποιείται γύρω στο 630 

π.Χ. Τα πιο κοντινά παράλληλα προέρχονται από τους Αρκάδες.  

                                                 
86 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, στο ίδιο, 58 
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Οι παρατηρήσεις που αφορούν στη χρήση των αγγείων και στο είδος των 

συνόλων από τα οποία προέρχονται είναι ελάχιστες. Για ένα από τους τύπους των 

µαγειρικών αγγείων αναφέρεται ότι έχει µακρά ιστορία στο κνωσιακό οικιακό 

ρεπερτόριο. Για τη σφαιρική πρόχου µε κυκλικό στόµιο αναφέρεται ότι είναι ένα 

παραδοσιακό σχήµα που αλλάζει πολύ λίγο στο πέρασµα του χρόνου και 

χρησιµοποιούνταν από τους Κνώσιους για το τράβηγµα νερού από τον 9ο π.Χ. 

αιώνα. Ως προς την πυξίδα µε ευθέα τοιχώµατα επισηµαίνεται ότι είναι γνωστή 

από τους Αρκάδες, όπου πολύ µεγαλύτερα παραδείγµατα χρησιµοποιούνταν ως 

τεφροδόχα αγγεία. Τέλος, µικρός πίθος αναφέρεται ότι σχετίζεται ως προς το σχήµα 

µε τους ωοειδείς τεφροδόχους πίθους από τη Φορτέτσα.  

• Πηγάδι στη θέση Βλυχιά 

Το 1957 ανασκάφηκε από τον R. Stopford πηγάδι περίπου πενήντα µέτρα 

βόρεια του ρέµατος της Βλυχιάς, περιοχή που βρίσκεται σε µικρή απόσταση Ν∆ 

του Ανακτόρου και που, όπως αναφέρεται από τον Coldstream87, είχε ήδη 

επισηµανθεί ως θέση κατοίκησης κατά τα γεωµετρικά χρόνια. Στο πηγάδι αυτό 

εντοπίστηκαν δύο στρώµατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως 1. Κατώτερο στρώµα 

και 2. Ανώτερο στρώµα.  

Η κεραµική εξετάζεται κατά στρώµα, όπου σηµειώνεται ότι ο κατάλογος 

είναι αντιπροσωπευτικός και όχι εξαντλητικός88 και στο µεν κατώτερο στρώµα 

διακρίνεται από την υπόλοιπη η χονδροειδής κεραµική, ενώ στο ανώτερο η άβαφη 

και η χονδροειδής. Ελάχιστα είναι τα αγγεία που σώζονται ολόκληρα, ή που 

σώζεται έστω η κατατοµή τους. Μεγάλο µέρος της υπό εξέτασιν κεραµικής έχει 

σχεδιασθεί.  

Η περίοδος κατασκευής και οι περίοδοι χρήσης του πηγαδιού, βάσει της 

κεραµικής που έχει βρεθεί στα δύο αυτά στρώµατα, έχουν αναγνωρισθεί από τον 

Coldstream89 ως εξής: 

1. Από τα στοιχεία στο κατώτερο στρώµα συµπεραίνεται ότι το πηγάδι ίσως 

ανοίχθηκε γύρω στο 900 π.Χ. και χρησιµοποιήθηκε κατά τη Μ ΠΡΓ και Υ ΠΡΓ 

περίοδο. Από τις περιόδους αυτές προέρχονται πολλά αγγεία για νερό, που 

θεωρείται από τον Coldstream90 ότι τυχαία έπεσαν από τους κατόχους τους στον 

                                                 
87 J. N. Coldstream, 1960, 159. 
88 J. N. Coldstream, στο ίδιο , 159. 
89 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 163, 171. 
90 J. N. Coldstream, στο ίδιο , 163 
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πυθµένα του πηγαδιού. Από την ΠΡΓ Β΄ περίοδο προέρχονται µόνο λίγα 

απορρίµµατα, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια του  9ου π.Χ. αιώνα το πηγάδι 

σταµάτησε να χρησιµοποιείται, είτε επειδή το στόµιό  του κατέρρευσε, είτε επειδή 

καταστράφηκε σκόπιµα λόγω ξηρασίας.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική από το 

κατώτερο στρώµα (πρωτογεωµετρικό) είναι: 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ /ΣΚΥΦΟΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΑΛΑΘΟΣ (BOWL, ΑΡ. 18) 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΣΚΥΦΟΣ 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

Πιθανόν ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΣ (ΑΡ. 23) 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΓΕΙΟ, ΙΣΩΣ Υ∆ΡΙΑ 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΓΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΚΥΦΟΣ 

ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

ΠΡΟΧΟΙ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΣΚΥΦΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΡ. 35, χαρακτηρίζεται ως cup 

στον κατάλογο) 

ΑΩΤΟΙ ΣΚΥΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΡ. 34, 36, 

χαρακτηρίζονται ως bowl στον κατάλογο) 

 Το στρώµα αυτό περιλαµβάνει και ένα εισηγµένο αγγείο. Πρόκειται για 

ΣΚΥΦΟ, του οποίου τόπος προέλευσης  θεωρούνται µάλλον οι Κυκλάδες παρά η 

Αττική. 

2. Σύµφωνα µε τα στοιχεία από το ανώτερο στρώµα κατά τη διάρκεια του 8ου 

π.Χ. αιώνα το πηγάδι χρησιµοποιήθηκε ως λάκκος απορριµµάτων, στην αρχή 

συγκρατηµένα, αφού πολύ µικρή ποσότητα κεραµικής ανήκει στη ΠΓ και στη ΜΓ 

περίοδο. Στη συνέχεια, κάποια στιγµή µετά τα µέσα του 8ου π.Χ. αιώνα 
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απορρίφθηκε σε αυτό µεγάλη ποσότητα λεπτής κεραµικής και το γέµισµα 

ολοκληρώθηκε όχι πολύ πριν το 700 π.Χ.  

Από το ανώτερο στρώµα (γεωµετρικό-πρώιµο ανατολίζον, µε µεγάλο 

µέρος της κεραµικής να έχει χρονολογηθεί στο όριο ανάµεσα στη γεωµετρική 

και στην ανατολίζουσα περίοδο, ενώ σύµφωνα µε τον Coldstream, 2001, 74, 

αναφέρεται ως ΥΓ) τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική 

είναι: 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΑ∆ΟΕΙ∆ΕΣ ΑΓΓΕΙΟ/ΛΕΚΑΝΙ∆Α 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΣΚΥΦΟΣ Ή ΠΥΞΙ∆Α 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΘΡΑΥΣΜΑ ΙΣΩΣ ΑΠΟ ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ (αναφερόµενος στην πυξίδα µε αρ. 89 ο Coldstream91 παρατηρεί 

ότι το σχήµα δεν συναντάται στην κεραµική από το νεκροταφείο της 

Φορτέτσας, στην πραγµατικότητα όµως δεν συναντάται ο συγκεκριµένος 

τύπος πυξίδας) 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΑΒΑΦΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

ΑΒΑΘΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ (στον κατάλογο χαρακτηρίζονται απλά ως κύπελλα) 

ΠΡΟΧΟΙ 

ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΠΙΘΟΙ 

ΛΕΚΑΝΗ (BOWL) 

                                                 
91 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 169 
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ (LARGE BOWLS) (αρ. 116, χονδροειδής κεραµική µε 

ανάλογη διακόσµηση µας είναι γνωστή από το Βόρειο Νεκροταφείο) 

Από το στρώµα αυτό προέρχονται δύο αγγεία που είναι εισηγµένα από την 

Αττική. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ και ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Η κεραµική που εξετάζεται και από τα δύο στρώµατα συγκρίνεται κυρίως µε 

αυτή από το νεκροταφείο της Φορτέτσας και γίνονται ορισµένες παρατηρήσεις ως 

προς τα σύνολα στα οποία συναντώνται τα διάφορα σχήµατα. Καταρχήν, 

συγκρίνοντας την κεραµική από τα δύο στρώµατα ο Coldstream92 παρατηρεί ότι 

στο ανώτερο στρώµα ο οικιακός χαρακτήρας της κεραµικής υπερισχύει, αλλά ενώ 

στο κατώτερο στρώµα το µεγαλύτερο µέρος των αγγείων προορίζονταν για το 

τράβηγµα και για την πόση του νερού στο ανώτερο στρώµα προορίζονταν για τις 

ανάγκες της κουζίνας και της αποθήκευσης. Σχολιάζοντας την πρωτογεωµετρική 

κεραµική (= αυτή από το κατώτερο στρώµα) αναφέρεται στις υδρίες και στις 

οινοχόες ως προς την τυπολογική τους εξέλιξη, ενώ για τους κωδωνόσχηµους 

κρατήρες παρατηρεί ότι το σχήµα είναι καλά γνωστό από τη Φορτέτσα, όπου 

γενικά χρησιµοποιείται ως τεφροδόχο αγγείο, η εύρεσή του ωστόσο και στο 

κατώτερο στρώµα του πηγαδιού φανερώνει ότι µπορούσε να προορίζεται και για 

οικιακή χρήση. Βεβαίως και για αυτό αναφέρεται στην τυπολογική εξέλιξη και στη 

χρονολόγησή του. Ως προς τη γεωµετρική-πρώιµη ανατολίζουσα κεραµική από το 

ανώτερο στρώµα, διαπιστώνει ότι αρκετά από τα πιο συνηθισµένα σχήµατα αυτών 

των περιόδων από το νεκροταφείο της Φορτέτσας δεν συναντώνται εδώ και ως εκ 

τούτου θεωρεί ότι προφανώς περιορίζονταν στους τάφους. Ιδιαίτερα σηµειώνει ότι 

λείπει ο κοσµηµένος πίθος και ο µικρός αρύβαλλος, ο οποίος τον συνοδεύει και ο 

οποίος αποτελεί συνηθισµένο κτέρισµα για το νεκρό. Ωστόσο παρατηρεί ότι κοµψά 

κοσµηµένα πώµατα έχουν βρεθεί στο στρώµα αυτό σε µεγάλες ποσότητες και 

φαίνεται ότι µπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τους πίθους, τους οποίους 

συνοδεύουν στα νεκροταφεία. Πιστεύει ότι αναµφίβολα ήταν χρήσιµα για να 

προστατεύσουν τα αποθηκευτικά αγγεία από τη σκόνη και από τη ζέστη. Ως προς 

τον κρατήρα παρατηρεί ότι το σχήµα ποτέ δεν έγινε δηµοφιλές στα κρητικά 

νεκροταφεία, όπου ο κοσµηµένος πίθος παρέµεινε κυρίαρχος, υπάρχουν όµως 

αρκετά θραύσµατα από περιοχές οικισµών που δείχνουν ότι επρόκειτο για ένα 

                                                 
92 J. N. Coldstream, στο ίδιο , 170. 
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συνηθισµένο οικιακό σχήµα. Στη συνέχεια σχολιάζει τα κύπελλα, τους σκύφους και 

τις κοτύλες ως προς τη χρονολόγηση και την τυπολογική εξέλιξη.  

• Η περιοχή στα όρια του το µινωικού Ανακτόρου και πάνω από αυτό: οι 

µαρτυρίες από τα ελληνικά ευρήµατα του Evans 

Ήδη το 1902 ο Evans93 αναφέρεται χωρίς περαιτέρω σχολιασµό στην 

παρουσία γεωµετρικής κεραµικής στη βορειότερη περιοχή του Ανακτόρου και 

συγκεκριµένα στην Αίθουσα των Πεσσών και σε χώρους εξαρτώµενους από αυτή, 

καθώς και σε πηγάδι στην ίδια περιοχή94. Στη συνέχεια το έντονο ενδιαφέρον για τα 

µινωικά επεσκίασε αυτές τις περιόδους και µόνο το 1931 η Hartley, στο άρθρο της 

για τα πρώιµα ελληνικά αγγεία από την Κρήτη95, δηµοσιεύει οικιακή κεραµική της 

πρώιµης Εποχής του Σιδήρου από την περιοχή του Ανακτόρου της Κνωσού96. Η 

αναλυτική ωστόσο δηµοσίευση της ελληνικής κεραµικής που βρήκε ο Evans στην 

περιοχή του Ανακτόρου θα γίνει το 2000 από τον Coldstream97. Όπως σχολιάζει και 

ο Coldstream, η επιλογή από την Hartley του πρωτογεωµετρικού, γεωµετρικού και 

ανατολίζοντος υλικού από τα κιβώτια των ευρηµάτων του Evans βασίστηκε µόνο 

στην ιδιότητα που θα είχαν ως προς το να διαφωτίσουν περαιτέρω το στυλ της 

εγχώριας κεραµικής, που µέχρι τότε ήταν γνωστή µόνο από τα κτερίσµατα λίγων 

τάφων. Ο Coldstream από την άλλη πλευρά, όπως ο ίδιος προσδιορίζει, επέλεξε 

υλικό που χρονολογείται από την υποµινωική έως την κλασική περίοδο εστιάζοντας 

την προσοχή του σε αναγνωρίσιµα κοµµάτια, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στη 

χρονολόγηση της πρώιµης ελληνικής παρουσίας στα όρια της περιοχής του 

Ανακτόρου µε κύριο σκοπό να προσδιοριστεί η έκταση του πρώιµου ελληνικού 

οικισµού στις διάφορες θέσεις της περιοχής αυτής. Κύριος λοιπόν σκοπός του είναι 

να εξιχνιάσει την έκταση του πρώιµου ελληνικού οικισµού, ιδιαίτερα εκεί όπου οι 

ανατολικές παρυφές του συνορεύουν µε το νοτιοδυτικό, το βορειοδυτικό και το 

βόρειο όριο του µινωικού Ανακτόρου. Από αυτές τις περιοχές το µεγαλύτερο µέρος 

της κεραµικής που παρουσιάζεται από τον Coldstream προέρχεται από τις τοµές 

που έκανε ο Evans ανάµεσα στο 1903 και στο 1930. Όπως επισηµαίνει ο 

                                                 
93 A. J. Evans, 1901-1902, 8 
94 Στην ίδια δηµοσίευση ο Evans (ό.π., σελ. 8) αναφέρεται και στην ύπαρξη  γεωµετρικών τάφων. 
95 M. Hartley, 1930-1931, 75-97. 
96 Στο ίδιο άρθρο δηµοσιεύει και κεραµική από τάφους της Κνωσού, αλλά και από άλλες θέσεις της 
Κρήτης όπως η Επισκοπή, οι Αρχάνες, η Ελεύθερνα. 
97 J. N. Coldstream, 2000, 259-299. Στο ίδιο άρθρο πραγµατεύεται και δηµοσιεύει τα ευρήµατα από 
το ελληνικό ιερό πάνω από το Ανάκτορο, αλλά και από το νεκροταφείο στο Μαύρο Σπήλιο, καθώς 
και µικρό ταφικό πιθανότατα σύνολο από τοµή που έγινε στο σύγχρονο χωριό.  
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Coldstream στρωµατογραφικές πληροφορίες δεν υπάρχουν και ακόµα και εκεί όπου 

η πρώιµη ελληνική κεραµική είναι σχετικά άφθονη δεν υπάρχει βεβαιότητα για το 

αν προέρχεται από την εγκατάσταση κατοικίας κατά χώραν µε υπολείµµατα τοίχων 

και δαπέδων ή από λάκκους απορριµµάτων ή λεηλάτησης της µινωικής τοιχοποιίας. 

Εξετάζει έντεκα οικιστικά σύνολα κεραµικής που έχουν οριστεί µε βάση το χώρο 

προέλευσης98. Το µόνο που µπορεί να θεωρηθεί κλειστό από αυτά είναι εκείνο που 

προέρχεται από το γεωµετρικό πηγάδι στα βόρεια του Ανακτόρου. Άλλοι δύο 

παράγοντες που επισηµαίνονται είναι ότι δεν µας είναι γνωστή η ποσότητα της 

κεραµικής που πετάχτηκε και επίσης ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα 

ανάµειξης ανάµεσα στα κιβώτια που φυλάσσονται εδώ και τόσα χρόνια (εξήντα) 

στο Στρωµατογραφικό Μουσείο, αφού µάλιστα έχουν διαπιστωθεί ορισµένες 

ασυµφωνίες σε σχέση µε τις ταυτίσεις της Hartley99. 

Μεγάλο µέρος του υλικού που εξετάζεται έχει σχεδιασθεί, ενώ για όλα 

δίνονται φωτογραφίες. Ορισµένες φορές γίνονται παρατηρήσεις ως προς την 

υποδήλωση του είδους του συνόλου από τα σχήµατα των αγγείων που 

αντιπροσωπεύονται σε αυτό. Τα σύνολα είναι: 

1. ΣΥΝΟΛΟ Α. ΤΟ Ν∆ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ                                                                  

Η περιοχή αυτή βρίσκεται βόρεια και ανατολικά από τις ανασκαφές που 

έκανε το 1992-1993 ο Macdonald στην περιοχή των Ν∆ οικιών. Αταύτιστο κιβώτιο 

οστράκων, ορισµένα από τα οποία έχουν δηµοσιευθεί ως σύνολο ευρηµάτων Υ στο 

άρθρο για τις Ν∆ οικίες, θεωρείται100 ότι θα µπορούσε να προέρχεται επίσης από 

εδώ. Η κεραµική που παρουσιάζεται αναφέρεται ότι συµπληρώνει αυτή που έχει 

δηµοσιευθεί ως σύνολο ευρηµάτων Χ στο άρθρο για τις Ν∆ οικίες. Παρόλο που δεν 

είναι σαφές αν βρέθηκε κατά χώραν ή αν έχει πέσει από τη ∆υτική Αυλή, κατά τον 

Coldstream βοηθάει να συµπληρωθεί το χρονολογικό κενό ανάµεσα στις δύο 

περιόδους επανεγκατάστασης (στο 10ο και στον 7ο π.Χ. αιώνα) στο ερειπωµένο 

υστεροµινωικό σπίτι που ανασκάφηκε το 1992-1993. Η κεραµική του συνόλου Α 

έχει χρονολογηθεί στην ΥποΜ-Π ΠΡΓ, Υ ΠΡΓ-ΠΡΓ Β΄, ΠΓ, ΜΓ, ΥΓ, ΥΓ-ΠΑν, 

ΠΑν και ΥΑν περίοδο.  
                                                 
98 Η κεραµική που λαµβάνεται υπ� όψιν στην παρουσίαση εδώ, αλλά και στους πίνακες των 
σχηµάτων, είναι αυτή που δηµοσιεύεται από τον Coldstream και όχι από τη Hartley. Το άρθρο του 
όχι µόνο είναι αναλυτικότερο, αλλά και πιο συγκεκριµένο ως προς τη χρονολόγηση, τα σχήµατα, και 
τους χώρους προέλευσης. Στους πίνακες των σχηµάτων αναφέρονται όσα έχουν δηµοσιευθεί και από 
τους δύο, βάσει της σύγκρισης που έχει κάνει ο Coldstream.  
99 J. N. Coldstream, 2000, 263, υπ. 18 
100 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 264 
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Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική του συνόλου 

αυτού είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΩΜΑ 

ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΙΘΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ 

ΠΙΘΟΣ Ή ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣΧΗΜΟΣ ΚΕΡΝΟΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΛΕΚΑΝΗ ΚΟΣΜΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΛΑΜΒΑΦΕΣ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

Στο σύνολο αυτό περιλαµβάνεται και ΣΚΥΦΟΣ εισηγµένος από τη Μήλο.  

Σύµφωνα µε τον Coldstream101, ο οικιακός χαρακτήρας του συνόλου είναι 

εµφανής από τα µαγειρικά σκεύη, τα χονδροειδή αποθηκευτικά αγγεία και από την 

υπεροχή των ανοιχτών σχηµάτων έναντι των κλειστών. Στον κατάλογο που δίνεται, 

τόσο τα µαγειρικά, όσο και τα αποθηκευτικά, αντιπροσωπεύονται µε ένα 

παράδειγµα το κάθε ένα και δεν γίνεται σαφές αν υπάρχουν κι άλλα στο 

συγκεκριµένο σύνολο που απλά δεν συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο.  

2. ΣΥΝΟΛΟ Β. ΤΟ Β∆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Η κεραµική του συνόλου αυτού προέρχεται από τα ανώτερα επίπεδα των 

εξερευνήσεων του A. Evans κατά το 1923 και 1926 στη µινωική οικία των 

τοιχογραφιών. Βρίσκεται σε απόσταση µόλις 25 µέτρων από τις τοµές που έκανε το 

1957-1959 ο M. S. Hood νότια του �Royal Road�. Από τον J. N. Coldstream 

επισηµαίνεται ότι ανάµεσα στα όστρακα από τη θέση αυτή, λίγα ήταν 

αναγνωρίσιµα και έχουν χρονολογηθεί στην Π ΠΡΓ-Μ ΠΡΓ, ΠΓ-ΜΓ, ΥΓ και Αν 

περίοδο, στην οποία διακρίνονται ορισµένα ΠΑν και ΥΑν(;). 

                                                 
101 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 264 
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Στο σύνολο αυτό περιλαµβάνεται και υστερότερη της ανατολίζουσας 

περιόδου κεραµική, χρονολογηµένη στον 6ο και 5ο αιώνα π.Χ. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική των 

εξεταζοµένων εδώ περιόδων είναι: 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΠΙΘΟΙ Ή ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΙΘΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ 

ΠΙΝΑΚΙΑ 

Περιλαµβάνονται και δύο αγγεία εισηγµένα από την Αττική στα οποία τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α και ΣΚΥΦΟΣ. 

3. ΟΜΑ∆Α C. Β∆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ �ROYAL ROAD�, 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ (ARSENAL) 

Η κεραµική του συνόλου αυτού προέρχεται από µία από τις δύο τοµές που 

έκανε ο Evans βόρεια του �Royal Road�. Πρόκειται για την τοµή που ταυτίζεται µε 

αυτή που περιγράφει η Hartley ως «δυτικά του Θεατρικού Χώρου, πάνω από το 

στρώµα των Καµαρών», σύµφωνα ωστόσο µε τον Pendlebury βρίσκεται πιο κοντά 

στο ναύσταθµο (arsenal) παρά στο θεατρικό χώρο και µε αυτή την τοποθέτηση 

συµφωνεί ο Coldstream. Όπως αναφέρει για την κεραµική του συνόλου, εκτός από 

τρία πρωτογεωµετρικά όστρακα, τα υπόλοιπα ανήκουν στον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική από αυτό είναι: 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ (;) 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ  

ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ (;) 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ Ή ΠΙΘΟΣ 

ΠΩΜΑΤΑ 
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ΚΩΝΙΚΟ ΠΩΜΑ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΑΒΑΘΗΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΥΠΟΣΤΑΤΟ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α (;) 

Στο σύνολο αυτό ανήκει και ΕΠΙΠΕ∆Η ΠΥΞΙ∆Α εισηγµένη από την Αττική. 

4. ΣΥΝΟΛΟ D. Β∆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ �ROYAL ROAD�, 

∆ΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η κεραµική του συνόλου D προέρχεται από τη δεύτερη τοµή που έκανε ο 

Evans βόρεια του �Royal Road�, η οποία βρίσκεται ελαφρώς προς τα ανατολικά σε 

σχέση µε εκείνη από την οποία προέρχεται το σύνολο C. Περιγράφεται από τη 

Hartley ως �∆υτικά του Θεατρικού Χώρου, βόρεια του �Royal Road�. Ως προς τη 

χρονολόγηση, όπως αναφέρει ο Coldstream102, σε αντίθεση µε την κεραµική του 

συνόλου C τα περισσότερα από τα αναγνωρίσιµα κοµµάτια είναι πρωτογεωµετρικά, 

µε λίγα µόνο υστερότερα όστρακα. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική αυτού του 

συνόλου είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΜΙΚΡΟ ΠΩΜΑ ΠΥΞΙ∆ΑΣ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ (;) 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΜΙΚΡΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΛΗΚΥΘΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ 

                                                 
102 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 269 
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ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΠΙΝΑΚΙΟ                                                                                                                                          

Στην κεραµική του συνόλου αυτού περιλαµβάνονται δύο αγγεία ίδιου 

σχήµατος εισηγµένα από τις Κυκλάδες, το ένα ίσως από τη Νάξο. Πρόκειται για 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ. 

5. ΣΥΝΟΛΟ Ε. Β∆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Σύµφωνα µε τον Coldstream103 το σύνολο αυτό δεν προέρχεται από µία τοµή, 

όπως τα σύνολα C και D, αλλά από µία ευρεία περιοχή στην οποία πρώιµη 

ελληνική κεραµική βρέθηκε διασκορπισµένη. Η κεραµική αυτή έχει θεωρηθεί ως 

«παρείσφρηση» σε µία εκτεταµένη ανασκαφή µινωικής µνηµειακής κατασκευής, σε 

χώρο που έχει εκτιµηθεί ως αναπόσπαστο τµήµα του συστήµατος του Ανακτόρου. 

Αναφέρεται από τον Coldstream ότι από τα συγκεκριµένα όστρακα, αυτά που 

προέρχονται κάτω από το πλακόστρωτο του Θεατρικού Χώρου είναι πιθανό να 

υποδηλώνουν ότι η περιοχή επαναχρησιµοποιήθηκε για δηµόσιες συνελεύσεις κατά 

την πρώιµη Εποχή του Σιδήρου.  

Η κεραµική του συνόλου αυτού έχει χρονολογηθεί από τον 10ο έως τον 7ο 

π.Χ. αιώνα. Σύµφωνα µε τον Coldstream ο οικιακός χαρακτήρας είναι εµφανής 

στην υπεροχή των ανοιχτών σχηµάτων έναντι των κλειστών και στην παρουσία των 

µαγειρικών αγγείων.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική του συνόλου 

αυτού είναι: 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ /ΣΚΥΦΟΙ104  

ΟΙΝΟΧΟΗ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

                                                 
103 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 272 
104 Ως small bell kraters χαρακτηρίζονται στη συγκεκριµένη δηµοσίευση, αλλά και σε άλλες, τόσο 
το σχήµα που εδώ κατατάσσεται ως κωδωνόσχηµος κρατήρας, όσο και αυτό που κατατάσσεται ως 
κωδωνόσχηµος κρατήρας /σκύφος. 
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ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΙΘΟΙ Ή ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ (;) 

ΑΒΑΘΗΣ ΣΚΥΦΟΣ (στον πίνακα έχει ταξινοµηθεί µαζί µε τους σκύφους, 

δεν έγινε ειδική κατηγορία γιατί δεν προσδιορίζεται πάντα αν είναι αβαθής) 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΟΤΥΛΗ(;) 

ΜΕΛΑΜΒΑΦΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΚΥΠΕΛΛΟ (;) 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

Στο σύνολο αυτό περιλαµβάνονται και τέσσερα αγγεία εισηγµένα, όλα από 

την Αττική. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σε αυτά είναι: 

ΣΚΥΦΟΣ και ΑΜΦΟΡΕΙΣ (τα δύο σίγουρα, στο τρίτο η αναγνώριση του 

σχήµατος µε ερωτηµατικό) 

6. ΣΥΝΟΛΟ F. Β∆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: Η «Β∆ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ» 

Η οικία αυτή βρίσκεται νότια του Θεατρικού Χώρου και στα όρια της νότιας 

πλευράς του �Royal Road�. Σύµφωνα µε τον Coldstream105 η ελληνική κεραµική 

από εδώ είναι αρκετή για να υποδηλώσει πρώιµη ελληνική παρουσία στο βόρειο 

όριο της ∆υτικής Αυλής και εκτός από πρωτογεωµετρικό όστρακο, τα υπόλοιπα 

αναγνωρίσιµα θραύσµατα που περιλαµβάνονται στον κατάλογο χρονολογούνται 

στον 8ο και στον 7ο π.Χ. αιώνα.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική του συνόλου 

είναι: 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΙΘΟΣ Ή ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΜΙΚΡΟΙ ΠΙΘΟΙ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ (;) 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΟΤΥΛΗ 

                                                 
105 J. N. Coldstream, ό.π., 274 
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Υ∆ΡΙΑ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΩΝΙΚΟ ΠΩΜΑ 

ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

Στο σύνολο περιλαµβάνεται ένα αγγείο εισηγµένο από την Αττική. Πρόκειται 

για ΑΜΦΟΡΕΑ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ. 

7. ΣΥΝΟΛΟ G. Β∆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: «Β∆ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ» 

Σύµφωνα µε τον Coldstream106 η κεραµική του συνόλου αυτού σχετίζεται µε 

τη Β∆ οικία. Η άποψή του αυτή στηρίζεται τόσο στο ηµερολόγιο του Mackenzie, 

όσο και στην αναλογία της κεραµικής του συνόλου G µε αυτή από τη Β∆ οικία, που 

υποδηλώνεται από την πυξίδα G49 στην οποία ταιριάζει πολύ καλά το πώµα F15 

όπως φαίνεται από την υφή του πηλού και από τη διακόσµηση, τόσο που θα 

µπορούσε να προοριζόταν για αυτήν.  

Ορισµένα από τα κοµµάτια αυτού του συνόλου έχουν δηµοσιευθεί και από τη 

Hartley, αλλά όπως επισηµαίνει ο Coldstream στην οµάδα «∆υτικά του Θεατρικού 

Χώρου, πάνω από το στρώµα των Καµαρών», που αντιστοιχεί µε το δικό του 

σύνολο C. Ορισµένα άλλα έχουν αποδοθεί από την ίδια στο Μικρό Ανάκτορο. 

Σύµφωνα µε τον Coldstream ίσως να έγινε κάποιο µπέρδεµα µεταξύ των 

δοκιµαστικών τοµών 2 και 3 του 1903.  

Πρόκειται για µεγάλο σύνολο του οποίου την κεραµική ο Coldstream 

χαρακτηρίζει οικιακή χωρίς περαιτέρω σχολιασµό και την έχει χρονολογήσει 

κυρίως στον 8ο και 7ο π.Χ. αιώνα µε λίγα µόνο πρωιµότερα κοµµάτια.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική του συνόλου 

είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΙΘΟΙ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ 

                                                 
106 J. N. Coldstream, ό.π., 275 
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ΠΙΘΟΙ Ή ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΛΗΚΥΘΟΣ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΜΕΛΑΜΒΑΦΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ (;) 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΩΜΑ 

ΟΙΝΟΧΟΗ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ 

ΟΙΝΟΧΟΗ (;) 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α 

ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

Στο σύνολο αυτό περιλαµβάνονται δύο εισηγµένα από την Αττική αγγεία. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σε αυτά είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ και ΠΩΜΑ ΠΥΞΙ∆ΑΣ 

8. ΣΥΝΟΛΟ H. ΒΟΡΕΙΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: ΤΟ «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ 

ΠΗΓΑ∆Ι» 

Η κεραµική του συνόλου αυτού προέρχεται κυρίως από το «γεωµετρικό 

πηγάδι», όπως το αποκάλεσε ο Evans, το οποίο βρίσκεται στη µινωική Βόρεια 

Αίθουσα των Πεσσών, έξω από τη Βόρεια Είσοδο του Ανακτόρου. Σύµφωνα µε τον 

Coldstream107 ο Evans είχε βάσιµους λόγους να θεωρεί ότι στην Αίθουσα των 

Πεσσών έλαβε χώρα επανεγκατάσταση κατά τους µεταµινωικούς χρόνους. Στο 

σύνολο αυτό συµπεριλαµβάνονται ωστόσο και ελάχιστα όστρακα από τοµή που η 

ακριβής της θέση δεν είναι σαφής, πάντως από τη «Βόρεια Πρόσοψη».  

Ο Coldstream επισηµαίνει ότι τα όστρακα που περιγράφονται από τη Hartley 

ως προερχόµενα από �Wellhouse of four gypsum pillars, N of  N entrance� δεν 

αντιστοιχούν στο περιεχόµενο των κιβωτίων που περιγράφονται από τον ίδιο σ� 

αυτό το σύνολο.  

                                                 
107 J. N. Coldstream, ό.π., 280 
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Η κεραµική του πηγαδιού περιλαµβάνει, όπως θα ήταν αναµενόµενο 

σύµφωνα µε τον Coldstream108, ένα αριθµό αγγείων για νερό (4) και µεγάλη 

ποικιλία ανοιχτών σχηµάτων από το γέµισµα του. Πιστεύει ότι αυτό το σύνολο 

αποτελεί το µεγαλύτερο και περισσότερο κατατοπιστικό στρώµα κνωσιακού 

πηγαδιού της ύστερης γεωµετρικής περιόδου. Η κεραµική του συνόλου έχει 

χρονολογηθεί κυρίως στην ύστερη γεωµετρική περίοδο (τόσο του πηγαδιού, όσο 

και της τοµής), ενώ συµπεριλαµβάνονται και λίγα πρωτογεωµετρικά θραύσµατα 

που προέρχονται από τα πρωιµότερα απορρίµµατα στο πηγάδι, εξετάζονται ωστόσο 

επειδή κατά τον Coldstream µαρτυρούν εγκατάσταση στην περιοχή κατά τον 10ο 

π.Χ. αιώνα.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική του συνόλου 

είναι: 

Υ∆ΡΙΕΣ 

ΜΙΚΡΗ Υ∆ΡΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΠΙΘΟΙ Ή ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ Ή ΠΡΟΧΟΥΣ 

ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ 

ΛΗΚΥΘΟΣ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΜΕΛΑΜΒΑΦΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΙΑ 

ΥΠΟΣΤΑΤΟ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

                                                 
108 J. N. Coldstream, ό.π., 280 
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∆ύο αγγεία του συνόλου είναι εισηγµένα: από την Αττική ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ 

ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ, από την Εύβοια ΣΚΥΦΟΣ.  

9. ΣΥΝΟΛΟ Κ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ, ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Το σύνολο αυτό δεν είναι σαφές αν είναι οικιστικό ή λατρευτικό, ωστόσο 

εξετάζεται εδώ µαζί µε τα οικιστικά σύνολα.  

Πάνω από το ίδιο το Ανάκτορο, όπως αναφέρει ο Coldstream109, προέρχονται 

µόνο οκτώ αναγνωρίσιµα θραύσµατα πρώιµης ελληνικής κεραµικής από τρεις 

θέσεις. Στο σύνολο αυτό εντάσσει και µεσογεωµετρικό πτηνόµορφο ασκό που 

προέρχεται από τις ανασκαφές του Καλοκαιρινού, καταστράφηκε κατά τον πόλεµο 

του 1899 και αν και η θέση εύρεσής του δεν µπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς 

πιστεύει ότι θα µπορούσε να αποτελεί πρώιµο ανάθηµα στο ιερό της «Ρέας». Και 

για την υπόλοιπη κεραµική του συνόλου πιστεύει110 ότι η υψηλή ποιότητα 

ορισµένων κοµµατιών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται αττικές και κορινθιακές 

εισαγωγές, θα µπορούσε να υποδηλώνει σποραδικά αναθήµατα στο ιερό παρά 

απορρίµµατα που έµειναν από εκείνους που λεηλάτησαν οικοδοµικό υλικό.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική του συνόλου 

είναι: 

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΚΟΣ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ (;) 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΠΩΜΑ  

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

Τα δύο εισηγµένα αγγεία προέρχονται από την Αττική και τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται σε αυτά είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΣΚΥΦΟΣ 

10. ΣΥΝΟΛΟ L. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ 

Κατ� αναλογία µε το «Ανεξερεύνητο Μέγαρο», όπου στις ανασκαφές που 

έγιναν δεν αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από την πρώιµη Εποχή του 

Σιδήρου παρά µόνο γεµίσµατα πηγαδιών, µεµονωµένα τµήµατα δαπέδων και 

                                                 
109 J. N. Coldstream, ό.π., 288 
110 J. N. Coldstream, ό.π., 296 



 475

λάκκοι απορριµµάτων που έµειναν από εκείνους που λεηλάτησαν το µινωικό 

οικοδοµικό υλικό, ο Coldstream πιστεύει111 ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την 

περιοχή του Μικρού Ανακτόρου. Ως προς τη χρονολόγηση παρατηρεί ότι 

αντιστοιχεί σε αυτή των ευρηµάτων από το «Ανεξερεύνητο Μέγαρο». Υπάρχουν 

πολύ λίγα πρωτογεωµετρικής περιόδου και πολύ περισσότερα από τον 8ο και τον 7ο 

π.Χ. αιώνα112. Η κεραµική της πρώιµης Εποχής του Σιδήρου προέρχεται από το Ν∆ 

τετράγωνο του Μικρού Ανακτόρου. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική του συνόλου 

αυτού είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ (;) 

ΠΙΘΟΣ Ή ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΚΟΤΥΛΗ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΤΥΛΗ 

ΟΙΝΟΧΟΗ (;) 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α 

Η εισηγµένη κεραµική του συνόλου προέρχεται από την Αττική και τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σ� αυτή είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

11. ΣΥΝΟΛΟ Μ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ 

Πρόκειται για µικρό σύνολο, στο οποίο όλη η κεραµική είναι εγχώριας 

παραγωγής. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σ� αυτήν είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

                                                 
111 J. N. Coldstream, ό.π., 289 
112 Και από το χώρο πάνω από το Μικρό Ανάκτορο προέρχεται κεραµική κλασικής και ελληνιστικής 
περιόδου.  
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ΚΟΤΥΛΗ 

ΚΟΤΥΛΕΣ (;) 

ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

Ως προς το αντίστοιχο σύνολο της Hartley ο Coldstream παρατηρεί113 ότι δεν 

βρήκε στα αντίστοιχα κιβώτια όλα τα όστρακα που απεικονίζονται στο άρθρο της, 

ενώ άλλα τα βρήκε ως προερχόµενα από τις «Β∆ δοκιµαστικές τοµές» σε άλλα 

κιβώτια.  

Σχολιάζοντας την έκταση του οικισµού ο Coldstream λαµβάνει υπ� όψιν του 

τα πηγάδια ως ένδειξη εγκατάστασης κατοικίας, ενώ σχολιάζοντας τη φύση του 

οικισµού διατυπώνει ορισµένες παρατηρήσεις και ως προς την κεραµική και το 

είδος των συνόλων από τα οποία προέρχονται τα διάφορα σχήµατα. Πιστεύει ότι 

δεν είναι σχεδόν καθόλου αναγκαίο να αποδείξει τον οικιστικό χαρακτήρα των 

πρώιµων ελληνικών ευρηµάτων του Evans κοντά στο Ανάκτορο. ∆ιαπιστώνει, 

λαµβάνοντας υπ� όψιν όλα τα σύνολα που έχει εξετάσει, ότι πολύ σπάνια είναι τα 

αρωµατικά αγγεία �αντιπροσωπεύονται µόνο από τέσσερα θραύσµατα, τρία από 

ληκύθους και ένα από αρύβαλλο- τα οποία αντίθετα είναι τόσο άφθονα ανάµεσα 

στα κτερίσµατα των τάφων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν µαγειρικά αγγεία �

αναφέρει οκτώ-  οικιακές λεκάνες � αναφέρει τρεις-  πίθοι χονδροειδούς κεραµικής 

�αναφέρει δύο, που διευκρινίζει ότι επιλέχθηκαν ανάµεσα σε πολυάριθµα 

κοµµάτια, διευκρίνιση που δεν γίνεται για τα άλλα σχήµατα και υποθέτουµε ότι δεν 

πρέπει να ισχύει για αυτά. Ως προς την εγχώρια κεραµική παρατηρεί ότι περίπου τα 

µισά από τα καταλογογραφηµένα κοµµάτια, τουλάχιστον τα 144 από τα 261, 

ανήκουν σε τέσσερα σχήµατα που δεν είναι πολύ συνηθισµένα στα νεκροταφεία, 

αλλά που είναι απαραίτητα στην καθηµερινή ζωή. Τα σχήµατα αυτά είναι ο 

αµφορέας, η υδρία, ο κρατήρας και ο σκύφος.  

Ο Coldstream επισηµαίνει ακόµα ότι τα 282 κοµµάτια του καταλόγου έχουν 

επιλεγεί από µία διαλογή που είχε ήδη γίνει από τον Evans και παρόλα αυτά η 

εικόνα που δίνουν είναι ότι η ποιότητα της κεραµικής αυτής είναι τουλάχιστον ίδια 

µε αυτήν της καλύτερης κεραµικής από άλλες ανασκαφές που έχουν γίνει µέσα 

στην πρώιµη ελληνική πόλη. Σε αυτή περιλαµβάνεται αττική κεραµική καλής 

ποιότητας και άλλες εισαγωγές που συµφωνούν µε τον εξωστρεφή χαρακτήρα της 

Κνωσού, όπως αυτός αποδίδεται από τις άφθονες εισαγωγές στα νεκροταφεία.  

                                                 
113 J. N. Coldstream, ό.π., 290, υπ. 65 
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Γ. ΤΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

Σύµφωνα µε τον Coldstream114 οι Έλληνες κατά την πρώιµη Εποχή του 

Σιδήρου στην Κνωσό δεν φαίνεται να παρέκκλιναν από τη µινωική πρακτική για 

ταφές εκτός των τειχών. Το κύριο νεκροταφείο τους βρισκόταν στα βόρεια (Βόρειο 

Νεκροταφείο από την πρώιµη ΥποΜ), έπειτα επεκτάθηκε προς τα δυτικά 

(Φορτέτσα, από την ύστερη ΥποΜ) και προς τα νότια (Γυψάδες, από την ΠΡΓ Β΄) 

και τελικά προς τα ανατολικά (Μαύρο Σπήλαιο, 7ος π.Χ. αιώνας). Η 

επαναχρησιµοποίηση των µινωικών τάφων στο τελευταίο θεωρεί ότι πρέπει να 

επιβλήθηκε από την έλλειψη χώρου στους θαλάµους και στους δρόµους των άλλων 

νεκροταφείων, ιδιαίτερα του Βόρειου.  

Ήδη το 1981 µε αφορµή την εξέταση τάφου στους Κάτω Γυψάδες που 

βρίσκεται κοντά στο νοτιότερο όριο της αρχαίας Κνωσού διατυπώνεται από τον 

Coldstream115, βάσει των ανασκαφών που διεξάγονταν από την Αγγλική 

Αρχαιολογική Σχολή από το 1975 και εξής στον Τεκέ και στην περιοχή που θα 

χτιζόταν η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η άποψη ότι το κύριο 

νεκροταφείο της Κνωσού γίνεται όλο και περισσότερο σαφές ότι βρίσκεται στα 

βόρεια, στην περιοχή που ορίζεται από το Βενιζέλειο Νοσοκοµείο, τη Φορτέτσα, 

τον Τεκέ και τη δυτικότερη απότοµη πλαγιά της Ζαφέρ Παπούρα, άποψη που όπως 

επισηµαίνει είχε ήδη προβληθεί από τον Payne το 1928, όταν αναφερόταν σε 

τάφους από τη Φορτέτσα116 πιστεύοντας ότι αποτελούν µέρος της νεκρόπολης της 

πρώιµης ελληνικής Κνωσού.  

 

 

• Το νεκροταφείο στο Μαύρο Σπήλαιο 

Πρόκειται για νεκροταφείο µε µινωικούς θαλαµωτούς τάφους από τους 

οποίους τρεις ξαναχρησιµοποιήθηκαν κατά τον  7ο π.Χ. αιώνα. Η δηµοσίευση του 

νεκροταφείου αυτού έγινε το 1926-1927 από τον E. J. Forsdyke117.  Σε αυτή γίνεται 

µόνο απλή αναφορά στην ύπαρξη γεωµετρικών αγγείων σε ορισµένους από τους 

τάφους, όπου αναφέρονται µελαµβαφή κύπελλα, πίθοι (jars) που περιείχαν ταφές 

                                                 
114 J. N. Coldstream, ό.π., 295 
115 J. N. Coldstream et al., 1981, 144 
116 H. G. G. Payne, 1927-1928, 231 
117 F. J. Forsdyke, 1926-1927, 243-296 
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και πρόχοι. Στη συνέχεια η Hartley, στη δηµοσίευση πρώιµων ελληνικών αγγείων 

από την Κρήτη118 περιλαµβάνει τον τάφο IV από το νεκροταφείο αυτό και αναφέρει 

µελαµβαφή κύπελλα, άβαφους πίθους µε χαµηλό λαιµό και κοσµηµένο πώµα για το 

οποίο δίνει και φωτογραφία. Αναλυτικότερη δηµοσίευση της κεραµικής από τους 

επαναχρησιµοποιηµένους τάφους γίνεται από τον Coldstream, ο οποίος στο άρθρο 

του για τα ελληνικά ευρήµατα του Evans τους περιλαµβάνει ως σύνολο Ν119. 

Επισηµαίνει ότι ούτε στο Στρωµατογραφικό Μουσείο, ούτε στο Μουσείο 

Ηρακλείου µπόρεσε να εντοπίσει τους αναφερόµενους από τον Forsdyke ως 

γεωµετρικούς πίθους και γεωµετρικούς jars. Βασιζόµενος ωστόσο στις συγκρίσεις 

της Hartley µε παράλληλα από την Ελεύθερνα για τους ακόσµητους πίθους, που η 

ίδια είχε δει και τους είχε θεωρήσει πρωτογεωµετρικούς, καταλήγει ότι θα πρέπει 

να χρονολογούνταν στον 7ο π.Χ. αιώνα και να ανήκουν στην αναβίωση του 

πρωιµότερου πίθου µε λαιµό, που χρησιµοποιούνταν ως τεφροδόχο αγγείο για τις 

πιο φτωχές ταφές ενηλίκων. Από τα υπόλοιπα αγγεία που φυλάσσονται στο 

Στρωµατογραφικό Μουσείο κανένα σύµφωνα µε τον ίδιο δεν πρέπει να είναι 

πρωιµότερο του 7ου π.Χ. αιώνα, ενώ το κωνικό πώµα που απεικονίζεται από τη 

Hartley αν και δεν εντοπίστηκε, το αναφέρει ως πρώιµο ανατολίζον120.  

Στο σύνολο Ν του Coldstream περιλαµβάνεται η κεραµική από τους τρεις 

επαναχρησιµοποιηµένους τάφους 4, 7 και 17. ∆ίνεται κατάλογος και φωτογραφίες 

των αγγείων, ενώ πολλά από αυτά έχουν σχεδιασθεί. Τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται κατά τάφο είναι: 

ΤΑΦΟΣ 4 

Η κεραµική του τάφου αυτού έχει χρονολογηθεί στην ΥΓ/ΠΑν, Αν, ΠΑν και 

ΥΑν περίοδο. Πρόκειται για: 

ΜΕΛΑΜΒΑΦΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΜΙΚΡΟ ΜΕΛΑΜΒΑΦΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΣΚΥΦΟΣ 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΚΩΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 
                                                 
118 M. Hartley, 1930-1931, 97-98 
119 J. N. Coldstream, 2000, 291-294 
120 Το κωνικό αυτό πώµα περιλαµβάνεται στους πίνακες των σχηµάτων, όχι όµως και οι ακόσµητοι 
πίθοι, αφού η αναφορά σε αυτούς είναι πολύ πιο γενική. 
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ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ 

∆ΙΝΟΣ 

ΠΡΟΧΟΙ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΤΑΦΟΣ 7  

Τα αγγεία αυτού του τάφου έχουν χρονολογηθεί στην ΠΑν περίοδο και είναι: 

ΠΙΘΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ 

ΛΗΚΥΘΙΟ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΦΟΣ 17 

Τα αγγεία αυτού του τάφου έχουν χρονολογηθεί γενικά στην Αν περίοδο και 

είναι: 

ΠΡΟΧΟΙ 

• Ταφικό σύνολο από τοµή στο σύγχρονο χωριό Μπουγάδα Μετόχι 

Στη δηµοσίευση για τα ελληνικά ευρήµατα του Evans ο Coldstream έχει 

διαµορφώσει σύνολο, που το έχει χαρακτηρίσει Ο, για κεραµική που προέρχεται 

από τοµή που έγινε περίπου 400 ∆-Ν∆ του Ανακτόρου, στο σύγχρονο χωριό 

Μπουγάδα Μετόχι121.  Η κεραµική του συνόλου έχει χρονολογηθεί στον 7ο αιώνα 

π.Χ. Περιλαµβάνει θραύσµατα πολύχρωµου πίθου βάσει του οποίου το σύνολο έχει 

θεωρηθεί ταφικό.  

Ως προς τους πολύχρωµους πίθους και το είδος των συνόλων από τα οποία 

προέρχονται παρατηρείται ότι κοσµούνταν µετά το ψήσιµο µε εξίτηλη βαφή και δεν 

έχουν βρεθεί ποτέ σε οικιστικά σύνολα. Άχρηστοι κατά τον Coldstream στην 

καθηµερινή ζωή, προορίζονταν σαφώς για τεφροδόχα αγγεία.  

Ως προς την προέλευση του συνόλου θεωρεί ότι πρέπει να αποτελούν 

απορρίµµατα από κοντινό τάφο122. Για όλα δίνονται φωτογραφίες, ενώ σχέδιο µόνο 

για ένα. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στο σύνολο Ο είναι: 

                                                 
121 J. N. Coldstream, ό.π., 294, 295 
122 Όπως αναφέρει, σχετικά κοντά, περίπου 70 µέτρα προς τα ανατολικά, πηγάδι φανερώνει 
εγκατάσταση κατοικίας και θα µπορούσε έτσι το σύνολο Ο να υποδηλώνει την ύπαρξη 
µεµονωµένων ταφών εντός των τειχών. Ωστόσο η ύπαρξη των τελευταίων παραµένει υποθετική, 
αφού δεν έχουν βρεθεί οι ίδιοι οι τάφοι.  
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ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΙΘΟΣ 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ 

ΠΡΟΧΟΥΣ Ή ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΥΨΙΠΟΥΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

• Οι τάφοι στον Χανιαλή Τεκέ 

∆ύο θαλαµωτοί τάφοι και ένας θολωτός ανεσκάφησαν το 1940 στον Χανιαλή 

Τεκέ από τον R. W. Hutchinson, ο οποίος στη συνέχεια τους πρωτοδηµοσίευσε123. 

Από αυτούς ο θολωτός είναι µινωικός που επαναχρησιµοποιήθηκε και εκτός των 

άλλων αντικειµένων µέσα σε δύο κοιλότητές του βρέθηκαν δύο αγγεία γεµάτα µε 

κοσµήµατα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο Hutchinson στο θολωτό αυτό τάφο, στον 

οποίο και είναι αφιερωµένο το µεγαλύτερο µέρος του άρθρου. Κατάλογος των 

αντικειµένων που βρέθηκαν σ� αυτόν παρατίθεται στο τέλος του άρθρου από τον J. 

Boardman. Για τα αγγεία δίνονται φωτογραφίες, ωστόσο κανένα δεν έχει 

σχεδιασθεί.  

Η επαναχρησιµοποίησή του θολωτού τάφου 2 έχει τοποθετηθεί στο 850 � 

630 π.Χ. (ΠΡΓ Β΄ έως ΥΑν περίοδο σύµφωνα, όπως αναφέρεται, µε τις 

χρονολογήσεις του Brock) και κατά το διάστηµα αυτό σύµφωνα µε τον Hutchinson 

πρέπει να έγιναν τουλάχιστον δεκαεννέα καύσεις, κρίνοντας από τον αριθµό των 

ωοειδών πίθων που χρησιµοποιήθηκαν για αυτές. Οι περισσότεροι από τους 

ωοειδείς πίθους έχουν τα πώµατά τους και θεωρείται ότι αρχικά όλοι θα 

καλύπτονταν µε πώµα. Σύµφωνα µε τη χρονολόγηση του Hutchinson τα σχήµατα 

που αναφέρονται κατά περίοδο, χωρίς να περιλαµβάνονται όλα, είναι: 

ΠΡΓ Β΄: στην περίοδο αυτή αποδίδεται µία τουλάχιστον καύση 

ΜΙΚΡΑ ΚΥΠΕΛΛΑ  

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ            

ΜΓ:  

ΤΕΦΡΟ∆ΟΧΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ, πιθανόν εισηγµένοι από τις ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 

ΥΓ:  

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΚΑ∆ΟΣΧΗΜΗ ΛΑΒΗ 

ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΑΙ ΛΗΚΥΘΟΙ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
                                                 
123 R. W. Hutchinson, 1954, 215-228 



 481

ΠΑν: 

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΟ∆Ι 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

Περιλαµβάνεται και ΟΜΟΙΩΜΑ ΣΠΙΤΙΟΥ. 

Τα δύο αγγεία που περιείχαν τα κοσµήµατα είναι το ένα ΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΠΥΞΙ∆Α και το άλλο ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ.  

Από το δρόµο προέρχονται τρία µικρογραφικά αγγεία, που είναι: 

∆ύο ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

Όλα τα σχήµατα αναφέρονται στον κατάλογο που δίνεται στο τέλος, χωρίς 

όµως συγκεκριµένη χρονολόγηση, και είναι: 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ ] Και οι πολύχρωµοι και οι κοσµηµένοι πίθοι 

καλύπτονταν µε ΠΩΜΑΤΑ διαφόρων 

κατηγοριών: πολύχρωµα, θολωτά, κωνικά 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ ] 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΠΡΟΧΟΙ 

ΟΙΝΟΧΟΗ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ (το σχήµα χαρακτηρίζεται έτσι από 

τον Boardman στη µεταγενέστερη δηµοσίευση) 

ΟΙΝΟΧΟΗ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ 

«ΠΛΑΚΟΥΤΣΩΤΗ» ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ (δεν έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοιες από τον 

Hutchinson, εγώ τις έχω κατατάξει εδώ σ� αυτή την κατηγορία) 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΚΑ∆ΟΣΧΗΜΗ ΛΑΒΗ 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΛΑΒΗ · ένα από αυτά (αρ. 44) είναι 

ΟΜΦΑΛΩΤΟ ΠΩΜΑ (δεν έχει αναγνωρισθεί ως τέτοιο, εγώ το έχω 

κατατάξει εδώ σ� αυτή την κατηγορία) 
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ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ (χαρακτηρίζονται ως DISHES PIERCED AT THE RIM 

WITH TWO HOLES) 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ (η µία είναι αυτή που περιείχε τα κοσµήµατα) 

ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΑΙ ΛΗΚΥΘΟΙ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

(χαρακτηρίζονται από τον Hutchinson ως σφαιρικά φλασκιά κυπριακού 

τύπου) 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΟΤΥΛΕΣ (δεν αναφέρονται κοτύλες από τον Hutchinson, τα αγγεία αυτά 

αναγνωρίζονται ανάµεσα σε εκείνα που αναφέρει ως σκύφους και κανθάρους) 

ΚΑΝΘΑΡΟΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΟ∆Ι 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΛΑΘΟΙ 

ΟΙΝΟΧΟΗ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

«ΠΛΑΚΟΥΤΣΩΤΗ» ΠΡΟΧΟΥΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ  

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (είναι αυτό που περιείχε τα 

κοσµήµατα) 

ΥΠΟΣΤΑΤΟ ΄Η BRAZIER ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΕΡΝΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

Περιλαµβάνεται και πήλινο αντικείµενο: ΟΜΟΙΩΜΑ ΣΠΙΤΟΥ 

Στο θολωτό τάφο βρέθηκαν και τα ακόλουθα εισηγµένα αγγεία: 

ΑΣΚΟΣ, που όπως αναφέρεται και παρακάτω µετέπειτα αναγνωρίσθηκε ότι 

είναι εισηγµένος και µάλιστα από τη ΣΑΡ∆ΗΝΙΑ. 

Ίσως από τις ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ: ΠΥΞΙ∆Α και  ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ124  

Από το θαλαµωτό τάφο 1 αναφέρονται χωρίς περαιτέρω σχολιασµό τα 

ακόλουθα σχήµατα: 

ΥΨΙΠΟΥΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 
                                                 
124 Κατά τον Coldstream, 1980(α), 411 ο ένας από αυτούς, ο υψίπους κρατήρας αρ. 19 (πίν. 25, αρ. 
19) είναι αττικίζων. 



 483

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΚΩΝΙΚΟ ΠΩΜΑ (1 ή 2) 

ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ο Hutchinson τα χαρακτηρίζει 

ως µικρά φλασκιά που µιµούνται κυπριακούς τύπους) 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ 

Η κεραµική αυτή έχει θεωρηθεί από τον Hutchinson ανατολίζουσας περιόδου.  

Στον θαλαµωτό τάφο 3 γίνεται πολύ σύντοµη αναφορά. Τα µόνα στοιχεία 

που δίνονται για την κεραµική είναι ότι βρέθηκε ποσότητα γεωµετρικής κεραµικής, 

στην οποία συµπεριλαµβάνονται δύο µεγάλοι ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ.  

Μερικά χρόνια αργότερα οι τάφοι αυτοί ξαναδηµοσιεύονται από τον 

Boardman125, ο οποίος επισηµαίνει ότι τα ευρήµατα από το θαλαµωτό τάφο 1 δεν 

µπορούσαν να ταυτιστούν µε βεβαιότητα, ενώ κεραµική από αυτόν ίσως να έχει 

µπερδευτεί µε εκείνη από το θαλαµωτό τάφο 3. Έτσι δεν αναφέρεται περαιτέρω σ� 

αυτό τον τάφο, ενώ πραγµατεύεται τους άλλους δύο. Από το θολωτό τάφο 2 

ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα κοσµήµατα, ενώ στην κεραµική γίνεται µόνο σύντοµη 

αναφορά, χωρίς να δηµοσιεύεται καµία φωτογραφία ή σχέδιο. ∆ηµοσιεύει ξανά 

κατάλογο του µεγαλύτερου µέρους των µικρών αντικειµένων. Αναλυτική είναι η 

δηµοσίευση του θαλαµωτού τάφου 3 για την κεραµική και τα άλλα αντικείµενα του 

οποίου δίνει λεπτοµερή κατάλογο, στον οποίο τα αγγεία παρουσιάζονται 

χρονολογικά και κατά σχήµατα. Σχεδόν για όλα δίνονται φωτογραφίες, ενώ µόνο 

για τρία σχέδια.  

Ως προς την κεραµική από το θολωτό τάφο 2 αναφέρεται ότι χρονολογείται 

από την ΠΡΓ Β΄ έως την πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο, δηλαδή έως το 680 π.Χ.126.  

Από το δρόµο του τάφου προέρχεται στρώµα καύσης, στο οποίο βρέθηκε 

µεγάλη ποσότητα κοσµηµάτων και τρία αγγεία. Σε αυτά αντιπροσωπεύονται τα 

ακόλουθα σχήµατα: 

ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, για µία από τις 

οποίες αναφέρεται ότι ίσως να είναι ΠΡΓ Β΄ 

ΑΒΑΘΕΣ BOWL,  

καθώς και θραύσµα ενός από τους ΥΓ πίθους που βρέθηκαν µέσα στο 

θάλαµο, ο οποίος ας σηµειωθεί ότι είχε συληθεί.  
                                                 
125 J. Boardman, 1967, 57-75. 
126 Οι χρονολογήσεις των αγγείων από τον Boardman δεν συµφωνούν µε αυτές που έχουν δοθεί από 
τον Hutchinson. Στην κατάταξη των αγγείων στους πίνακες των σχηµάτων ακολουθούνται οι 
χρονολογήσεις του Boardman.  
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Ο θάλαµος του τάφου περιείχε περίπου 120 αγγεία, από τα οποία τα δεκαεπτά 

τουλάχιστον είναι ΠΙΘΟΙ. 

Παρατηρείται ότι τα σηµαντικότερα ευρήµατα αυτού του τάφου είναι τα 

χρυσά κοσµήµατα που είχαν τοποθετηθεί µέσα στα δύο αγγεία, τα οποία βρέθηκαν 

σε δύο κοιλότητες σκαµµένες στον κούσκουρα στην εσωτερική πλευρά της εισόδου 

του θαλάµου, καθώς και τα χρυσά κοσµήµατα από το δρόµο του τάφου. Τα αγγεία 

που περιείχαν τα κοσµήµατα έχουν χρονολογηθεί στην ΠΡΓ Β΄ περίοδο. Τα 

σχήµατά τους είναι:  

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ, σχήµα που όπως παρατηρείται 

αντιπροσωπεύεται και στο νεκροταφείο της Φορτέτσας. 

Σύµφωνα µε τον Boardman127, αν τα κοσµήµατα που έχουν βρεθεί στα δύο 

αυτά αγγεία αποτελούσαν το εµπόρευµα χρυσοχόου, ο θολωτός τάφος θα µπορούσε 

να αποτελεί τάφο οικογένειας Ανατολιτών χρυσοχόων που είχαν εγκατασταθεί στην 

Κρήτη, άποψη την οποία όµως δεν θεωρεί πιθανή ο Σταµπολίδης128 λαµβάνοντας 

υπ� όψιν του  τα ανασκαφικά δεδοµένα, τα στοιχεία από τα οµηρικά κείµενα και 

την σύγχρονη τότε πρακτική. 

Στην κεραµική του τάφου αυτού ο Boardman παρατηρεί129 ότι 

αντιπροσωπεύονται ορισµένα καινούργια σχήµατα τα οποία είναι: 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΚΑ∆ΟΣΧΗΜΗ ΛΑΒΗ, για τις οποίες παρατηρείται ότι 

πρόκειται για σχήµα που συναντάται µόνο εδώ  

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΜΕ ΚΑ∆ΟΣΧΗΜΗ ΛΑΒΗ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

(είναι αυτό που περιείχε τα κοσµήµατα) 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΑΣΚΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ο οποίος µετέπειτα 

αναγνωρίσθηκε από τη L. Vagnetti130 ως εισηγµένος από τη Σαρδηνία, όπου όπως 

παρατηρεί γενικά βρίσκεται σε οικιστικά σύνολα. Η χρονολόγηση του τάφου 

ανάµεσα στο 850 και 680 π.Χ. αναφέρεται ότι συµφωνεί µε αυτή που έχει δοθεί για 

αυτή την κατηγορία αγγείων της Σαρδηνίας, χωρίς όµως η χρονολόγηση του 

αγγείου να µπορεί να προσδιοριστεί ακριβέστερα. Επισηµαίνεται ακόµα ότι 

                                                 
127 J. Boardman, ό.π., 63 
128 Για τις επιφυλάξεις του προς µια τέτοια ερµηνεία και τα επιχειρήµατά του βλ. Ν. Σταµπολίδης, 
1998, 110 
129 J. Boardman, ό.π., 64 
130 L. Vagnetti,1989, 355-360 
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πρόκειται για το πρώτο αντικείµενο αυτής της περιόδου από τη Σαρδηνία που έχει 

αναγνωρισθεί στην περιοχή του Αιγαίου.  

«ΚΕΡΝΟΣ» ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, αποτελούµενος από τέσσερις 

τριποδικές προχοΐσκες (θυµίζουν µαγειρικά αγγεία), που θεωρεί ότι µοιάζει µε 

τελετουργικό αγγείο 

Στην ΠΡΓ Β΄ περίοδο χρονολογεί ο Boardman το ΠΗΛΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ 

ΣΠΙΤΙΟΥ και διαπιστώνει ότι το πρωτογεωµετρικό Β΄ σύνολο από το θολωτό τάφο 

δεν περιλαµβάνει τεφροδόχο αγγείο ή πίθο, αλλά µόνο αυτό το οµοίωµα, τις πέντε 

πρόχους µε την οριζόντια λαβή στο χείλος που θεωρεί ότι δεν είναι πρακτικές, 

οινοχόη µε ευθέα τοιχώµατα και τα δύο αγγεία µε τα κοσµήµατα. Ως προς το 

οµοίωµα του σπιτιού πιστεύει131 ότι δεν είναι τυχαία η οµοιότητά του µε τα 

πρωιµότερα της Εποχής του Σιδήρου οµοιώµατα ιερών και ιδιαίτερα µε αυτό από το 

«Θάλαµο της Άνοιξης» στην Κνωσό, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται θεότητα. 

Θεωρεί ότι ο θολωτός τάφος που ανακαλύφθηκε και ξαναχρησιµοποιήθηκε θα 

µπορούσε να έχει εκληφθεί ως υπόγειο ιερό, πιθανόν εξαιτίας ορισµένων 

ασυνήθιστων ευρηµάτων που υπήρχαν σε αυτόν.  

Αναλυτικά δηµοσιεύεται ο θαλαµωτός τάφος 3. Η περίοδος χρήσης του 

τάφου χρονολογείται από την ΠΡΓ Β΄ έως την ΠΑν περίοδο132. ∆ίνεται κατάλογος 

της κεραµικής, η οποία παρουσιάζεται χρονολογικά. Τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται κατά περίοδο είναι: 

ΠΡΓ (Υ ΠΡΓ, ΠΡΓ Β΄) 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ (χαρακτηρίζεται απλά ως οινοχόη, από τη 

φωτογραφία όµως διαπιστώνουµε ότι είναι τριφυλλόστοµη) 

ΠΩΜΑΤΑ  

ΚΑΛΑΘΟΣ-ΠΩΜΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 
                                                 
131 J. Boardman, ό.π., 66 
132 Οι τάφοι έχουν χρησιµοποιηθεί και σε υστερότερες περιόδους, όπως φαίνεται από την κεραµική 
κλασικής και ελληνιστικής περιόδου που έχει βρεθεί στο θαλαµωτό τάφο 3 και από τις ταφές του 5ου 
και 4ου ή 3ου π.Χ. αιώνα που έχουν βρεθεί στο δρόµο του θολωτού τάφου 2.  
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ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (στη δηµοσίευσή του 

χαρακτηρίζεται απλά ως πίθος χονδροειδούς κεραµικής, εδώ όµως λόγω του 

σχήµατός του έχει ταξινοµηθεί στους πίθους µε λαιµό χονδροειδούς 

κεραµικής) 

ΠΓ � ΜΓ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΥΓ 

ΠΙΘΟΙ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΚΩΝΙΚΟ ΠΩΜΑ 

ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΚΑΛΑΘΟΙ Ή BOWLS (έτσι χαρακτηρίζονται από τον Boardman, όµως το 

ένα, αρ. 37, πρέπει να είναι ΛΕΚΑΝΙ∆Α/ΚΑ∆ΟΕΙ∆ΕΣ ΑΓΓΕΙΟ, και το 

άλλο, αρ. 38, ΠΙΝΑΚΙΟ· στους πίνακες εδώ έχω ακολουθήσει τη δική µου 

αναγνώριση του σχήµατος. Και από το παράδειγµα αυτό φαίνεται το 

πρόβληµα της ορολογίας.) 

ΚΥΠΕΛΛΑ Ή ΣΚΥΦΟΙ 

Αν (κυρίως ΠΑν, αλλά και ΥΑν) 

ΠΙΘΟΙ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ 

ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΘΟΛΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΙΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΙΕΣΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

(εδώ έχουν ταξινοµηθεί στους πίθους µε λαιµό χονδροειδούς κεραµικής) 
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• Τάφος στον Τεκέ 

Περίπου ένα χιλιόµετρο βόρεια της Κνωσού, στον Τεκέ, η σηµερινή 

ονοµασία του οποίου είναι Αµπελόκηποι, σε σωστικές ανασκαφές που 

πραγµατοποιήθηκαν από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή το 1975, 

αποκαλύφθηκε στο οικόπεδο Κοιλάδη οµάδα θαλαµωτών λαξευτών τάφων που 

έχουν ονοµασθεί A-E. Από αυτούς µόνο ένας, ο τάφος Ε, δηµοσιεύθηκε από τον H. 

Sackett133, ενώ οι υπόλοιποι συµπεριλαµβάνονται στη δηµοσίευση του Βόρειου 

Νεκροταφείου της Κνωσού134, όπου αναφέρεται ένας ακόµα από το ίδιο οικόπεδο, 

ο F.  

Στο δάπεδο του θαλάµου του τάφου Ε βρέθηκε οµάδα δέκα αγγείων, που όλα 

προέρχονται από την τοπική παραγωγή της Κνωσού. Έχουν χρονολογηθεί στο 

τέλος της πρωτογεωµετρικής περιόδου, γύρω στα µέσα του 9ου π.Χ. αιώνα. 

∆ιατυπώνεται η άποψη ότι ίσως να ανήκουν σε δύο ταφές135.  

Σε ένα από τα αγγεία, στον κωδωνόσχηµο κρατήρα Ε3, βρέθηκαν άκαυτα 

οστά, που βάσει της ανάλυσης που έγινε από τον J. H. Musgrave αποδίδονται 

πιθανότατα σε δύο ενταφιασµούς. Τα οστά είχαν συλλεγεί και τοποθετηθεί στο 

αγγείο. Σίγουρη είναι η αναγνώριση κοριτσιού ηλικίας µεταξύ 18 και 21 ετών, ενώ 

πιθανή είναι αυτή άνδρα ίδιας ηλικίας. Το οστό που χωρίς βεβαιότητα αποδίδεται 

σε άνδρα, θεωρείται ότι µπορεί να τοποθετήθηκε στο αγγείο από λάθος κατά την 

ανακοµιδή ή να οφείλεται στη διατάραξη από τον εκσκαφέα. ∆εν διαπιστώθηκε 

καµία προσπάθεια καύσης. Γίνεται αναφορά στα έθιµα ταφής, όπου σηµειώνεται 

ότι στην Κρήτη παρατηρείται µια γενικότερη αλλαγή από την υποµινωική πρακτική 

του ενταφιασµού στην πρακτική της καύσης κατά την πρωτογεωµετρική και τις 

επόµενες περιόδους. Ενώ διαπιστώνεται ότι η καύση ήταν ο κανόνας στο 

νεκροταφείο της Φορτέτσας κατά την πρωτογεωµετρική έως την ανατολίζουσα 

περίοδο, επισηµαίνεται ότι πρωτογεωµετρικοί ενταφιασµοί έχουν βρεθεί σε 

νεκροταφεία που βρίσκονται σε κάποια απόσταση βόρεια του κέντρου. Φαίνεται 

έτσι οι δύο τρόποι να συνυπάρχουν για αρκετό διάστηµα και θεωρείται ότι ίσως να 

εξαρτώνται από την παράδοση και από το υπόβαθρο των ντόπιων οικογενειών. 

Τονίζεται ότι στον τάφο Ε του Τεκέ αντιπροσωπεύεται µια περίπτωση µετάβασης 
                                                 
133 H. Sackett, 1976, 117-129 
134 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 3-7, όπου γίνεται αναφορά και στον τάφο Ε. 
135 Γίνεται αναφορά στη χρήση των θαλαµωτών τάφων της πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στην 
Κνωσό όπου σηµειώνεται ότι οι περισσότεροι δέχονταν πολλαπλές ταφές και είχαν συνεχόµενη 
χρήση από την πρωτογεωµετρική στη γεωµετρική και έως και την ανατολίζουσα περίοδο. Ωστόσο, 
µαρτυρείται και αριθµός τάφων που χρησιµοποιήθηκαν µόνο κατά την πρωτογεωµετρική περίοδο.  
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από τον ένα τρόπο στον άλλο: υπάρχει ο ενταφιασµός, αλλά και η συλλογή των 

οστών στη συνέχεια σε αγγείο, έθιµο που κανονικά συνδέεται µε την ανακοµιδή 

των οστών στις καύσεις. Θεωρείται πιθανό η αρχική ταφή να έγινε εδώ και κάποια 

στιγµή αργότερα ο τάφος να ξανανοίχτηκε, οπότε τα οστά µεταφέρθηκαν στο 

αγγείο, το οποίο είτε αποτελούσε µέρος της αρχικής οµάδας κτερισµάτων, είτε 

παραγγέλθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό. Ο κωδωνόσχηµος κρατήρας συνοδευόταν 

από κρατηρίσκους.  

Ως προς τα αγγεία έµφαση δίνεται στη στυλιστική ανάλυση του 

κωδωνόσχηµου κρατήρα που περιείχε τα οστά. Από τις παραστάσεις που 

απεικονίζονται σε αυτόν διαπιστώνεται σχέση µε την Ανατολή136. Και στη 

δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου, στην πραγµάτευση την πρωτογεωµετρικής 

και γεωµετρικής κεραµικής, γίνεται αναφορά στον κρατήρα αυτό και στις 

παραστάσεις του137.  

Για όλα τα αγγεία δίνονται φωτογραφίες, ενώ σχεδόν για όλα σχέδιο. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΠΡΟΧΟΥΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ (στη συγκεκριµένη δηµοσίευση, στον κατάλογο,  

ονοµάζονται σκύφοι και µόνο στη αναφορά που γίνεται στο σχήµα ως προς τη 

χρονολόγηση και τα παράλληλα αναφέρεται, ως εναλλακτική, η ονοµασία 

κρατηρίσκοι. Εδώ στους πίνακες των σχηµάτων έχουν ενταχθεί στους 

κρατηρίσκους.) 

         ΚΥΠΕΛΛΑ 

• Το νεκροταφείο στους Πάνω Γυψάδες 

Πρόκειται για µινωικό νεκροταφείο, το οποίο αποτελείται από είκοσι ένα 

θαλαµωτούς λαξευτούς τάφους υστεροµινωικής περιόδου εκτός από ένα που είναι 

µεσοµινωικός και ένα δεύτερο που µε πιθανότητα τοποθετείται στη µεσοµινωική 

περίοδο. Στη δηµοσίευσή του138 περιγράφονται όλοι οι τάφοι, σχολιάζονται τα 

ευρήµατα, ενώ στο τέλος δίνεται και κατάλογος των ευρηµάτων µε αρκετές 

                                                 
136 Για τον κωδωνόσχηµο κρατήρα Ε3 έχει γίνει ανάλυση πηλού που έχει επιβεβαιώσει την τοπική 
προέλευσή του.  
137 J. N. Coldstream, 1996(α), 370-371 
138 S. Hood, G. Huxley, N. Sandars, 1958-1959, 194-262 
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φωτογραφίες και σχέδια. Σύµφωνα µε τους µελετητές ο τάφος VII είναι ο 

υστερότερος του νεκροταφείου και δύο από τα αγγεία που βρέθηκαν σε αυτόν �

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ- έχουν χρονολογηθεί στην υποµινωική 

περίοδο.  

Ωστόσο στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου ο Catling139 στο 

σχολιασµό και στα συµπεράσµατα για την υποµινωική κεραµική διακρίνει τρεις 

φάσεις, στις οποίες εντάσσει και την υπόλοιπη γνωστή κεραµική της περιόδου από 

την Κνωσό συµπεριλαµβάνοντας εκτός από τον τάφο VII και τους τάφους VI, VIa 

των Πάνω Γυψάδων. Τον τάφο VI τον εντάσσει στη φάση ένα, τον τάφο VIA στη 

φάση δύο και τον τάφο VII εν µέρει στο κενό ανάµεσα στις δύο αυτές φάσεις. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σε κάθε τάφο είναι: 

ΤΑΦΟΣ VI 

«ΚΥΠΕΛΛΟ» ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ  

ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙ∆Α ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ 

ΤΑΦΟΣ VIA 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ (αναφέρεται ως flask και two-handled jug) 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΤΑΦΟΣ VII 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΜΙΚΡΗ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

«ΚΥΠΕΛΛΟ» ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ  

ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

Βάσει της χρονολόγησης του Catling τα αγγεία αυτά περιλαµβάνονται εδώ, 

καθώς και στους πίνακες των σχηµάτων ανά χώρο προέλευσης. 

• Τάφος στους Κάτω Γυψάδες 

Στην ανατολική πλαγιά του λόφου των Κάτω Γυψάδων, κατά τη διάνοιξη 

ιδιωτικού δρόµου το 1975, αποκαλύφθηκε θαλαµωτός λαξευτός τάφος που 

καταστράφηκε στο µεγαλύτερό του µέρος από τον εκσκαφέα, ο οποίος κατέστρεψε 

και τις ενδείξεις για τον διαχωρισµό των κτερισµάτων κατά ταφή. Ο τάφος έχει 

                                                 
139 H. W. Catling, 1996(α), 307-309 
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θεωρηθεί από τους µελετητές140 οικογενειακός µε συνεχή χρήση για επτά ή οκτώ 

γενιές από τον ύστερο 9ο έως τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Οι φάσεις που διακρίνονται 

µε βάση την κεραµική είναι: 

ΠΡΓ Β΄ και ΠΓ                γύρω στο 840-790 π.Χ. 

ΜΓ                                   γύρω στο 790-745 π.Χ. 

ΥΓ                                    γύρω στο 745-700 π.Χ. 

ΠΑν και ΥΑν                   γύρω στο 700-630 π.Χ. 

Από την ποσότητα της κεραµικής συµπεραίνεται ότι στην πορεία του χρόνου 

τα µέλη της οικογένειας αυξάνονταν αντανακλώντας τη γενικότερη αύξηση του 

πληθυσµού ανάµεσα στο ύστερο διάστηµα των Σκοτεινών Χρόνων και στην 

πρώιµη αρχαϊκή περίοδο.  

Παρατηρείται πως η µόνη ένδειξη γεωµετρικής κατοίκησης στο λόφο που 

βρέθηκε αυτός ο τάφος προέρχεται από πηγάδι που περιείχε µικρή ποσότητα 

ύστερης γεωµετρικής κεραµικής και θεωρείται ότι η οικογένεια που έχει ταφεί σ� 

αυτόν ζούσε στον κεντρικό οικισµό, αλλά για κάποιο λόγο προτίµησε να ταφεί σε 

δική της γη παρά στο κύριο νεκροταφείο στα βόρεια.  

Έχει γίνει ανάλυση των καµένων οστών σύµφωνα µε την οποία παρατηρείται 

ότι δεν αποδεικνύεται, αλλά και δεν ανασκευάζεται η υπόθεση ότι πιθανόν να 

πρόκειται για οικογενειακό τάφο. Τα υπολείµµατα των καµένων οστών ανήκουν σε 

ένα ώριµο ενήλικα, σε οκτώ νεαρούς ενήλικες και των δύο φύλων, σε ένα έφηβο, σε 

ένα µωρό και σε πέντε άτοµα άγνωστης ηλικίας, που θα µπορούσαν να είναι µέλη 

της ίδιας οικογένειας. Ως προς το φύλο αναγνωρίστηκαν τρεις άνδρες, έξι γυναίκες 

και επτά αδιάγνωστου φύλου. 

Από τα κτερίσµατα και τα τεφροδόχα αγγεία επιχειρείται µία εκτίµηση για 

την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας αυτής και παρατηρείται ότι αν πράγµατι 

ο τάφος ήταν ασύλητος θα είχε χρησιµοποιηθεί από οικογένεια µέτριου, αλλά όχι 

εξαιρετικού πλούτου. Επισηµαίνεται ότι ανάµεσα στους πίθους του 7ου π.Χ. αιώνα 

µόνο ένας ανήκει στην κατηγορία των πολύχρωµων, ενώ υπάρχουν αρκετοί 

κοσµηµένοι µόνο µε κύκλους, που έχουν χαρακτηρισθεί από τον Brock ως τα 

τεφροδόχα αγγεία των φτωχών. 

Συνολικά τριάντα πέντε αγγεία ανακοµιδής προέρχονται από τον τάφο αυτό, 

από τα οποία µόνο τα δεκατρία βρέθηκαν κατά χώραν. Αναφέρεται ότι όλα είναι 

                                                 
140 J. N. Coldstream et al., 1981, 143 
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κοσµηµένοι πίθοι, το πιο συνηθισµένο σχήµα τεφροδόχου αγγείου για την Κνωσό 

κατά την πρωτογεωµετρική, γεωµετρική και ανατολίζουσα περίοδο και 

διαπιστώνεται ότι δεν φαίνεται να υπάρχει διάκριση ως προς το σχήµα του 

τεφροδόχου αγγείου που χρησιµοποιούνταν για κάθε φύλο, όπως συµβαίνει, για 

παράδειγµα, για τις γεωµετρικές καύσεις στην Αττική. Στην Κνωσό ο 

καθιερωµένος κοσµηµένος πίθος προοριζόταν οµοίως για τη στάχτη ανδρών, 

γυναικών και παιδιών. Επισηµαίνεται ακόµα ότι το συµπέρασµα, πως τα τεφροδόχα 

αγγεία που περιείχαν όπλα ήταν ανδρών, ενώ αυτά που περιείχαν αρωµατικά 

αγγεία, περόνες και καλλωπιστικά εργαλεία ήταν γυναικών, ενισχύεται από την 

ανάλυση των οστών.  

Για την κεραµική, όπως και για τα υπόλοιπα ευρήµατα, δίνεται αναλυτικός 

κατάλογος, στον οποίο όµως τα αγγεία δεν παρουσιάζονται ούτε κατά σχήµατα, 

ούτε χρονολογικά. Σχεδόν για όλα τα αγγεία δίνονται φωτογραφίες (µε εξαίρεση 

µόνο δύο), ενώ έχει σχεδιασθεί περίπου το 1/3 από αυτά.  

Ο σχολιασµός της κεραµικής γίνεται κατά σχήµατα. Για τον πίθο µε λαιµό µε 

αρ. κατ. 1 (ΠΡΓ Β΄/ΠΓ) παρατηρείται ότι πιθανότατα έχει κατασκευαστεί από τον 

ίδιο κεραµέα µε τον πίθο F. no. 1029 από το νεκροταφείο της Φορτέτσας. Για το 

θολωτό πώµα τονίζεται ότι δεν είχε σχεδιασθεί αρχικά για να καλύπτει τους 

τεφροδόχους πίθους. Για το λεπτό αµφορέα µε λαβές στο λαιµό (ΜΓ-ΥΓ τύπος) 

διαπιστώνεται ότι συναντάται τόσο σε ταφικά, όσο και σε οικιστικά σύνολα. Ως 

προς τα αρωµατικά αγγεία παρατηρείται ότι πολλά από αυτά βρέθηκαν µέσα 

στους τεφροδόχους πίθους. Στα αγγεία πόσεως συγκαταλέγονται τα κύπελλα, οι 

σκύφοι και οι κοτύλες. 

Για το µικρό πίθο µε λαιµό ανατολίζουσας περιόδου σηµειώνεται ότι 

πρόκειται για ύστερη αναβίωση πρωτογεωµετρικού σχήµατος.  

Και εδώ διαπιστώνεται το πρόβληµα της ορολογίας, αφού ο Coldstream 

διευκρινίζει ότι ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες του Brock για τις οινοχόες, τις 

µικρές πρόχους και τους αρυβάλλους, διαχωρίζει ως ληκύθους όλες όσες έχουν 

κυκλικό στόµιο, ψηλό στενό λαιµό και λαβή από το λαιµό έως τον ώµο. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική από τον τάφο 

αυτό είναι: 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 
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ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΙΘΟΣ 

ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΜΙΚΡΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α] (αναφέρεται, όπως και οι επόµενες, απλά ως 

πυξίδα, βάσει των τύπων όµως που 

διακρίνονται στο σύνολο των πυξίδων από 

την Κνωσό όλες αυτές ανήκουν στις 

σφαιρικές) 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ ] 

ΠΡΟΧΟΙ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 

ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ 

ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ  ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΚΟΣ (στη δηµοσίευση χαρακτηρίζεται ως 

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ) 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΛΗΚΥΘΙΟ141  

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΟ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΣΚΥΦΟΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΥΨΙΠΟΥΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Βρέθηκαν και δύο εισηγµένα αγγεία, και τα δύο από την ΚΥΠΡΟ. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σε αυτά είναι: 

                                                 
141 Σηµειώνεται ότι το σχήµα αυτό στην κεντρική Κρήτη είναι ο πρόδροµος του αρυβάλλου. 
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ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΟΙΝΟΧΟΗ 

• Οι τάφοι στον Άγιο Ιωάννη  

Οµάδα οκτώ θαλαµωτών λαξευτών τάφων πρωτογεωµετρικής περιόδου 

αποκαλύφθηκε στον Άγιο Ιωάννη σε ανασκαφές που έγιναν από την Αγγλική 

Αρχαιολογική Σχολή. Ο πρώτος από αυτούς εντοπίστηκε το 1939 κατά τη 

διαπλάτυνση του δρόµου προς τα Αµπελάκια. Τον ίδιο χρόνο και στην ίδια πλευρά 

του δρόµου όπου βρέθηκε ο προηγούµενος, ανεσκάφησαν πέντε ακόµα τάφοι, ενώ 

κατά τη διάρκεια του πολέµου µε αφορµή το άνοιγµα λάκκου πιθανόν για την 

κατασκευή καταφυγίου, κοντά στη γωνία του παραπάνω δρόµου, αποκαλύφθηκαν 

δύο ακόµα τάφοι.  

Σύµφωνα µε τον Boardman142, ο οποίος τους δηµοσίευσε, περιέχουν ταφές 

που χρονολογούνται από την υποµινωική ή πρώιµη πρωτογεωµετρική έως την 

ύστερη πρωτογεωµετρική περίοδο, περίπου από το 1000 έως το 850 π.Χ. Από τον 

ίδιο θεωρείται ότι ίσως να είχαν εξυπηρετήσει µία κοινότητα, η οποία γύρω στο 850 

π.Χ. είτε εξαφανίστηκε εντελώς, είτε εγκατέλειψε τον συνηθισµένο χώρο ταφών 

της143. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες οµάδες τάφων της Κνωσού από την πρώιµη 

Εποχή του Σιδήρου, οι οποίοι περιέχουν ταφές υποµινωικής έως ανατολίζουσας 

περιόδου, πιστεύει ότι το συγκεκριµένο νεκροταφείο έχει ασυνήθιστα σύντοµη 

διάρκεια χρήσης. 

Στους τάφους του Αγίου Ιωάννη έχουν βρεθεί τόσο ενταφιασµοί, όσο και 

καύσεις. Ενταφιασµοί µαρτυρούνται σε τέσσερις από αυτούς και θεωρούνται 

σηµαντικοί, αφού όπως αναφέρεται δεν έχει καταγραφεί κανένας στο νεκροταφείο 

της Φορτέτσας. Χρονολογούνται τουλάχιστον τόσο ύστερα όσο η µέση 

                                                 
142 J. Boardman, 1960, 143 
143 Όπως αναφέρεται από τον Boardman (στο ίδιο, 143) και τα δύο θα µπορούσαν να ισχύουν µόνο 
στην περίπτωση που το νεκροταφείο χρησιµοποιήθηκε από κάποια µικρή τοπική κοινότητα, ενώ 
αναφέρεται επίσης ότι τα διασκορπισµένα νεκροταφεία γύρω από την Κνωσό έχουν οδηγήσει στο 
συµπέρασµα ότι υπήρχαν πολλοί µικροί οικισµοί. Για τις τελευταίες απόψεις ως προς τη µορφή του 
οικισµού � πόλης της Κνωσού βλ. J. N. Coldstream, 2000, 296-298, όπου αντίθετα θεωρείται ότι 
υπήρχε συµπαγής πυρήνας κατοίκησης ήδη από το τέλος της Εποχής του Χαλκού, ο οποίος 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή.  
Επίσης σε σχέση µε τα παραπάνω εξετάζει το ερώτηµα αν οι τάφοι είχαν κατασκευαστεί κατά την 
πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, αφού θεωρεί ότι αν αρκετοί από αυτούς ήταν της Εποχής του Χαλκού, 
που καθαρίστηκαν και ξαναχρησιµοποιήθηκαν, δεν θα αντανακλούσαν την κατανοµή του 
πληθυσµού κατά την πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, παρά απλά θα δήλωναν την απόσταση που θα 
έπρεπε να διανύουν από το κύριο κέντρο του οικισµού για ταφές σε ήδη έτοιµα νεκροταφεία.  
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πρωτογεωµετρική. Λόγω αυτών ο Boardman θεωρεί144 ότι η κοινότητα ή οι 

οικογένειες που χρησιµοποιούσαν αυτούς τους τάφους είχαν κάπως διαφορετικά 

ταφικά έθιµα από αυτά των οικογενειών που χρησιµοποιούσαν το νεκροταφείο της 

Φορτέτσας κατά την ίδια περίοδο.  

Επισηµαίνεται ότι από τους δύο τάφους που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια 

του πολέµου όλα τα αγγεία εκτός από δύο αποµακρύνθηκαν από το νησί, ενώ το 

ίδιο διάστηµα χάθηκαν και τα περισσότερα µικρά ευρήµατα από τους υπόλοιπους 

τάφους, καθώς και ορισµένα από τα αγγεία. Όπως αναφέρεται τα αγγεία έχουν 

φωτογραφηθεί σε οµάδες κατά σχήµατα και όχι κατά τάφους, γιατί σε γενικές 

γραµµές δεν ήταν δυνατόν να διαχωρισθούν κατά ταφή.  

Γίνεται περιγραφή κάθε τάφου και ακολουθεί κατάλογος των αγγείων και των 

υπόλοιπων ευρηµάτων. Για τα περισσότερα αγγεία δίνονται φωτογραφίες, ενώ 

έχουν σχεδιασθεί λίγα από αυτά (περίπου το 1/5). Στο σχολιασµό της κεραµικής η 

έµφαση δίνεται στη στυλιστική και τυπολογική ανάλυση, ενώ στο σχολιασµό του 

νεκροταφείου και των ταφών γίνονται ορισµένες παρατηρήσεις για τη χρήση των 

αγγείων στους τάφους.  

Η περίοδος χρήσης και τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται κατά τάφο είναι: 

ΤΑΦΟΣ Ι 

Η πρωιµότερη ταφή στον τάφο αυτό είναι ενταφιασµός, ενώ έχουν 

ακολουθήσει αρκετές καύσεις. Οι οκτώ αµφορείς και κρατήρες που έχουν βρεθεί 

θεωρείται ότι θα µπορούσαν να έχουν χρησιµοποιηθεί ως τεφροδόχα αγγεία. Η 

κεραµική του είναι κυρίως Μ ΠΡΓ � Υ ΠΡΓ, ωστόσο υπάρχει και ένας ΠΡΓ Β΄ 

κρατήρας.  

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ (στη δηµοσίευση χαρακτηρίζονται απλά ως πυξίδες· 

βάσει των τύπων όµως που διακρίνονται εδώ στο σύνολο των πυξίδων από 

την Κνωσό ανήκουν στις σφαιρικές) 

ΥΨΙΠΟΥΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

                                                 
144 J. Boardman, ό.π., 144 
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ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΠΩΜΑ (CARINATED JAR WITH LID, δεν δίνεται φωτογραφία, 

το αγγείο έχει χαθεί στον πόλεµο, πρέπει όµως να εννοεί πίθο γιατί και ως 

straight-sided jar χαρακτηρίζει τον πίθο µε ευθέα τοιχώµατα) 

ΤΑΦΟΣ ΙΙ 

Περιείχε ένα ενταφιασµό και Π ΠΡΓ αγγεία που παρατηρείται ότι ίσως να µην 

σχετίζονται µε αυτόν.  

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΘΗΛΑΣΤΡΑ 

ΤΑΦΟΣ ΙΙΙ  

Από αυτόν προέρχεται Π ΠΡΓ καύση. Τα οστά ανακοµιδής βρέθηκαν σε 

κωδωνόσχηµο κρατήρα.  

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

ΤΑΦΟΣ VI  

Περιείχε Μ ΠΡΓ καύση, που όπως αναφέρεται δεν είναι σαφές αν είναι µία, η 

οποία διαταράχθηκε όταν άκαυτα οστά τοποθετήθηκαν σε πλευρική κόγχη. Στο 

δάπεδο µπροστά από την κόγχη αυτή βρέθηκαν υπολείµµατα γεύµατος. Πρόκειται 

για µικρή περιοχή από την οποία προέρχεται στάχτη, καµένα οστά ζώου ίσως 

πουλιού, και ό,τι θεωρείται υπόλειµµα γεύµατος που περιλαµβάνει φυτικές ύλες, 

όπως αναφέρεται ρεβίθια ή πάντως κάτι αυτού του είδους και τρεις σβώλους 

χώµατος που είχαν το σχήµα αντικειµένων σε αποσύνθεση, θυµίζοντας µικρά αυγά.  

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΣ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΘΗΛΑΣΤΡΑ 

ΤΑΦΟΣ V 

Περιείχε δύο Π ΠΡΓ � Μ ΠΡΓ καύσεις. Ο αµφορέας µε λαβές στην κοιλιά 

πιστεύεται ότι µπορεί να περιείχε οστά ανακοµιδής, ωστόσο βρέθηκε σπασµένος.   

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 
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ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΧΟΙ (Σε αυτές εντάσσονται το αγγείο µε αρ. κατ. V.6, που στη 

δηµοσίευση χαρακτηρίζεται ως οινοχόη, η χαρακτηριζόµενη ως one handled 

mug µε αρ. κατ. V.21 και το χαρακτηριζόµενο ως µόνωτο κύπελλο µε αρ. κατ. 

V.22) 

ΤΡΙΦΟΛΛΟΣΤΟΜΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΗ (Πρόκειται για το αγγείο µε αρ. κατ. V.8 που στη δηµοσίευση 

χαρακτηρίζεται ως πρόχους=jug)145 

Υ∆ΡΙΑ 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

ΚΑΛΑΘΟΙ (στους καλάθους συµπεριλαµβάνεται και το αγγείο µε αρ. κατ. 

15, που από τον Boardman έχει χαρακτηρισθεί ως σκύφος) 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ (διαφέρουν ως τύπος από τα υστερότερα κωνικά 

κύπελλα, κυρίως ως προς το χείλος, στον πίνακα των σχηµάτων εδώ έχουν 

ταξινοµηθεί στα κωνικά κύπελλα) 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΑΣΚΟΣ  

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΤΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΤΑΦΟΣ VI 

Πρόκειται για τον πρωιµότερο από τους τάφους, από τον οποίο προέρχεται 

ΥποΜ � Π ΠΡΓ στρώµα αγγείων µαζί µε ανακατεµένους σκελετούς τριών 

ενηλίκων και ενός µωρού. 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΤΑΦΟΣ VII 

                                                 
145 Όπως διαπιστώνουµε από δω, αλλά και από άλλες δηµοσιεύσεις, ο διαχωρισµός µεταξύ πρόχεων 
και οινοχοών δεν είναι πάντα σαφής και µε τα ίδια κριτήρια σε όλους τους µελετητές. Ως πρόχοι εδώ 
χαρακτηρίζονται τα αγγεία που έχουν ευρύ στόµιο και λαιµό, ενώ ως οινοχόες αυτό που έχουν στενό 
λαιµό και στόµιο. Επίσης δεν είναι σαφής πάντα ο διαχωρισµός οινοχοών και ληκύθων πρβλ. Βόρειο 
Νεκροταφείο.  
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Από τον τάφο αυτό προέρχεται ενταφιασµός ΥποΜ � Π ΠΡΓ περιόδου, που 

δεν είναι βέβαιο αν είναι µόνο ένας.  

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΤΑΦΟΣ VIII  

Από κόγχη σε πλευρά του δρόµου προέρχονται τουλάχιστον µία Π ΠΡΓ και 

δύο Μ ΠΡΓ καύσεις, καθώς και ενταφιασµός.  

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΣ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ (στη δηµοσίευση δεν 

γίνεται η διαφοροποίηση, πρόκειται για τα κύπελλα µε αρ. κατ. VIII.11-12 

που χαρακτηρίζονται απλά ως µόνωτα κύπελλα)  

ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (στη δηµοσίευση χαρακτηρίζεται απλά ως 

µόνωτο κύπελλο, πρόκειται για το κύπελλο µε αρ. κατ. VIII.14) 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΝΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

Πιθανόν από το θάλαµο αυτού του τάφου ή του τάφου που ο δρόµος του 

βρίσκεται αµέσως στα βόρεια προέρχονται δύο ακόµα αγγεία: 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Από τα παραπάνω αγγεία ενδιαφέρον παρουσιάζει η υδρία που βρέθηκε στον 

τάφο VIII (αρ. κατ. VIII.8) για την οποία παρατηρείται ότι δεν πρόκειται για 

συνηθισµένο οικιακό σκεύος, άποψη που στηρίζεται στη διακόσµησή της. Στις 

λαβές, στη βάση του λαιµού και στην κοιλιά το αγγείο φέρει κοιλότητες 

ακανόνιστου σχήµατος, στις οποίες θεωρείται ότι θα είχαν τοποθετηθεί 

χρωµατιστές πέτρες ή κάτι ανάλογο. Τι ακριβώς ήταν αυτές οι πέτρες ή το γέµισµα, 

καθώς και το αν θα µπορούσαν να διασωθούν από το ψήσιµο, σηµειώνεται ότι δεν 

µπορεί να ειπωθεί (αυτό σηµαίνει ότι τοποθετήθηκαν µετά το ψήσιµο; αλλιώς γιατί 

να βάλουν πριν ένα υλικό που θα καταστρέφονταν; ή ο σκοπός των κοιλοτήτων 

αυτών ήταν άλλος;). Αναφέρεται από τον Boardman ότι θα µπορούσε κανείς να τις 

θεωρήσει ως εµπίεστη διακόσµηση τριγώνων, ωστόσο το γεγονός ότι βρίσκονται σε 



498 

πολύ αραιά διαστήµατα µεταξύ τους και το ότι το περίγραµµά τους είναι 

ακανόνιστο, αποκλείουν αυτή την ερµηνεία. Το ακανόνιστο σχήµα τους θεωρείται 

ότι υποδηλώνει την τοποθέτηση πετρών σε αυτές, αφού γέµισµα µε πάστα θα ήταν 

πιο φυσικό να βρεθεί σε κοιλότητες κανονικού σχήµατος. Επισηµαίνεται ότι αυτός 

ο τύπος της διακόσµησης είναι άγνωστος στην πρωτογεωµετρική και γεωµετρική 

Ελλάδα, ωστόσο υπάρχουν προηγούµενα του είδους στην Κρήτη, όπου γυάλινες 

ψηφίδες εµφανίζονται στο ΥΜ ΙΙΙ πήλινο κεφάλι από την Αγία Τριάδα και σε 

αδηµοσίευτο θραύσµα ΥΜ ΙΙΙ ψευδόστοµου αµφορέα από την Κνωσό που 

βρίσκεται στην Οξφόρδη (1938.510), ενώ ακανόνιστες εµπιέσεις υπάρχουν και σε 

ειδώλιο από το ΥΜ ΙΙΙ ιερό των «∆ιπλών Πελέκεων» στην Κνωσό.  

Γενικότερα για την υδρία σηµειώνεται146 ότι δεν είναι γνωστή στη Φορτέτσα 

έως την Υ ΠΡΓ και αναφέρεται η άποψη του Brock ότι αντικατέστησε τον 

ψευδόστοµο αµφορέα, άποψη όµως που θεωρούµε ότι δεν πρέπει να ισχύει, αφού 

τα δύο σχήµατα δεν εξυπηρετούσαν την ίδια χρήση.  

Για τη χρήση των αγγείων στους τάφους γίνονται οι ακόλουθες 

παρατηρήσεις147. 

Η πρακτική να κλείνουν το στόµιο του τεφροδόχου αµφορέα µε λαβές στο 

λαιµό µε ψευδόστοµο αµφορέα φαίνεται να ισχύει για τον τάφο VIII, ενώ στον 

τάφο IV για τον ίδιο σκοπό έχει χρησιµοποιηθεί κρατηρίσκος. ∆ιατυπώνεται από 

τον Boardman η υπόθεση ότι ίσως ο ψευδόστοµος αµφορέας να ήταν απαραίτητο 

τµήµα της σκευής του τάφου  για τις πρώιµες ταφές, όπως είναι ο αρύβαλλος ή η 

λήκυθος για τις υστερότερες.  

Θεωρείται ότι οι κρατήρες, οι πρόχοι και τα πολλά µικρά µόνωτα κύπελλα, 

όπως και οι κρατηρίσκοι που βρίσκονται ιδιαίτερα στους Μ ΠΡΓ � Υ ΠΡΓ τάφους, 

υποδηλώνουν συµπόσια που δύσκολα θα µπορούσαν να έχουν σχεδιασθεί για να τα 

απολαύσει ο νεκρός οποιαδήποτε στιγµή και µάλλον θα πρέπει να θεωρηθούν ως 

ένδειξη της τελευταίας πρόποσης ή σπονδής των θρηνωδών.  

• Με αφορµή την τοποθέτηση σωλήνα νερού το 1959 στη νότια παρυφή του 

Άγιου Ιωάννη αποκαλύφθηκε υστεροµινωικός ΙΙ θαλαµωτός λαξευτός τάφος που 

ξαναχρησιµοποιήθηκε κατά την υποµινωική περίοδο για να ταφεί ζευγάρι, άνδρας 

και γυναίκα. Στο δρόµο του τάφου βρέθηκε στρώµα καύσης που αντιστοιχεί στην 

                                                 
146 J. Boardman, ό.π., 140 
147 J. Boardman, ό.π., 144 
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υποµινωική περίοδο και σύµφωνα µε τους Hood και Coldstream, που έχουν 

δηµοσιεύσει τον τάφο148, έχει ερµηνευθεί είτε ως τελετουργικός εξαγνισµός πριν 

από την επαναχρησιµοποίηση του τάφου είτε ως µέρος τελετών µετά τις 

υστερότερες ταφές. 

Οι ταφές της υποµινωικής περιόδου, που ήταν ενταφιασµοί, συνοδεύονταν 

από τρία αγγεία: 

ΑΜΦΟΡΕΑ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ  

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΥΣ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Για τα αγγεία αυτά δεν δίνονται σχέδια. 

• Τάφοι στον Τεκέ, κοντά στα Ισόπατα, στην Κεφάλα και ταφή κοντά στη 

Βίλα Αριάδνη 

Κατά τις ανασκαφές της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Κνωσό 

ανάµεσα στο 1957 και 1959 ανεσκάφησαν σε διαφορετικές θέσεις τέσσερις τάφοι 

και οµάδα δώδεκα αγγείων που έχει ερµηνευθεί ως ταφικό σύνολο.  

Στη δηµοσίευση149 η παρουσίαση έχει γίνει κατά τάφο, όπου σε καθένα 

δίνεται και κατάλογος της κεραµικής, καθώς και των άλλων ευρηµάτων χωρίς 

περαιτέρω σχολιασµό τους. Αρκετά από τα αγγεία έχουν σχεδιασθεί (περίπου το 

1/3, αν και σε ορισµένα δεν δίνεται η τοµή), ενώ φωτογραφίες δίνονται σχεδόν για 

όλα.  

Από τους τέσσερις τάφους, ο ένας (τάφος Ι) που βρέθηκε στους Κάτω 

Γυψάδες είναι ΥΜ ΙΙΙ Α. Οι υπόλοιποι τρεις, καθώς και η θεωρούµενη ως ταφή, 

είναι: 

Τεκές: ΤΑΦΟΣ ΙΙ 

Θαλαµωτός τάφος πρώιµης πρωτογεωµετρικής περιόδου αποκαλύφθηκε κατά 

το άνοιγµα λάκκου για ασβέστη εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ο µισός 

θάλαµος. Κατάλοιπα δύο ενταφιασµών βρέθηκαν στο θάλαµο και στο δρόµο. Στο 

θάλαµο τα οστά βρέφους στον πυθµένα κοσµηµένου πίθου, πιθανόν πίθου µε λαιµό 

και στο δρόµο τα οστά ενήλικα που δεν συνοδεύονταν από κτερίσµατα. Σύµφωνα 

µε τον Coldstream150 δύο από τα αγγεία του τάφου, ο αµφορέας µε λαβές στο λαιµό 

(αρ. κατ. 1) και ο κωδωνόσχηµος κρατήρας (αρ. κατ. 3) είναι πιθανόν να περιείχαν 

καύσεις.  
                                                 
148 M. S. F. Hood, J. N. Coldstream, 1968, 207 
149 J. N. Coldstream, 1963, 30-43 
150 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 34 
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Στην εγχώρια κεραµική από τον τάφο αυτό αντιπροσωπεύονται τα ακόλουθα 

σχήµατα: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΧΟΥΣ 

ΥΠΟΣΤΑΤΟ 

Στον τάφο αυτό βρέθηκαν και ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α και ΠΩΜΑ εισηγµένα 

από την ΑΤΤΙΚΗ.  

Κοντά στα Ισόπατα: ΤΑΦΟΣ ΙΙΙ 

Λαξευτός, θαλαµωτός βρέθηκε περίπου 500 µέτρα Β∆ της οµάδας τάφων που 

ανασκάφηκε από τους Evans και Payne. Λόγω κατασκευαστικών λεπτοµερειών έχει 

θεωρηθεί σχεδόν βέβαιο από τον Coldstream151 ότι κατασκευάστηκε κατά την ΥΜ 

ΙΙΙ περίοδο. Η κεραµική από αυτόν έχει χρονολογηθεί στη µέση πρωτογεωµετρική 

περίοδο και όπως αναφέρεται πρέπει να σχετίζεται µε τη µόνη ταφή που έχει βρεθεί 

και είναι ενταφιασµός.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην κεραµική αυτού του τάφου, 

εγχώριας παραγωγής, είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

Κεφάλα: ΤΑΦΟΣ V 

Πρόκειται για διαταραγµένο, κατεστραµµένο στο µεγαλύτερο µέρος του, 

λαξευτό, θαλαµωτό τάφο που περιείχε πρωτογεωµετρική έως ανατολίζουσα 

κεραµική. ∆εν βρέθηκαν ούτε ολόκληρα αγγεία, ούτε αγγεία κατά χώραν, ενώ το 

µεγαλύτερο µέρος της κεραµικής προέρχεται από τα ανώτερα στρώµατα παρά από 

το δάπεδο του θαλάµου. Όπως αναφέρεται ο τάφος πρέπει να χρησιµοποιούνταν για 

πολλές γενιές. Το πρωιµότερο θραύσµα αγγείου προέρχεται από την ύστερη 

πρωτογεωµετρική ή πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο, µικρή ποσότητα οστράκων από 

                                                 
151 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 38 
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τη µέση και την ύστερη γεωµετρική, ενώ το µεγαλύτερο µέρος από την πρώιµη 

ανατολίζουσα. Κατάλοιπα καµένων οστών υποδηλώνουν καύσεις. 

Τα σχήµατα που αναγνωρίσθηκαν στα όστρακα αυτού  του τάφου είναι: 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Για τους κοσµηµένους πίθους παρατηρείται ότι καθιερώθηκαν ως τεφροδόχο 

αγγείο από τον πρώιµη γεωµετρική περίοδο και εξής.  

Κοντά στη Βίλα Αριάδνη: ΤΑΦΗ IV 

Οµάδα δώδεκα αγγείων ύστερης πρωτογεωµετρικής περιόδου ανακαλύφθηκε 

τυχαία από αρχιεργάτη της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, ενώ έσκαβε το αµπέλι 

του. Οστά δεν βρέθηκαν και αν και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν δοκιµαστικές 

τοµές δεν βρέθηκε ίχνος θαλαµωτού τάφου. Ωστόσο διατυπώνεται η άποψη152 ότι η 

κατάσταση διατήρησης των µικρών αγγείων, τα οποία βρέθηκαν ολόκληρα, θα 

εξέπληττε αν δεν προέρχονταν από ταφικό σύνολο. Θεωρείται ότι ο κωδωνόσχηµος 

κρατήρας που φέρει ίχνη καύσης εσωτερικά πιθανόν να είχε χρησιµοποιηθεί ως 

τεφροδόχο αγγείο.  

Επισηµαίνεται ότι η παρουσία κανονικού πρωτογεωµετρικού νεκροταφείου 

σε αυτή τη θέση θα προκαλούσε έκπληξη, αφού η ίδια θέση είχε ήδη δώσει 

ενδείξεις για κατοίκηση κατά την πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Αναφέρεται ότι αν 

είναι σωστή η υπόθεση ότι πρόκειται για κτερίσµατα, τότε πρόκειται για 

µεµονωµένη καύση σε περιοχή κατοίκησης, φαινόµενο χωρίς παράλληλο µέχρι τη 

συγκεκριµένη δηµοσίευση στην Κνωσό, όχι άγνωστο όµως όπως αναφέρεται από 

την Αττική. Από τις µετέπειτα δηµοσιεύσεις είναι γνωστή µόνο µία ακόµα ανάλογη 

περίπτωση, το ταφικό σύνολο (Ο) στο σύγχρονο χωριό Μπουγάδα Μετόχι, που έχει 

θεωρηθεί από τον Coldstream153 ότι µπορεί να υποδηλώνει ύπαρξη µεµονωµένων 

ταφών εντός των τειχών σε περιοχή κατοίκησης. Τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται στην οµάδα αυτή, όλα εγχώριας παραγωγής, είναι: 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 
                                                 
152 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 38 
153 J. N. Coldstream, 2000, 294-295 
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ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΧΟΥΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

• Τάφοι στο Ατσαλένιο 

∆ύο θαλαµωτοί λαξευτοί τάφοι εντοπίστηκαν το 1962 στο Ατσαλένιο κατά τη 

διάνοιξη θεµελίων για την κατασκευή σπιτιού. Το µεγαλύτερό τους τµήµα τους έχει 

καταστραφεί. Σύµφωνα µε τον ∆αβάρα που τους δηµοσίευσε154 προφανώς 

αποτελούν µικρό τµήµα νεκροταφείου που θεωρείται ως το βορειότερο από τα 

νεκροταφεία της Κνωσού155. Και οι δύο τάφοι άρχισαν να χρησιµοποιούνται γύρω 

στα µέσα του 9ου π.Χ. αιώνα και παρέµειναν σε χρήση για δύο αιώνες. Ωστόσο 

σηµειώνεται ότι δεν βρέθηκε καµία ένδειξη για το αν οι τάφοι κατασκευάστηκαν 

κατά την Εποχή του Χαλκού και ξαναχρησιµοποιήθηκαν κατά την Εποχή του 

Σιδήρου. 

Για κάθε τάφο δίνεται κατάλογος των ευρηµάτων του µε φωτογραφίες για 

όλα σχεδόν τα αγγεία. Κανένα ωστόσο δεν έχει σχεδιασθεί. Στο σχολιασµό της 

κεραµικής έµφαση δίνεται στην ανάλυση των διακοσµητικών θεµάτων. Ελάχιστες 

είναι οι παρατηρήσεις που γίνονται για τη χρήση ορισµένων σχηµάτων. Αναφέρεται 

η άποψη του Brock ότι οι ανατολίζοντες πίθοι µε απλή διακόσµηση κύκλων είναι οι 

διάδοχοι του πρωιµότερου χονδροειδούς πίθου και αποτελούσαν το τεφροδόχο 

αγγείο των φτωχών156.  

Επισηµαίνεται ακόµα ότι η έντονη κυπριακή επίδραση στην κεραµική των 

τάφων του Ατσαλένιου, στους οποίους έχουν βρεθεί και δύο αγγεία εισηγµένα από 

την Κύπρο, ενισχύει την άποψη ότι η Κνωσός αποτελούσε το εστιακό σηµείο στην 

Κρήτη για την εισαγωγή αγγείων κρητοκυπριακού τύπου και για την απορρέουσα 

επίδραση στην εγχώρια κεραµική. Ωστόσο θεωρούµε ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν 

                                                 
154 C. Davaras, 1968, 133-146 
155 Αναφέρεται και εδώ (C. Davaras, ό.π., 143) η άποψη του Αλεξίου ότι υπήρχαν πολλοί οικισµοί 
στην περιοχή της Κνωσού, ο οποίος ήδη πριν από την ανακάλυψη των τάφων είχε συµπεράνει την 
ύπαρξη µικρού οικισµού στο Ατσαλένιο. Η άποψη αυτή περί των πολλών οικισµών έχει 
αναθεωρηθεί βλ. Coldstream, 2000, 297 
156 C. Davaras, ό.π., 145 
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είναι αρκετά για να στηρίξουν µια τέτοια άποψη, αν δεν εξεταστεί συνολικότερα 

στην περιοχή της Κνωσού η παρουσία κυπριακών αγγείων και στοιχείων.  

ΤΑΦΟΣ Α 

Περιείχε εξήντα αγγεία. Από αυτά τα δεκαεπτά ήταν τεφροδόχοι πίθοι, από 

τους οποίους οι περισσότεροι διέσωζαν τα πώµατα στη θέση τους. Τα σχήµατα που 

αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική από τον τάφο αυτό είναι: 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ 

ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΘΟΣ157 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ (έχουν χαρακτηρισθεί ως οινοχόες bucchero, 

τύπου Πραισού) 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΧΟΙ (χαρακτηρίζονται ως �oinochoe, mug type�) 

ΟΛΠΗ (έχει χαρακτηρισθεί ως �oinochoe� ασυνήθιστου ωοειδούς σχήµατος) 

ΛΗΚΥΘΟΣ 

ΛΗΚΥΘΟΣ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ (ο ένας µε εγχάρακτη διακόσµηση) 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΠΟ∆Ι 

ΚΥΠΕΛΛΟ Ή ΣΚΥΦΟΣ (πιθανότερο θεωρείται το κύπελλο) 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΟΤΥΛΗ 

                                                 
157 Τα  αγγεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως κοσµηµένοι πίθοι και έχουν ενταχθεί εδώ ως τέτοιοι 
στους πίνακες των σχηµάτων κατά χώρους προέλευσης, δεν σώζονται αρκετά για να µπορεί να 
προσδιοριστεί σαφέστερα το σχήµα (π.χ. πίθος µε δύο λαβές, πίθος µε τέσσερις λαβές). 
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Στον τάφο Α έχουν βρεθεί και δύο αγγεία εισηγµένα από την Κύπρο. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται σε αυτά είναι ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

και ΛΗΚΥΘΙΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ. 

ΤΑΦΟΣ Β 

Από τον τάφο αυτό προέρχονται δεκαεννέα αγγεία, όλα εγχώριας παραγωγής. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΚΑΛΑΘΟΣ 

Υ∆ΡΙΑ 

ΟΙΝΟΧΟΗ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 

ΜΙΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ ΠΩΜΑ 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΟ∆Ι 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΛΗΚΥΘΙΟ 

• Τάφοι στη Ζαφέρ Παπούρα 

Τρεις θαλαµωτοί λαξευτοί τάφοι στη Ζαφέρ Παπούρα, ανεσκαµµένοι οι δύο 

από τον Evans το 1907 και ο ένας από τον Payne το 1927, έχουν δηµοσιευθεί από 

τον τελευταίο158. Στην περιοχή έχουν βρεθεί και άλλοι τάφοι που ανασκάφηκαν από 

τον Hogarth το 1899, ενώ κοντά σ� αυτούς δύο µικροί τάφοι που είχαν καταρρεύσει 

ξαναανασκάφησαν από τον Payne το 1929. Τους δύο τελευταίους τους δηµοσίευσε 

η Hartley159 (τάφοι Α και Β) και όπως αναφέρει σε αυτούς δεν βρέθηκαν ολόκληρα 

αγγεία παρά µόνο θραύσµατα, από τα οποία λίγα έχουν διακόσµηση λευκού 

χρώµατος πάνω σε µαύρη βαφή, ενώ τα περισσότερα προέρχονται από πολύχρωµα 

αγγεία της ανατολίζουσας περιόδου. Συγκεκριµένα για θραύσµατα πίθου αναφέρει 

                                                 
158 H. G. G. Payne, 1927-1928, 224-298. 
159 M. Hartley, 1930-1931, 98-102. 
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ότι πιθανόν να προέρχονται από την πρώιµη ανατολίζουσα. Τα σχήµατα που 

µπορούν να αναγνωρισθούν µε βεβαιότητα είναι: 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΠΩΜΑΤΑ 

Ως προς τους τρεις τάφους που δηµοσιεύθηκαν από τον Payne, διευκρινίζεται 

ότι η αναφορά σε αυτούς που έχουν ανασκαφεί από τον Evans γίνεται ως οµάδα Α 

και σχεδόν όλα τα αγγεία προέρχονται από τον ένα τάφο, ενώ η αναφορά στον τάφο 

του 1927, ανεσκαµµένο από τον ίδιο, ως οµάδα Β. Και οι δύο οµάδες έχουν 

χρονολογηθεί από την υποµινωική ή πρωτογεωµετρική (από τον Payne η 

υποµινωική αναφέρεται ως υποµηκυναϊκή) έως την ανατολίζουσα περίοδο, µε την 

οµάδα Β να αρχίζει λίγο αργότερα από την οµάδα Α και να τελειώνει υστερότερα. 

Στους τάφους αυτούς έχουν βρεθεί εισηγµένα αγγεία. Στην εξέταση της κεραµικής 

γίνεται διαχωρισµός της εγχώριας και της εισηγµένης και η παρουσίαση στη 

συνέχεια γίνεται κατά σχήµα, χρονολογικά, ενώ σε ορισµένα αγγεία διακρίνονται 

και τύποι. Για τα περισσότερα δίνονται φωτογραφίες, ενώ σχέδιο για κανένα.  

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη στυλιστική ανάλυση. Ως προς τη χρήση 

των αγγείων και τα ταφικά έθιµα ελάχιστες είναι οι παρατηρήσεις. Βάσει ανάλογου 

τάφου που έσκαψε ο Payne στη Φορτέτσα, αφού στους συγκεκριµένους λόγω της 

κατάστασης διατήρησης έλειπαν τα σχετικά στοιχεία, παρατηρεί ότι το µεγαλύτερο 

αγγείο ήταν ο πίθος που περιείχε τις στάχτες και τα καµένα οστά. Στις στάχτες 

βρέθηκαν δύο µικρά αγγεία και δίπλα στον πίθο οινοχόη. Κατ� αναλογία θεωρεί ότι 

οι µεγάλοι πίθοι από τους τάφους στη Ζαφέρ Παπούρα ήταν όλοι ή σχεδόν όλοι 

τεφροδόχα αγγεία,  τα µικρά θα ήταν πιθανότατα τοποθετηµένα µέσα σε αυτούς, 

ενώ τα άλλα δίπλα στους πίθους θα περιείχαν κάποιο είδος τροφής. Για τους 

πολύχρωµους πίθους επισηµαίνεται ότι το πολύχρωµο στυλ διακόσµησης µε τα 

εξίτηλα χρώµατα είναι κατάλληλο µόνο για ταφική χρήση και αυτή η πιθανότητα 

ενισχύεται από την εύρεση πολύχρωµων αγγείων µόνο σε τάφους  και όχι και σε 

οικιστικά σύνολα.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική από τους τάφους 

αυτούς είναι: 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

«ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΙΜΟ» 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 
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ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ/ΣΚΥΦΟΣ (για τα τρία αυτά σχήµατα-

κωδωνόσχηµος κρατήρας, κρατηρίσκος, κωδωνόσχηµος κρατήρας/σκύφος- δεν 

γίνεται διαχωρισµός, όλα περιγράφονται ως κωδωνόσχηµοι κρατήρες, όπου στον 

τύπο Α εντάσσονται πράγµατι κωδωνόσχηµοι κρατήρες, ενώ στον τύπο Β 

κωδωνόσχηµος κρατήρας/σκύφος και κρατηρίσκος) 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι ΠΙΘΟΙ ΜΕ 

∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ και οι ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ 

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΤΑ ΠΟ∆ΙΑ, στους 

οποίους περιλαµβάνονται ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ, αλλά και δύο µε την τεχνική του 

λευκού σε µαύρο, οι οποίοι θεωρούνται ως οι αµέσως πρωιµότεροι. 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ, για έναν από 

τους οποίους �αρ. 59- παρατηρείται ότι το σχήµα του είναι µοναδικό. 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΩΝΙΚΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΟΜΦΑΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως PLATES µαζί µε 

θολωτό και πολύχρωµο πώµα. 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Υ∆ΡΙΕΣ 

Υ∆ΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ 

Ως τύποι οινοχοών έχουν ενταχθεί τα δύο ακόλουθα σχήµατα 

ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ (περιλαµβάνονται στις οινοχόες ως τύπος Α) 

ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ (περιλαµβάνονται στις οινοχόες ως τύπος D) 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

«ΠΛΑΚΟΥΤΣΩΤΕΣ» ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ 

ΠΡΟΧΟΥΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
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ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΟ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ (έχει χαρακτηρισθεί ως αλάβαστρο-

οινοχόη)  

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ, περιλαµβάνεται bucchero αρύβαλλος  (D, αρ. 123), που το 

σχήµα του χαρακτηρίζεται µοναδικό (τον έχω εντάξει µαζί µε τους 

υπόλοιπους αρυβάλλους) 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

Ως τύποι αρυβάλλων έχουν συµπεριληφθεί τα ακόλουθα δύο σχήµατα 

ΛΗΚΥΘΟΙ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ     και 

ΛΗΚΥΘΟΙ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ Ή ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 

ΚΑΛΑΘΟΙ 

ΠΙΝΑΚΙΟ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

BOWLS, στα οποία διακρίνονται διάφοροι τύποι από τους οποίους δύο (D, E) 

είναι ΚΡΑΤΗΡΕΣ, ενώ ένας (F) ΠΥΞΙ∆Α. Ο τύπος Α έχει ενταχθεί στους 

ΑΩΤΟΥΣ ΣΚΥΦΟΥΣ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ, ενώ οι τύποι B και C 

στους ΑΩΤΟΥΣ ΣΚΥΦΟΥΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

Στα ταξινοµηµένα ως διάφορα αποσπασµατικά σωζόµενα κύπελλα, αυτό µε 

αρ. 157bis είναι ΚΥΛΙΚΑ  

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ (βάσει των τύπων που διακρίνονται στις πυξίδες σε 

µεταγενέστερες δηµοσιεύσεις και αυτές θα εντάσσονταν στις σφαιρικές. Εδώ 

στους πίνακες των σχηµάτων κατά χώρους προέλευσης έχουν ενταχθεί στις 

σφαιρικές) 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΖΩΟΜΟΡΦΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

∆ύο αγγεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως λήκυθοι είναι υστερότερα. 

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται κατά χώρο 

προέλευσης είναι: 

Από τη Ρόδο ΚΥΛΙΚΑ και ΟΙΝΟΧΟΗ 

Από την Κόρινθο ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ, ΚΟΤΥΛΕΣ, ΟΛΠΗ 
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• Τάφοι Ν∆ του κεντρικού δρόµου από Κνωσό προς Ηράκλειο 

(Φορτέτσα) 

Περίπου 50 µέτρα Ν∆ του κεντρικού δρόµου από την Κνωσό προς το 

Ηράκλειο εντοπίστηκαν το 1953, κατά τη διάρκεια εργασιών από την Αγγλική 

Αρχαιολογική Σχολή, σε λάκκο απορριµµάτων όστρακα γεωµετρικών αγγείων που 

οδήγησαν στην ανακάλυψη τριών µικρών θαλαµωτών λαξευτών τάφων, οι οποίοι 

είχαν καταρρεύσει. Οι τάφοι αυτοί δηµοσιεύτηκαν από τους Hood και Boardman160, 

σύµφωνα µε τους οποίους αναµφίβολα ανήκουν στο ίδιο συγκρότηµα τάφων µε 

τους L, Π και TFT στη Φορτέτσα, που έχουν δηµοσιευθεί από τον Brock.  

Από αυτούς οι τάφοι Β και C  αναφέρεται ότι ήταν ήδη ανεσκαµµένοι. Ως 

προς τον Β θεωρείται ότι ίσως να ήταν ένας από τους τάφους που ανέσκαψε ο 

Payne σε αυτή την περιοχή. Και οι δύο κατά την πρώτη περίοδο της χρήσης τους 

περιείχαν ενταφιασµούς.  

Τα παραπάνω αναφερόµενα όστρακα προέρχονται από τον τάφο Α, που είναι 

και ο µόνος που έδωσε αγγεία ανάµεσα στα άλλα ευρήµατα. Περιείχε καύσεις και 

συµπεραίνεται ότι τεφροδόχα αγγεία θα µπορούσαν να είναι ο αµφορέας µε λαβές 

στο λαιµό µε αρ. κατ. 1, ο αµφορέας µε λαβές στην κοιλιά µε αρ. κατ. 3, ο πίθος µε 

ευθέα τοιχώµατα µε αρ. κατ. 5, ο ωοειδής πίθος µε αρ. κατ. 6 και ο υψίπους 

κρατήρας µε αρ. κατ. 7. Τα αγγεία του τάφου έχουν χρονολογηθεί από την ύστερη 

πρωτογεωµετρική έως την ύστερη γεωµετρική ή πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο. 

Σύµφωνα µε τους µελετητές οι πλουσιότερες ταφές φαίνεται να έλαβαν χώρα κατά 

την πρωτογεωµετρική Β΄ και την ύστερη γεωµετρική περίοδο. Ο δρόµος του τάφου 

αυτού δεν σώζεται, ενώ δεν είναι βέβαιο πόσα αντικείµενα από το περιεχόµενό του 

είχαν χαθεί ή καταστραφεί πριν από την ανασκαφή.  

Για τα αγγεία από τον τάφο Α δίνεται κατάλογος στον οποίο παρουσιάζονται 

κατά σχήµατα. Αρκετά είναι σχεδιασµένα, περίπου το ½, ενώ για τα περισσότερα 

δίνονται φωτογραφίες. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική 

από αυτόν είναι: 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΕΣ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

∆ΙΠΛΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

                                                 
160 M. S. F. Hood, J. Boardman, 1961, 68-80 
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ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΩΟΕΙ∆ΗΣ ΠΙΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ  

ΥΨΙΠΟΥΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

ΒΑΣΗ/ΠΟ∆Ι ΑΓΓΕΙΟΥ (δεν αναγνωρίζεται το σχήµα) 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΛΗΚΥΘΟΣ/ΛΗΚΥΘΙΟ (στον κατάλογο αναφέρεται ως jug, όρος όµως που 

χρησιµοποιείται και για την πρόχου. Από παράλληλο που αναφέρεται και στη 

δηµοσίευση των τάφων της Φορτέτσας χαρακτηρίζεται ως jug.) 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΧΟΥΣ  

ΦΛΑΣΚΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΥΚΛΙΚΟ 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α 

ΣΚΥΦΟΣ 

ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΚΑΛΑΘΟΙ (ΠΩΜΑΤΑ) 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΩΝΙΚΟ ΠΩΜΑ ΜΕ ΚΟΜΒΙΟ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

Από τον τάφο αυτό προέρχεται και αγγείο εισηγµένο από την ΚΥΠΡΟ. 

Πρόκειται για ΛΗΚΥΘΙΟ. 

Στο τέλος του καταλόγου των ευρηµάτων από τον τάφο Α αναφέρονται και 

θραύσµατα άλλων αγγείων (i-ix), που δεν είναι σαφές από ποιόν από τους τρεις 

τάφους προέρχονται. Πρόκειται για: 

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΥΣ, ΥΓ-ΠΑν 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ, ΠΡΓ Β΄ 

∆ΙΣΚΟ ΜΕ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, Αν 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΓΕΙΟ, ίσως ΠΡΓ 

ΟΙΝΟΧΟΗ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΥΑν 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΓΕΙΟ, ΠΑν161 

Στο σχολιασµό της κεραµικής η έµφαση δίνεται στη στυλιστική ανάλυση. Η 

µόνη αναφορά σε χρήση είναι για το φλασκί από τον τάφο Α, για το οποίο 

επισηµαίνεται ότι πρόκειται για σχήµα γνωστό µέχρι τη συγκεκριµένη δηµοσίευση 

µόνο από δύο άλλες περιπτώσεις στην Κνωσό, µία από τη Φορτέτσα (πίν. 21, 312) 

                                                 
161 Περιλαµβάνονται δύο ακόµα υστερότερα, µελανόµορφα αγγεία, που θεωρούνται αττικά.  
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και µία από ένα από τους τάφους που ανέσκαψε ο Hogarth κοντά στην Κνωσό 

(Ηράκλειο 2371).  

Η ΥΑν οινοχόη µε σφαιρικό σώµα (vi) αποδίδεται στο Ζωγράφο της 

Φορτέτσας, όπως αποκαλείται. ∆ίνεται κατάλογος µε τα αγγεία που αποδίδονται 

στο συγκεκριµένο ζωγράφο και που προέρχονται από τάφους σε διάφορες θέσεις. 

Επισηµαίνει ότι όπου δίνεται αναλυτική περιγραφή των αγγείων αυτών, ανήκουν 

στην κατηγορία της ιδιαίτερα λεπτής κεραµικής. 

• Το νεκροταφείο στη Φορτέτσα 

Είκοσι δύο θαλαµωτοί λαξευτοί τάφοι υποµινωικής έως ύστερης 

ανατολίζουσας περιόδου έχουν ανασκαφεί στο νεκροταφείο της Φορτέτσας. 

Σύµφωνα µε τον Brock που το δηµοσίευσε162, δεν υπάρχει καµία ένδειξη για 

κατασκευή καινούργιων τάφων µετά το τέλος της πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου 

και ως προς το ερώτηµα αν κάποιοι τάφοι είχαν κατασκευαστεί πριν από την 

πρωτογεωµετρική περίοδο, θεωρεί ότι αυτό µπορεί να ισχύει µόνο για αυτούς που 

σχετίζονται µε λάρνακες.  

Ως προς την πρακτική ταφής η καύση µαρτυρείται σε όλο το διάστηµα από 

την πρώιµη πρωτογεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα και µόνο σε ένα 

ύστερο πρωτογεωµετρικό τάφο υπάρχει  περίπτωση ενταφιασµού.  

Είχε ήδη παρατηρηθεί από τον Payne και επισηµαίνεται από τον Brock163 ότι 

στους πρωτογεωµετρικούς τάφους η ποσότητα των αγγείων που τοποθετούνταν 

ήταν πολύ µεγαλύτερη από ότι στους ανατολίζοντες, όπου µόνο ένας αρύβαλλος 

θεωρούνταν αρκετός για τις ανάγκες του νεκρού.   

 Από τους παραπάνω τάφους προέρχονται πάνω από 1300 αγγεία, τα οποία 

καλύπτουν περίοδο σχεδόν τεσσάρων αιώνων. Βάσει της οµαδοποίησης των ταφών 

κατά τάφο και της στυλιστικής ανάλυσης των αγγείων έχει προσδιοριστεί η διαδοχή 

των φάσεων από την υποµινωική έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο. Η εξέταση 

του υλικού γίνεται κατά τάφο και ακολουθεί ο σχολιασµός της κεραµικής και των 

άλλων ευρηµάτων. Ελάχιστα από τα αγγεία έχουν σχεδιασθεί, ενώ για τα 

περισσότερα δίνονται φωτογραφίες.  

                                                 
162 J. K. Brock, 1957 
163 J. K. Brock, στο ίδιο., 3 



 511

Σύµφωνα µε τον Brock τα σχήµατα που συναντώνται σε κάθε περίοδο 

είναι164: 

Π ΠΡΓ 

Χαρακτηριστικά σχήµατα της περιόδου είναι ο µεγάλος αµφορέας, ο 

ψευδόστοµος αµφορέας, ο κωδωνόσχηµος κρατήρας, και ο κάλαθος. Οι ακόσµητοι 

πίθοι χονδροειδούς κεραµικής είναι το αγγείο που χρησιµοποιείται κυρίως για τις 

καύσεις.  

Μ ΠΡΓ 

Ως συνηθισµένο σχήµα της περιόδου αυτής αναφέρεται ο πίθος µε λαιµό.  

Υ ΠΡΓ 

Χαρακτηριστικά σχήµατα θεωρούνται ο «ψευδόστοµος αµφορέας µε ανοιχτό 

λαιµό», οι πρώιµες υδρίες και τα µαζικά παραγόµενα κύπελλα. 

ΠΡΓ Β΄ 

Χαρακτηρίζεται ως η πιο αξιόλογη φάση της κρητικής αγγειογραφίας. Ως 

χαρακτηριστικά σχήµατα αναφέρονται ο πίθος µε ευθέα τοιχώµατα, µεγάλος ή 

µικρός, κοσµηµένος ή ακόσµητος, σχήµα καινούργιο κατά τον Brock που 

περιορίζεται σε αυτή την περίοδο, η υδρία, η οινοχόη και ο αρύβαλλος µε ψηλό 

λαιµό. Από τα παλαιότερα σχήµατα συναντώνται ακόµα οι κάλαθοι και πιθανόν οι 

κωδωνόσχηµοι κρατήρες. Ο ψευδόστοµος αµφορέας έχει εξαφανιστεί και τη θέση 

του σύµφωνα µε τον Brock πρέπει να πήρε η υδρία. Θεωρεί ότι τα δύο σχήµατα 

µοιάζουν στο µέγεθος, στο σχήµα και στη διάταξη της διακόσµησης και ότι ο 

«ψευδόστοµος αµφορέας µε ανοιχτό λαιµό» είναι µια µεταβατική µορφή που θα 

µπορούσε εύκολα να προσαρµοστεί στο νέο τύπο. Επισηµαίνουµε ωστόσο ότι ο 

ψευδόστοµος αµφορέας και η υδρία δεν εξυπηρετούσαν την ίδια χρήση για να 

θεωρήσουµε ότι το ένα σχήµα αντικατέστησε το άλλο.  

ΠΓ 

Από τη φάση αυτή αναφέρονται πίθοι, από τους οποίους δύο µε λαιµό.  

ΜΓ 

Το αγγείο που καθιερώνεται την περίοδο αυτή ως τεφροδόχο είναι ο πίθος 

χωρίς λαιµό. Πολλά από τα σχήµατα της πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου έχουν 

εξαφανιστεί, και αυτά είναι ο πίθος µε ευθέα τοιχώµατα και ο πίθος µε λαιµό, η 

                                                 
164 J. K. Brock, στο ίδιο., 142-145. Την πρωτογεωµετρική περίοδο µε τις υποδιαιρέσεις της πριν από 
την πρωτογεωµετρική Β΄ τη χαρακτηρίζει ως πρωτογεωµετρική Α΄.  
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υδρία και ο κωδωνόσχηµος κρατήρας, ενώ αυτά που συναντώνται είναι οι πίθοι και 

τα πώµατα, οι οινοχόες, οι αρύβαλλοι και τα κύπελλα.  

ΥΓ 

Από την περίοδο αυτή προέρχονται πάρα πολλοί πίθοι, ενώ τα µικρότερα 

σχήµατα είναι λιγότερα. Αναφέρονται δύο τύποι αρυβάλλων, αυτοί του 

κρητοκυπριακού τύπου και αυτοί µε διαγραµµισµένα τρίγωνα στον ώµο. Ως 

καινούργιο σχήµα αναφέρονται τα θολωτά πώµατα.  

ΠΑν 

Σηµειώνεται ότι προς το τέλος της περιόδου αυτής οι πίθοι φθάνουν στο 

µεγαλύτερο πλούτο τους µε την εµφάνιση των πολύχρωµων. Ως προς τα µικρότερα 

αγγεία εισάγεται η κοτύλη, ενώ εµφανίζονται και καινούργιοι τύποι σε ήδη γνωστά 

σχήµατα, όπως η οινοχόη µε διακόσµηση κύκλων στην κοιλιά, η οινοχόη τύπου 

Πραισού, το αλάβαστρο-αρύβαλλος, ο απλός αρύβαλλος µε µικρούς κύκλους στον 

ώµο και µία παραλλαγή του αρυβάλλου κρητοκυπριακού τύπου. Σύµφωνα µε τον 

Brock (1957, 156) η οινοχόη δεν ήταν δηµοφιλές σχήµα στην Κνωσό µέχρι την 

ανατολίζουσα περίοδο, οπότε σχεδόν κάθε ταφή συνοδευόταν από µία µεγάλη 

οινοχόη. 

ΥΑν 

Αναφέρεται ότι ως τεφροδόχοι πίθοι χρησιµοποιούνται σχεδόν σταθερά οι 

πολύχρωµοι, µε µόνη εξαίρεση απλό τύπο πίθου µε διακόσµηση οµόκεντρων 

κύκλων. Εµφανίζονται τρεις καινούργιοι τύποι οινοχοών: µελαµβαφείς µε 

κοντόχοντρο τριφυλλόσχηµο στόµιο και δύο που έχουν αντιγραφεί από την Κύπρο, 

τύπος µε πολλαπλούς κύκλους στις πλευρές και ένας άλλος µε προχοή σε µορφή 

κεφαλιού ζώου. Εµφανίζονται ακόµη τρεις καινούργιοι τύποι αρυβάλλων, ενώ 

αλλάζει και η διακόσµηση κυπέλλων και κοτυλών. Επίσης για πρώτη φορά 

εµφανίζεται το αλάβαστρο.  

Στη συνέχεια ο Brock ταξινοµεί την κεραµική κατά σχήµα. Σε κάθε σχήµα 

διακρίνει τύπους και σε κάθε τύπο κατηγορίες µε βάση άλλες φορές στοιχεία του 

σχήµατος και άλλες φορές στοιχεία της διακόσµησης.  

Στην εγχώρια κεραµική τα σχήµατα που διακρίνονται είναι (δεν αναφέρονται 

εδώ οι υποκατηγορίες του Brock παρά µόνο οι βασικοί τύποι): 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Οι δύο τύποι που διακρίνονται είναι αυτοί µε λαβές στο λαιµό και αυτοί µε 

οριζόντιες λαβές στην κοιλιά.  
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ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ (συµπεριλαµβάνεται στους 

αµφορείς µε οριζόντιες λαβές στην κοιλιά ως τύπος D: αµφορίσκος κυκλαδικού 

τύπου) 

Υ∆ΡΙΕΣ 

∆ιακρίνονται πέντε τύποι. Από αυτούς ο τύπος C περιλαµβάνει τις 

µικρογραφικές υδρίες, οι οποίες είναι δύο και η µία από αυτές είναι σύνθετη µε 

κύπελλο ως χείλος. Σύµφωνα µε τον Brock τα σύνθετα αγγεία δεν είναι 

ασυνήθιστα αυτή την περίοδο (η υδρία αυτή έχει χρονολογηθεί στην Υ ΠΡΓ � ΠΓ) 

και αναφέρει για παράδειγµα αγγείο από την Κόρινθο165. Ωστόσο στην Κνωσό δεν 

συνηθίζεται, διαπίστωση που µπορούµε να πούµε ότι επιβεβαιώνεται και από τη 

γνώση της µετέπειτα δηµοσιευµένης κεραµικής.  

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

Γίνεται διάκριση τριών τύπων µε βάση τις λαβές: οριζόντιες λαβές στον ώµο, 

κάθετες λαβές στον ώµο και διπλές τοξωτές λαβές στην κοιλιά. 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

Η βασική διάκριση γίνεται µεταξύ των κοσµηµένων και αυτών της 

χονδροειδούς κεραµικής (αν και η κατηγορία Β(i) περιλαµβάνει κοσµηµένους 

χονδροειδούς κεραµικής, στους πίνακες των σχηµάτων εδώ έχουν ενταχθεί στους 

κοσµηµένους). 

ΠΙΘΟΙ 

Η κύρια διάκριση των κατηγοριών γίνεται µε βάση τη χρονολόγηση και στη 

συνέχεια µε βάση στοιχεία του σχήµατος και της διακόσµησης. Έτσι, για 

παράδειγµα, στους πρώιµους γεωµετρικούς περιλαµβάνονται πίθοι µε ευθέα 

τοιχώµατα, πίθοι µε τέσσερις λαβές, ενώ διαπιστώθηκε ότι πίθος που έχει 

χαρακτηρισθεί ως πίθος µε ευθέα τοιχώµατα (F.779) είναι πίθος µε δύο λαβές. 

Στους πρώιµους ύστερους γεωµετρικούς στην κατηγορία Α(iii) περιλαµβάνονται 

δύο πίθοι ασυνήθιστων τύπων, ο ένας (P.1424) είναι υψίπους πίθος µε λαιµό και 

δύο λαβές και ο άλλος (VIII.584) χαρακτηρίζεται ως σχήµα µοναδικό και είναι 

πίθος µε τρεις λαβές.  

ΠΙΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

∆ιακρίνονται τέσσερις τύποι βάσει του σχήµατος, για παράδειγµα, πίθοι µε 

λαιµό χονδροειδούς κεραµικής, ωστόσο συµπεριλαµβάνονται ως τέταρτος τύπος 

                                                 
165 J. K. Brock, στο ίδιο, 51 
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και οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες. Στο τύπο Α εντάσσονται µεγάλοι αµφορείς µε 

λαβές στο λαιµό, οι οποίοι όµως δεν σώζονται και δεν απεικονίζονται, ενώ για τους 

δύο από αυτούς αναφέρεται ότι η αναγνώριση του σχήµατος είναι αµφίβολη· καθώς 

το σχήµα δεν µπορεί να εξακριβωθεί, δεν συµπεριλαµβάνονται εδώ στους πίνακες 

µε τα σχήµατα κατά χώρους προέλευσης.  

Για τους πίθους µε λαιµό χονδροειδούς κεραµικής ο Brock θεωρεί πιθανό να 

ήταν αγγεία καθηµερινής χρήσης πριν χρησιµοποιηθούν ως τεφροδόχα. Παρατηρεί 

ότι αν και αναµενόταν να χρησιµοποιούνται από τις φτωχότερες οικογένειες, σε 

µερικές περιπτώσεις από τα συνευρήµατά τους αυτό δεν φαίνεται να ισχύει, για 

παράδειγµα, ορισµένοι περιείχαν χρυσές ταινίες. Επίσης δεν φαίνεται να 

προορίζονταν µόνο για το ένα από τα δύο φύλα. Θεωρεί ότι στην πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο ο χονδροειδής πίθος µε λαιµό είναι πιθανό να 

αντικαθίσταται από τον πίθο µε την απλή διακόσµηση κύκλων.  

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

∆ιακρίνονται δύο τύποι, ο κανονικός και αυτός µε �ανοιχτό λαιµό�.  

ΘΗΛΑΣΤΡΑ 

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΙ ΑΣΚΟΙ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

∆ιακρίνονται τέσσερις βασικοί τύποι µε υποκατηγορίες, οι δύο µε βάση το 

σχήµα του στοµίου (τριφυλλόσχηµο, κυλινδρικό), ένας περιλαµβάνει τις διάφορες 

κατηγορίες κυπριακού τύπου οινοχοών και τέλος ένας αυτές µε ζωόµορφη προχοή. 

Στο δεύτερο τύπο που περιλαµβάνει αυτές µε το κυλινδρικό στόµιο, στην 

κατηγορία Β (ΙΙ.Β), έχουν ενταχθεί οι mug type· πρόκειται για το σχήµα που έχει 

οριστεί στους πίνακες των σχηµάτων κατά χώρους προέλευσης ως προχοΐσκη και 

σε αυτό εντάσσονται εδώ. Στον ίδιο τύπο η κατηγορία C (II.C), που περιλαµβάνει 

τις ωοειδείς οινοχόες µε ψηλή λαβή, αντιστοιχεί σε πρόχους και σε αυτές 

εντάσσεται  στους πίνακες των σχηµάτων εδώ, εκτός από µία, την P.1224, η οποία 

είναι όλπη και έχει ενταχθεί σε αυτές. Οι λήκυθοι τύπου Πραισού έχουν 

χαρακτηρισθεί ως οινοχόες τύπου Πραισού και έχουν ενταχθεί στον τύπο ΙΙ.Ε των 

οινοχοών µε κυλινδρικό στόµιο· εδώ, στους πίνακες των σχηµάτων, έχουν 

συµπεριληφθεί στις ληκύθους τύπου Πραισού.  

ΛΗΚΥΘΙΑ  (SMALL JUGS) ΚΑΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ  

∆ιακρίνονται δύο τύποι µε βάση το σχήµα του στοµίου �τριφυλλόσχηµο και 

κυλινδρικό � και στη συνέχεια ακολουθούν πολλές κατηγορίες και υποκατηγορίες.  
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Τα αγγεία που περιλαµβάνονται στους τύπους Ι.Α, Ι.Β, I.C, I.D, I.E, I.F 

(τριφυλλόστοµα small jugs and aryballoi) εντάσσονται εδώ στα ληκύθια, ενώ ο 

τύπος Ι.G περιλαµβάνει τα αλάβαστρα-αρυβάλλους κρητοκυπριακού τύπου και ο 

τύπος Ι.H τους αρυβάλλους µε ευθέα τοιχώµατα. Στα ληκύθια εντάσσεται και ο 

τύπος ΙΙ.Α (αρύβαλλοι και small jugs µε κυλινδρικό στόµιο), ενώ οι τύποι ΙΙ.Β, ΙΙ.C, 

II.D (σε αυτόν οι µονόχρωµοι αρύβαλλοι στους οποίους διακρίνονται τέσσερις 

υποκατηγορίες) στους αρυβάλλους. Στον τύπο ΙΙ.D που περιλαµβάνει τους 

µονόχρωµους αρυβάλλους, στην κατηγορία (i) ανήκει αρύβαλλος µε διπλό λαιµό  

(τάφος ΙΙ. 1017) που αναφέρεται ως µοναδικό σχήµα. Οι αρύβαλλοι που έχουν 

ενταχθεί στις κατηγορίες (iii) και (iv) του τύπου ΙΙ.D δεν είναι µονόχρωµοι, αφού 

έχουν µαύρη βαφή και κυρίως οι πρώτοι (iii) διακόσµηση λευκού χρώµατος, και 

έτσι εδώ στους πίνακες των σχηµάτων έχουν ενταχθεί στους αρυβάλλους και όχι 

στους µονόχρωµους αρυβάλλους στους οποίους εντάσσονται άβαφοι στιλβωτοί 

αρύβαλλοι. Ο τύπος ΙΙ.Ε σε όλες τις κατηγορίες του περιλαµβάνει ληκύθια και όχι 

αρυβάλλους κρητοκυπριακού τύπου. Οι τύποι ΙΙ.F, G, H περιλαµβάνουν πράγµατι 

αρυβάλλους, ο τύπος II.J αρυβαλλοειδή ληκύθια και όχι αρυβάλλους και οι τύποι 

ΙΙ.Κ, L, M πράγµατι αρυβάλλους εκτός από το αγγείο Χ.537 στον τύπο ΙΙ.Μ που 

είναι µικρογραφικό διπλό ληκύθιο. Από τα παραπάνω είναι εµφανές το πρόβληµα 

της ορολογίας.  

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 

«ΜΠΟΤΙΛΙΕΣ» 

ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΗ ΠΥΞΙ∆A (από τον Brock έχει χαρακτηρισθεί ως ωοειδής 

πυξίδα) 

ΠΡΟΧΟΙ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ=FEEDING BOTTLES (δεν είναι το σχήµα που 

χαρακτηρίζεται ως θήλαστρο) 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

SMALL KRATERS = Ως µικροί κρατήρες έχουν χαρακτηρισθεί 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ, ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ, ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

Συγκεκριµένα, ο τύπος Α περιλαµβάνει αµφορίσκους µε λαβές στον ώµο, ο 

τύπος Β κρατηρίσκους, ο τύπος C τρία διαφορετικά σχήµατα, µικρή σφαιρική 

πυξίδα µε πώµα (Θ.134), αµφορίσκο µε λαβές στον ώµο και ψευδοπροχοή (Π.3) και 

αµφορίσκο (ΧΙ.164), ενώ ο τύπος D πυξίδες. 

STRAIGHT-SIDED JARS  
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Με αυτό τον όρο έχουν χαρακτηρισθεί διαφορετικά σχήµατα. Στον τύπο Α, 

που είναι αυτός που έχει οριζόντιες λαβές, συµπεριλαµβάνονται πυξίδες µε ευθέα 

τοιχώµατα, ενώ στον τύπο Β περιλαµβάνονται οι κάλαθοι µε προσκολληµένο 

κύπελλο στο χείλος.  

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΥΠΟΜΙΝΩΙΚΑ Ή ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

Α. JAR (δεν δίνεται φωτογραφία, αναφέρεται όµως ότι το σχήµα είναι 

παρόµοιο µε αυτό των πυξίδων µε ευθέα τοιχώµατα, διαφέρουν στο χείλος και 

στις λαβές) = ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

Β. BOWL = ΚΡΑΤΗΡΑΣ-ΣΚΥΦΟΕΙ∆ΗΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 

C. FEEDING CUP = ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ 

D. ΦΑΚΟΕΙ∆ΕΣ ΦΛΑΣΚΙ 

ΚΑΛΑΘΟΙ 

ΠΩΜΑΤΑ 

∆ιακρίνονται οκτώ τύποι. Στον τύπο Α περιλαµβάνονται οι κάλαθοι-πώµατα, 

στον τύπο B πώµατα αρχέγονων τύπων, στον τύπο C κωνικά πώµατα που έχουν 

χαρακτηρισθεί από τον Brock ως πώµατα µε κοµβία, στον τύπο D εντάσσει µόνο 

κωνικά πώµατα, στον τύπο Ε τα θολωτά, από τα οποία όµως αυτά που ανήκουν 

στην κατηγορία (ii) a και b είναι οµφαλωτά πώµατα, ενώ κωνικά είναι και τα 

πώµατα που έχουν ενταχθεί στους τύπους F και G και έχουν χαρακτηρισθεί 

αντίστοιχα ως πώµατα µε κοµβία σε µορφή κεφαλής ζώου και σε µορφή 

µικρογραφικών αγγείων. Τέλος, στον τύπο Η, ο οποίος περιλαµβάνει διάφορα, το 

ένα από τα δύο πώµατα, το P.1218 είναι κυλινδρικό. Σε υποκατηγορίες 

περιλαµβάνονται τα πολύχρωµα πώµατα.   

ΠΙΝΑΚΙΑ  

Τα µικρογραφικά αγγεία P2.890-891, που έχουν ενταχθεί από τον Brock στα 

πινάκια, ανήκουν στο σχήµα που στην παρούσα µελέτη έχει χαρακτηρισθεί ως 

λεκανίδα/καδοειδές αγγείο. 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

∆ιακρίνονται δύο τύποι: Α. οι σφαιρικές και Β. άλλου τύπου πυξίδες που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως µικρογραφικοί πίθοι.  

ΣΚΥΦΟΙ 

∆ιακρίνονται τέσσερις τύποι. Παρατηρείται από τον Brock ότι ο σκύφος δεν 

ήταν ποτέ ιδιαίτερα δηµοφιλής στην Κρήτη και ότι τη θέση αυτή κατείχε το µόνωτο 

κύπελλο, ενώ κατά την ανατολίζουσα περίοδο ο σκύφος τύπου C (µε διακόσµηση 
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λευκού σε µαύρο) συνυπάρχει µε την κοτύλη. Στον τύπο D των σκύφων έχει 

συµπεριλάβει διάφορα: διαπιστώνουµε ότι πρόκειται για υψίποδα σκύφο, για 

µικρογραφικό υψίποδα σκύφο, για λεκανίδα και για κάδο, σχήµα που έχει 

χαρακτηρισθεί ως µοναδικό. 

ΚΟΤΥΛΕΣ   ∆ιακρίνονται τρεις τύποι. 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

∆ιακρίνονται έξι τύποι. Ο τύπος Α, που κατά τον Brock περιλαµβάνει 

κύπελλα που το χείλος τους µοιάζει µε αυτό των κρατηρίσκων, περιλαµβάνει τα 

κύπελλα που εδώ έχουν χαρακτηρισθεί κωδωνόσχηµα. Στον τύπο F, στον οποίο έχει 

εντάξει διάφορα, συµπεριλαµβάνονται βάσει των κατηγοριών που έχουµε διακρίνει 

εδώ κύπελλα µε έσω νεύον χείλος (VIII.622, II.1011), κωνικό κύπελλο (P2.907) και 

κύπελλο χονδροειδούς κεραµικής (II.1058). 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, στα οποία περιλαµβάνονται τα 

ακόλουθα: 

Α. ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ/ΚΑ∆ΟΕΙ∆Η ΑΓΓΕΙΑ (STRAIGHT-SIDED DISHES OR 

BOWLS) 

Η αναγνώριση αυτού του σχήµατος ισχύει µόνο για δύο από τα τέσσερα 

αγγεία που έχουν ενταχθεί από τον Brock στον τύπο αυτό (P2.900, TFT.689), για τα 

άλλα δύο (X.421, P2.922) δεν δίνονται φωτογραφίες και καθώς το σχήµα δεν είναι 

σαφές δεν τα έχουµε συµπεριλάβει στους πίνακες των σχηµάτων κατά χώρο 

προέλευσης. 

B. ΜΙΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ 

C. ΒΑΘΥ ΠΙΝΑΚΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΛΑΒΗ  

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται κατά περιοχές 

είναι: 

Πιθανόν από Αττική 

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ 

ΛΗΚΥΘΟΣ 

Πιθανόν από τις Κυκλάδες 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΣΚΥΦΟΙ 
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ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ (σύµφωνα µε τον Coldstream, 1968, 240, υπ. 2, ο 

πίθος αυτός έχει εισαχθεί από την Αττική και σύµφωνα µε την άποψη αυτή έχει 

γίνει εδώ η κατάταξη του στους πίνακες των εισηγµένων αγγείων166) 

Από τις Κυκλάδες 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Από την Κόρινθο 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΠΥΞΙ∆Α 

Από την Ανατολική Ελλάδα (;) 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 

Από την Κύπρο 

ΛΗΚΥΘΙΑ (ο Brock τα χαρακτηρίζει αρυβάλλους) 

ΛΗΚΥΘΙΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ (και αυτό το χαρακτηρίζει αρύβαλλο µε δύο 

λαβές) 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ - ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ (χαρακτηρίζονται ως αλάβαστρα-αρύβαλλοι, 

θυµίζουν και όλπες, έχουν τριφυλλόσχηµο στόµιο) 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ  

ΠΥΞΙ∆Α 

Αταύτιστης προέλευσης, παρόµοια µε τα κυπριακά είναι 

ΛΗΚΥΘΙΟ ΜΕ ΨΗΛΟ ΛΑΙΜΟ (έχει χαρακτηρισθεί ως αρύβαλλος µε ψηλό 

λαιµό)    και  

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

• Φορτέτσα, τάφος 

Σχεδόν εντελώς κατεστραµµένος θαλαµωτός λαξευτός τάφος βρέθηκε στη 

Φορτέτσα το 1927 από τον Payne και δηµοσιεύθηκε από τη Hartley167, σύµφωνα µε 

την οποία τα αγγεία που προέρχονται από αυτόν χρονολογούνται στην 

                                                 
166 Για την επίδραση του αττικού αυτού αγγείου στους κοσµηµένους πίθους της Κνωσού και την 
άποψη ότι επρόκειτο για ένα λάθος του κεραµέα, που το ξεκίνησε για αµφορέα και κατέληξε σε 
αυτό το σχήµα βλ. J. K. Papadopoulos, 1998, 118-121. 
167 M. Hartley, 1930-1931, 56-69 
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πρωτογεωµετρική, γεωµετρική και ανατολίζουσα περίοδο. Από τις απεικονίσεις 

των αγγείων διαπιστώνουµε ότι κάποια πρέπει να χρονολογούνται στην 

πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο168.  

Τα αγγεία παρουσιάζονται κατά σχήµατα και για κανένα δεν έχει γίνει σχέδιο. 

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται είναι: 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ) 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ (συµπεριλαµβάνεται από τη Hartley 

στους πίθους µε δύο λαβές, είναι ένα από τα αγγεία που χρονολογούνται στην 

πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο) 

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ (ο τύπος προκύπτει από την 

περιγραφή του σχήµατος) 

ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ (από τη Hartley 

κατατάσσεται µαζί µε τις υπόλοιπες οινοχόες) 

ΛΗΚΥΘΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ (από την Hartley έχει ταξινοµηθεί στις 

οινοχόες) 

Υ∆ΡΙΑ 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΛΗΚΥΘΙΟ (περιγράφεται ως οινοχόη από τη Hartley) 

ΣΚΥΦΟΣ 

BOWLS (δεν δίνεται φωτογραφία και έτσι το σχήµα δεν είναι σαφές, ίσως 

άωτοι σκύφοι; για το λόγο αυτό δεν έχουν συµπεριληφθεί εδώ στους πίνακες 

των σχηµάτων κατά χώρους προέλευσης) 

ΚΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ 

PLATES (και για αυτά δεν δίνεται φωτογραφία και δεν είναι σαφές αν 

πρόκειται για βαθιά πινάκια ή για πώµατα, αφού, για παράδειγµα, ο Payne, 

1927-1928, 262-262, χαρακτηρίζει ως plates οµφαλωτά πώµατα. Έτσι και το 

σχήµα αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται εδώ στους πίνακες των σχηµάτων κατά 

χώρους προέλευσης) 

                                                 
168 Βλ. Ν. Τσατσάκη, 1998, 30. 
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ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ (έχουν χαρακτηρισθεί ως protogeometric cups, από την 

περιγραφή συµπεραίνεται ότι πρόκειται για κρατηρίσκους) 

• Το Βόρειο Νεκροταφείο 

Ως Βόρειο Νεκροταφείο έχουν οριστεί οι  περισσότεροι από εκατό τάφοι που 

έχουν ανασκαφεί από το 1978 και µετά από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή στα 

βόρεια της Κνωσού, σε τρεις θέσεις:  

1. Στην περιοχή του Τεκέ (οι τάφοι από την περιοχή αυτή έχουν 

χαρακτηρισθεί µε τα γράµµατα A � Q) 

2. Στην περιοχή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης (αυτοί 

οι τάφοι έχουν χαρακτηρισθεί µε αραβικούς αριθµούς 1-310) 

3. Στην περιοχή της Φορτέτσας (για αυτούς έχει χρησιµοποιηθεί ως 

προσδιοριστικό το F/67 και ακολουθείται από τους αραβικούς αριθµούς 

1-15) 

Θεωρείται169 ως το κύριο νεκροταφείο της Κνωσού κατά την πρώιµη Εποχή 

του Σιδήρου που εξυπηρετούσε τους κατοίκους της κεντρικής περιοχής της 

εγκατάστασης, η οποία βρισκόταν στα δυτικά του µινωικού Ανακτόρου, 

ενισχύοντας την υπόθεση του H. Payne, ήδη εκφρασµένη από το 1929, ότι το κύριο 

νεκροταφείο της Κνωσού για την περίοδο αυτή θα βρισκόταν στα βόρεια του 

οικισµού. Οι τάφοι στον Άγιο Ιωάννη, στο Ατσαλένιο και στο Μασταµπά, που 

βρίσκονται ακόµα βορειότερα, πιστεύεται ότι θα πρέπει να αποδοθούν σε µικρά 

αποµακρυσµένα χωριουδάκια που σήµερα έχουν καλυφθεί από τις σύγχρονα 

οικοδοµηµένες περιοχές στις νότιες παρυφές του Ηρακλείου, ενώ δεν φαίνεται να 

ισχύει το ίδιο για την κύρια οµάδα τάφων στη Φορτέτσα και για τους τάφους στους 

Γυψάδες, όπου θεωρείται πιθανό ότι κάποιες κνωσιακές οικογένειες προτίµησαν να 

θάψουν τους νεκρούς τους σε δική τους γη παρά στο µεγάλο κοινοτικό νεκροταφείο 

στα βόρεια.  

Η χρήση του Βόρειου Νεκροταφείου αρχίζει κατά την υποµινωική περίοδο. 

Σε αυτό βρίσκονται οι περισσότεροι από τους µέχρι τώρα γνωστούς υποµινωικούς 

τάφους στην Κνωσό. Στην περιοχή υπάρχει σχεδόν συνεχής χρήση έως τους 

πρώιµους χριστιανικούς χρόνους και συγκεκριµένα τον 5ο αιώνα µ. Χ.170 Για τους 

                                                 
169 J. N. Coldstream, H. W. Catling, 1996, 713-714. 
170 Η χρονολόγηση αυτή έχει δοθεί από τη βασιλική και τις συνδεόµενες µε αυτή ταφές.  
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τάφους της πρώιµης Εποχής του Σιδήρου σηµειώνεται171 ότι έχουν µακρά ιστορία 

επαναχρησιµοποίησης, κάποιες φορές από την πρωτογεωµετρική έως την 

ανατολίζουσα περίοδο. Σε ορισµένες περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει απόσταση 

ανάµεσα στις περιόδους χρήσης όπως, για παράδειγµα, στον τάφο 285 που 

πρωτοχρησιµοποιήθηκε κατά την πρωτογεωµετρική περίοδο και δεν 

χρησιµοποιήθηκε ξανά µέχρι την ανατολίζουσα.  

Ως προς την πρακτική ταφής κατά την υποµινωική περίοδο µαρτυρώνται και 

ενταφιασµοί και καύσεις. Ενταφιασµοί υπάρχουν και σε ορισµένους από τους 

πρωτογεωµετρικούς τάφους, όµως από το 10ο αιώνα π.Χ. και µετά το κυρίαρχο 

έθιµο είναι η καύση. Οι ενταφιασµοί της γεωµετρικής περιόδου πιστεύεται ότι είναι 

πιθανότατα ταφές ενηλίκων σε πίθους.  

Η πραγµάτευση της κεραµικής έχει γίνει χρονολογικά µε διαχωρισµό της 

υποµινωικής, η οποία έχει εξεταστεί από τον H. W. Catling, της πρωτογεωµετρικής 

και γεωµετρικής, που έχει εξεταστεί από τον J. N. Coldstream και της 

ανατολίζουσας, που έχει εξεταστεί από την E. Moignard. Για τα περισσότερα 

αγγεία δίνονται φωτογραφίες, ενώ πολλά έχουν σχεδιαστεί. Στην κεραµική από το 

Βόρειο Νεκροταφείο έχει γίνει χηµική ανάλυση για να προσδιοριστούν οι 

εισαγωγές. 

Στην υποµινωική κεραµική η βασική διάκριση γίνεται ανάµεσα σε κλειστά 

και σε ανοιχτά σχήµατα. Στα κλειστά περιλαµβάνονται 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ (έχουν χαρακτηρισθεί από τον Catling ως φλασκιά) 

ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

Υ∆ΡΙΑ  

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

                                                 
171 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 55 
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ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (αναφέρεται έτσι από τον Catling, 

όµως πρόκειται για πίθο µε λαιµό χονδροειδούς κεραµικής· εδώ ταξινοµείται 

και συνεξετάζεται µαζί µε τους πίθους µε λαιµό χονδροειδούς κεραµικής) 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ  

Στα ανοιχτά σχήµατα περιλαµβάνονται 

ΣΚΥΦΟΣ (TWO HANDLED BOWL σύµφωνα µε τον Catling) 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (CUP 1 σύµφωνα µε τον Catling)) 

ΚΥΠΕΛΛΑ (CUP 2 σύµφωνα µε τον Catling) 

O Catling διακρίνει τρεις φάσεις στην υποµινωική κεραµική του Βόρειου 

Νεκροταφείου, στην οποία εντάσσει και την υπόλοιπη γνωστή υποµινωική 

κεραµική της Κνωσού (για τα σχετικά στοιχεία βλ. παραπάνω  σελ. 16-17). ∆ίνει 

ποσοτικά στοιχεία αναφέροντας ανάµεσα στα άλλα ότι βρέθηκαν εβδοµήντα 

τέσσερα αγγεία σε δεκαοκτώ διαφορετικούς τάφους. Το σχήµα που 

αντιπροσωπεύεται περισσότερο είναι ο ψευδόστοµος αµφορέας µε είκοσι έξι 

παραδείγµατα και ακολουθεί ο αµφορέας µε λαβές στο λαιµό µε δεκαέξι 

παραδείγµατα. Σε κάθε σχήµα διακρίνει οµάδες ανάλογα µε το µέγεθος  των 

αγγείων και αναφέρεται σε στοιχεία τυπολογίας µε περιγραφή του σχήµατος και της 

διακόσµησης.  

Στην πρωτογεωµετρική και γεωµετρική κεραµική η εξέταση γίνεται κατά 

σχήµα. Πρώτα εξετάζεται η εγχώρια κεραµική. Σε κάθε σχήµα διακρίνονται από 

τον Coldstream αρκετοί τύποι µε υποκατηγορίες µε βάση στοιχεία του σχήµατος 

και της διακόσµησης, το µέγεθος, αλλά και το αν πρόκειται για χονδροειδή ή 

κοσµηµένη κεραµική. Στη συνέχεια εξετάζεται η εισηγµένη κεραµική, ενώ στο 

τέλος γίνεται αναφορά στην απόλυτη χρονολόγηση, στον πηλό και στην τεχνική, 

καθώς και στην εξέλιξη του κνωσιακού στυλ. Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται 

στην εγχώρια κεραµική είναι (δεν αναφέρονται εδώ οι τύποι και οι υποκατηγορίες): 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (στον κατάλογο των 

ευρηµάτων από τον τάφο 163 καταγράφεται ως πίθος µε λαιµό χονδροειδούς 

κεραµικής αγγείο που, όπως σηµειώνεται, κάψιµο και στις δύο πλευρές του 

υποδηλώνει τη χρήση του ως µαγειρικού σκεύους (163.7), ενώ στο σχολιασµό της 

κεραµικής δεν εντοπίστηκε σε καµία κατηγορία· εδώ στους πίνακες των σχηµάτων 

κατά χώρο προέλευσης έχει ενταχθεί στα µαγειρικά αγγεία) 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ (η διάκριση που έχει γίνει από τον 

Coldstream στους πίθους µε λαιµό δεν είναι ανάµεσα στους κοσµηµένους και σε 
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αυτούς της χονδροειδούς κεραµικής, αλλά σε Α. πίθους µε λαιµό που έχουν κάθετες 

λαβές και σε αυτούς συµπεριλαµβάνονται σε υποκατηγορίες οι χονδροειδείς και οι 

κοσµηµένοι, Β. πίθους µε λαιµό που έχουν οριζόντιες λαβές, όπου επίσης 

συµπεριλαµβάνονται σε υποκατηγορίες χονδροειδείς και κοσµηµένοι)  

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

(εντάσσονται από τον Coldstream στην κατηγορία (i), στην οποία έχει ενταχθεί και 

ο επόµενος µικρογραφικός διπλός πίθος µε ευθέα τοιχώµατα χονδροειδούς 

κεραµικής) 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ (εντάσσονται από τον 

Coldstream στην κατηγορία (ii) των πίθων µε ευθέα τοιχώµατα) 

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ= ΠΙΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ, ΠΙΘΟΙ ΜΕ 

ΤΡΕΙΣ ΛΑΒΕΣ, ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ (όλοι εντάσσονται στους ωοειδείς 

πίθους χωρίς λαιµό, όπου η διάκριση που κάνει ο Coldstream είναι µε βάση τη 

χρονολόγηση και στη συνέχεια µε βάση τα εργαστήρια και τη διακόσµηση. Στους 

µέσους γεωµετρικούς διακρίνει δύο εργαστήρια, αυτό του Ζωγράφου του Αλόγου 

και το εργαστήριο του Ζωγράφου του Αναβολέα (�Stirrup workshop�), στους 

ύστερους γεωµετρικούς αναγνωρίζει πίθους από το εργαστήριο του Ζωγράφου του 

Πτηνού, καθώς και πίθους που έχουν επηρεαστεί από αυτό το εργαστήριο) 

ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ (σε αυτά έχω εντάξει και το πώµα 218.47 που το 

αναφέρει χωριστά ως µαστοειδές, ανάλογα από το νεκροταφείο της Φορτέτσας 

έχουν ενταχθεί επίσης στα κωνικά πώµατα) 

ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΘΟΥΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (o Coldstream τα περιλαµβάνει ως τύπο Α στα 

κωνικά πώµατα) 

ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ  

ΟΜΦΑΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ (τα οµφαλωτά πώµατα τα έχει εντάξει ως 

κατηγορία (i) στον τύπο Α των θολωτών πωµάτων, ο οποίος περιλαµβάνει αυτά µε 

βάθος στο χρώµα του πηλού) 

∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΕΣ ΠΩΜΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ  

ΜΑΣΤΟΕΙ∆ΕΣ ΠΩΜΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 
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ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ (τους έχει εντάξει ως τύπο C 

στους αµφορείς µε λαβές στο λαιµό) 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ (τους έχει εντάξει ως τύπο Β 

στους αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά) 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

«ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΙΜΟ» (τους εντάσσει ως 

τύπο Β στους ψευδόστοµους αµφορείς) 

Υ∆ΡΙΕΣ 

Υ∆ΡΙΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (την εντάσσει ως τύπο C στις 

υδρίες) 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ Υ∆ΡΙΑ (αναφέρεται ανάµεσα στις άλλες στις υδρίες 

τύπου Α που περιλαµβάνει τους απλούς οικιακούς τύπους σε µικρότερο µέγεθος) 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ (µία συµπεριλαµβάνεται 

στην κατηγορία (ii) του τύπου Β και µία στην κατηγορία (iv) τύπου Β) 

«ΠΛΑΚΟΥΤΣΩΤΕΣ» ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ (τις έχει εντάξει 

στην κατηγορία (iii) του τύπου Β και στην κατηγορία (iv) του τύπου C) 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΡΑΒ∆ΩΤΟ ΣΩΜΑ (τις 

έχει εντάξει στην κατηγορία (i) του τύπου Ε) 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (τις έχει εντάξει στην 

κατηγορία (ii) του τύπου Ε) 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (έχουν ενταχθεί στον τύπο F 

των οινοχοών) 

ΠΡΟΧΟΙ  

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ/ΛΗΚΥΘΙΟ (συµπεριλαµβάνεται στον τύπο Α 

των πρόχεων) 

ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ (έχουν ενταχθεί ως τύποι B και C στις πρόχους) 

ΟΛΠΕΣ (τις έχει εντάξει ως τύπο D στις πρόχους) 

ΘΗΛΑΣΤΡΑ (περιλαµβάνονται στην κατηγορία (i) του τύπο Ε των πρόχεων) 

ΠΡΟΧΟΙ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ (περιλαµβάνονται στην κατηγορία (ii) του τύπου Ε 

των πρόχεων) 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ (έχουν συµπεριληφθεί από τον Coldstream στον τύπο 

F και στην κατηγορία (i) ) 
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ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ (έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία 

(ii) του τύπου F των πρόχεων) 

 ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ (πρόκειται για τους τύπους Α και Β των ληκύθων) 

ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (έχουν ενταχθεί 

στον τύπο C των ληκύθων) 

ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ (έχουν ενταχθεί στον τύπο D των ληκύθων) 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆Η ΛΗΚΥΘΙΑ (έχουν ενταχθεί ως τύπος Α µε δύο 

κατηγορίες στους αρυβάλλους) 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ (συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία (iii) 

του τύπου Α των αρυβάλλων, που όµως οι δύο άλλες κατηγορίες του 

συµπεριλαµβάνουν τα αρυβαλλοειδή ληκύθια) 

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ (συµπεριλαµβάνεται 

στους µονόχρωµους αρυβάλλους που έχουν ενταχθεί στον τύπο Β) 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ (ARYBALLOS-FEEDERS, τύπος Ε των 

αρυβάλλων) 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ (Ως σφαιρική πυξίδα έχει χαρακτηρισθεί και 

ταξινοµηθεί από τον Coldstream αγγείο (219.28)172, που όµοιό του από άλλο τάφο 

(207.49) έχει θεωρηθεί κρατηρίσκος. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται επίσης για 

κρατηρίσκο και ως τέτοιος έχει ταξινοµηθεί εδώ στους πίνακες των σχηµάτων κατά 

χώρο προέλευσης.) 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΚΑ∆ΟΕΙ∆ΕΣ ΑΓΓΕΙΟ/ΛΕΚΑΝΙ∆Α (έχει ενταχθεί από τον Coldstream µαζί 

µε τις επίπεδες πυξίδες και πρόκειται για σχήµα που και στα ανατολίζοντα χρόνια 

αναφέρεται ως πυξίδα, διαφέρει όµως από αυτές) 

ΜΙΚΡΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ σχεδόν πάντα για πυξίδες 

ΜΙΚΡΑ ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ σπάνια για πυξίδες 

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣΧΗΜΟΣ ΚΕΡΝΟΣ 

ΦΑΚΟΕΙ∆Η ΦΛΑΣΚΙΑ 

                                                 
172 J. N. Coldstream, 1996(α), 215, 360, εικ. 132, πίν. 199 (αγγείο 219.28) 
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ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΙ ΑΣΚΟΙ 

ΥΠΟΣΤΑΤΟ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ (υπάρχουν αγγεία που άλλοτε χαρακτηρίζονται ως κρατήρες και 

άλλοτε ως σκύφοι, όπως, για παράδειγµα, το 292.164 που στον κατάλογο της 

κεραµικής χαρακτηρίζεται ως µεγάλος σκύφος και στο σχολιασµό της κεραµικής 

ως κρατήρας. Στους πίνακες των σχηµάτων κατά χώρο προέλευσης, που 

παρουσιάζονται στην παρούσα µελέτη, ταξινοµούνται κάθε φορά συγκρινόµενα µε 

τα υπόλοιπα των ανάλογων σχηµάτων) 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ/ΣΚΥΦΟΙ (συµπεριλαµβάνονται στον τύπο 

Α των κρατήρων στον οποίο έχουν ενταχθεί οι κωδωνόσχηµοι και στην κατηγορία 

(i) και (iii) ) 

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ (πρόκειται για τις κατηγορίες (i)  και (ii) του τύπου 

C των κρατήρων που περιλαµβάνει τύπους της κυρίως Ελλάδας) 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (έχουν ενταχθεί 

στην κατηγορία (i) του τύπου Β των κρατήρων) 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ � ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 

(έχει ενταχθεί και αυτή στην κατηγορία (i) του τύπου Β των κρατήρων) 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΛΑΒΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

(έχουν ενταχθεί στην κατηγορία (ii) του τύπου Β των κρατήρων) 

ΚΑΛΑΘΟΙ 

ΚΑΛΑΘΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΣΚΥΦΟΙ  

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ (έχουν ενταχθεί ως τύπος Α στους σκύφους �bell skyphoi-) 

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ (πρόκειται για την κατηγορία (i) του τύπου C) 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΤΥΛΗ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (συµπεριλαµβάνεται στον τύπο Α των 

κυπέλλων, στον οποίο έχουν ενταχθεί αυτά που είναι βαθιά µε ψηλό πόδι) 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΟ∆Ι (κι αυτό συµπεριλαµβάνεται στον τύπο Α των 

κυπέλλων) 

ΒΑΘΙΑ ΠΙΝΑΚΙΑ (PLATE)  

ΠΙΝΑΚΙΑ  
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Περιλαµβάνεται και πήλινο αντικειµένο: ΟΜΟΙΩΜΑ ΣΠΙΤΙΟΥ 

Στην παρουσίαση των σχηµάτων γίνονται ορισµένες παρατηρήσεις για τη 

χρήση τους και το είδος των συνόλων στα οποία συναντώνται. Για τους πίθους 

αναφέρεται ότι χρησιµοποιούνταν ως τεφροδόχα αγγεία· πίθοι µε λαιµό και κάθετες 

λαβές χονδροειδούς κεραµικής περιείχαν ορισµένες από τις πρωιµότερες καύσεις 

στην Κνωσό. Ορισµένοι έχουν χρησιµοποιηθεί για ενταφιασµούς ενηλίκων. Για 

τους κοσµηµένους πίθους µε ευθέα τοιχώµατα σηµειώνεται ότι συνδυαζόταν µε 

πώµα κοσµηµένο στο ίδιο στυλ. Θεωρείται από τον Coldstream173 ότι η ασυνήθιστα 

πλούσια διακόσµησή τους υποδηλώνει υψηλή κοινωνική θέση και σηµειώνει ότι 

πράγµατι οι τάφοι στους οποίους βρέθηκαν περιείχαν και µετάλλινα κτερίσµατα 

ταιριαστά σε οικογένειες που βρίσκονταν ψηλά στην κοινωνική ιεραρχία. Ο 

ωοειδής πίθος αντικαθιστά ως τεφροδόχο αγγείο τους προηγούµενους τύπους πίθου. 

Υστερογεωµετρικοί ωοειδείς πίθοι προλαµβάνουν τους ανατολίζοντες 

πολύχρωµους πίθους στην απόκτηση των τριών ποδιών. Στα πώµατα διακρίνει δύο 

κύριες κατηγορίες α) τα κωνικά και β) τα θολωτά, ενώ τα µικρά πώµατα που έχουν 

διαµέτρο µικρότερη από 15 εκατοστά τα εξετάζει σε σχέση µε τις πυξίδες. 

Αναφέρει ότι ορισµένα από την πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο και µετά 

κατασκευάζονταν ειδικά για τους τεφροδόχους πίθους, αν και τύπος καλάθου 

(τύπος C) χρησιµοποιούνταν για τον ίδιο σκοπό και είναι τα κωνικά πώµατα για τα 

οποία σηµειώνει ότι αντίθετα µε τις περισσότερες κατηγορίες των θολωτών 

πωµάτων, αυτά κατασκευάζονταν για να ταιριάζουν στους πίθους των οποίων 

συχνά απηχούν τη διακόσµηση. Για τα θολωτά πώµατα αναφέρεται ότι, καθώς δεν 

είχαν αρχικά σχεδιασθεί για να καλύπτουν τεφροδόχους πίθους, έχουν µία ύπαρξη 

από µόνα τους και αυτό υποδηλώνεται από τη συχνή εύρεσή τους εκτός των 

νεκροταφείων και από την εύρεσή τους σε ορισµένους τάφους τους Βόρειου 

Νεκροταφείου σε µεγάλα και οµοιογενή σύνολα. Είναι πολύ συνηθισµένα στα 

οικιστικά σύνολα. Στους αµφορείς µε λαβές στο λαιµό από το Βόρειο 

Νεκροταφείο ο Coldstream (1996, 335) έχει διακρίνει πέντε τύπους. Από αυτούς ο 

πέµπτος περιλαµβάνει τους ύστερους γεωµετρικούς αµφορείς µε λαβές στο λαιµό, 

οι οποίοι είναι µικροί και λεπτοί. Για αυτούς αναφέρει ότι ήταν επίσης 

συνηθισµένοι στην οικιακή χρήση. Για τους αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά 

διαπιστώνει ότι µετά την πρώιµη γεωµετρική υπάρχουν πολύ λίγα δείγµατα 

                                                 
173 J. N. Coldstream, 1996(α), 315 
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ανάµεσα στα κτερίσµατα των τάφων, ενώ οικιστικά σύνολα έχουν δώσει 

θραύσµατα λαιµού αυτού του σχήµατος κατά τη µέση και την ύστερη γεωµετρική 

περίοδο. Ως προς τις υδρίες σηµειώνεται ότι µεγάλες υδρίες µε διακόσµηση 

ταινιών και αγκύλης βρίσκονται σε οικιστικά σύνολα από το τέλος της Εποχής του 

Χαλκού και συνεχίζονται έως και τον 7ο π.Χ. αιώνα. Ως κτερίσµατα τάφων πιο 

κοσµηµένες εκδοχές τους αρχίζουν κατά την ύστερη πρωτογεωµετρική περίοδο, 

φθάνουν σε µία κλίµακα πληθωρικότητας κατά την πρωτογεωµετρική Β΄ και 

πρώιµη γεωµετρική περίοδο, ενώ στη συνέχεια συναντώνται µόνο σποραδικά. 

Αναφέρεται ότι οικιακές υδρίες κανονικού µεγέθους σποραδικά τοποθετούνταν σε 

πρωτογεωµετρικές ταφές, ωστόσο η λειτουργία των µικρότερων υδριών φαίνεται 

ότι ήταν συµβολική. Ως παράδειγµα αναφέρει την υδρία F. no. 514 από το 

νεκροταφείο της Φορτέτσας, µία απλή πρωτογεωµετρική Β΄ µικρογραφική υδρία µε 

κύπελλο ως στόµιο, που υποδηλώνει σύµφωνα µε τον Coldstream ότι το µόνωτο 

κύπελλο ήταν το συµπλήρωµα της υδρίας σε ένα σύνολο για σπονδές. Για 

πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη γεωµετρική υδρία χονδροειδούς κεραµικής αναφέρει 

ότι τόσο το σχήµα, όσο και η υφή του πηλού ταιριάζουν µε αυτά υδρίας από 

πρωτογεωµετρικό Β΄ στρώµα σε πηγάδι. Στις οινοχόες, για αυτές του τύπου Α(i)  

που περιλαµβάνει τις σφαιρικές πρωτογεωµετρικές κανονικού µεγέθους µε 

ανοιχτόχρωµο βάθος παρατηρεί ότι είναι πιθανό να είχαν σχεδιασθεί αρχικά για 

οικιακή χρήση, αφού το σχήµα και η διακόσµηση ταιριάζουν ακριβώς µε τις 

αντίστοιχες πρωτογεωµετρικές από τα οικιστικά σύνολα. Για τις πρόχους του τύπου 

Α, ο οποίος περιλαµβάνει τις πρωτογεωµετρικές, παρατηρείται ότι πέντε από αυτές 

ανήκουν στον τύπο µε σφαιρικό σώµα. Ως αγγεία για νερό, χρησιµοποιούνταν στην 

καθηµερινή ζωή ως σχήµα εναλλακτικό της υδρίας. Αρκετές έχουν βρεθεί στον 

πυθµένα πηγαδιού. Επίσης για τις προχοΐσκες (τύπος C) µε διακόσµηση στιγµών 

παρατηρείται ότι είναι επίσης γνωστές από οικιστικό σύνολο και, όποιος και αν 

ήταν ο ακριβής σκοπός τους στους τάφους, η παρουσία τους φαίνεται ότι ήταν θέµα 

προσωπικής προτίµησης. Ως προς τα µαγειρικά αγγεία για αυτά που µοιάζουν µε 

πρόχους χονδροειδούς κεραµικής και µπορεί να είναι τριποδικά ή µη (τύπος F) 

παρατηρεί ότι αποτελούν µικρές εκδοχές των µαγειρικών σχηµάτων που βρίσκονται 

στα οικιστικά σύνολα και θεωρεί ότι τα περισσότερα είναι πολύ µικρά για να είναι 

οτιδήποτε άλλο πέρα από συµβολικά κτερίσµατα στους τάφους. Ωστόσο για δύο 

που έχουν ίχνη καψίµατος στο χείλος θεωρεί ότι πρέπει είτε να ήταν προσωπικά 

αντικείµενα είτε να είχαν χρησιµοποιηθεί στην ταφική τελετουργία. Για τα 
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τριποδικά µαγειρικά αγγεία (τύπος F(ii)) παρατηρεί ότι µόνο ένα έχει ίχνη 

καψίµατος και κανένα δεν είναι τόσο µεγάλο για να είναι κατάλληλο για χρήση 

στην κουζίνα. Σύµφωνα µε τον Coldstream174 η υπόθεση ότι η παρουσία τους στους 

τάφους ήταν συµβολική ενισχύεται από το παράξενο σύνθετο µικρογραφικό από το 

θολωτό τάφο του Τεκέ Teke tholos no. 109. Ωστόσο σηµειώνει ότι η πρωιµότερη 

οµάδα συµπληρώνει το κενό που υπάρχει στη διαδοχή από τα οικιστικά σύνολα, 

στα οποία δεν υπάρχουν παραδείγµατα ανάµεσα στο µινωικό πρωτότυπο και στα 

ύστερα γεωµετρικά. Για τους κρατήρες, και για τους τρεις τύπους  που διακρίνονται 

(Α. πρωτογεωµετρικοί κωδωνόσχηµοι κρατήρες, Β. λέβητες και τα παράγωγά τους 

C. τύποι της ηπειρωτικής Ελλάδας) παρατηρείται ότι συναντώνται επίσης και στα 

οικιστικά σύνολα. Ιδιαίτερα για κρατήρες του τύπου C(iii) από τη µέση γεωµετρική 

περίοδο αναφέρεται ότι ταιριάζουν µε αρκετούς από αποκλειστικά µεσογεωµετρικό 

οικιστικό στρώµα. Για τους τρεις τύπους σκύφων που διακρίνει αναφέρει ότι όλοι 

έχουν βρεθεί και σε οικιστικά στρώµατα. Ως προς τα πινάκια αναφέρεται ότι µόνο ο 

τύπος C είναι συχνός στα οικιστικά σύνολα. Αναφερόµενος στον τύπο Β των 

πινακίων και σε ένα από αυτά που έχει γυαλιστερή επιφάνεια και θυµίζει τόσο τύπο 

ακόσµητων αρυβάλλων, όσο και την κατηγορία των ύστερων γεωµετρικών � 

πρώιµων ανατολιζόντων ακόσµητων κωνικών κυπέλλων, παρατηρεί για τα 

τελευταία ότι βρίσκονται µόνο σε οικιστικά σύνολα, παρατήρηση που, όπως 

διαπιστώνουµε εδώ µέσα από τη συνολική εξέταση της κεραµικής, δεν ισχύει.  

Στην εισηγµένη κεραµική τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται κατά χώρο 

προέλευσης είναι: 

Από την Αττική ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ,  ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ,  ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ, ΟΙΝΟΧΟΕΣ, 

ΛΗΚΥΘΟΣ-ΟΙΝΟΧΟΗ, ΜΙΚΡΗ ΟΙΝΟΧΟΗ ΜΕ ΨΗΛΗ ΛΑΒΗ, ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ, 

ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ, ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ, ΠΩΜΑΤΑ ΠΥΞΙ∆ΩΝ, 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ, ΚΑΛΑΘΟΙ, ΚΑΝΘΑΡΟΙ, ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι, 

ΚΥΠΕΛΛΑ.  

Από την Κόρινθο ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΠΩΜΑ, ΠΩΜΑ ΠΥΞΙ∆ΑΣ, 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ. 

Από το Άργος ΚΡΑΤΗΡΑΣ. 

Από τη Θεσσαλία (;) ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ. 

                                                 
174 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 351 



530 

Από τον Εύβοια ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ, ΑΜΦΟΡΕΑΣ (;), ΣΚΥΦΟΙ, ΚΡΑΤΗΡΑΣ.  

Από τις Κυκλάδες ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ, ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ, ΑΜΦΟΡΕΑΣ (;), ΣΚΥΦΟΙ.  

Από την Ανατολική Ελλάδα ΚΡΑΤΗΡΑΣ, ΟΙΝΟΧΟΕΣ. 

Από την Κύπρο ΟΙΝΟΧΟΕΣ, ΛΗΚΥΘΙΑ, ΛΗΚΥΘΙΑ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ, 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΟ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ, ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ. 

Από τη Φοινίκη ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΚΥΘΟΣ, ΟΙΝΟΧΟΗ, ΛΗΚΥΘΟΙ. 

Και στην ανατολίζουσα κεραµική η εξέταση γίνεται κατά σχήµατα στα 

οποία συνεξετάζεται η εγχώρια και η εισηγµένη κεραµική. Ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στο σχήµα και κυρίως στη διακόσµηση. Σε κάθε σχήµα διακρίνονται τύποι 

µε κριτήριο άλλοτε το ίδιο το σχήµα και άλλοτε τη διακόσµηση. Στο τέλος γίνεται 

σχολιασµός του πηλού και της τεχνικής, της χρονολόγησης και των εισαγωγών. Τα 

σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εγχώρια κεραµική είναι: 

ΠΙΘΟΙ, στους οποίους η βασική διάκριση γίνεται µεταξύ αυτών µε την 

κανονική τεχνική και αυτών µε την πολύχρωµη. Στους πρώτους διακρίνονται:  

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ ΜΕ ∆ΥΟ Ή ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ 

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ που σώζονται αποσπασµατικά 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (στη δηµοσίευση του 

Βόρειου Νεκροταφείου οι ανατολίζοντες πίθοι χονδροειδούς κεραµικής έχουν 

ταξινοµηθεί χωριστά· σε αυτούς περιλαµβάνονται πίθος µε ευθέα τοιχώµατα 

χονδροειδούς κεραµικής και πίθοι µε λαιµό χονδροειδούς κεραµικής. Εδώ 

ταξινοµούνται και εξετάζονται στα αντίστοιχα σχήµατα, στα οποία όµως 

διακρίνονται οι κοσµηµένοι από αυτούς της χονδροειδούς κεραµικής.) 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΓΕΙΟ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

ΑΓΓΕΙΟ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΠΙΘΟΙ 

ΠΩΜΑΤΑ, στα οποία διακρίνονται τέσσερις τύποι, ΘΟΛΩΤΑ, ΚΩΝΙΚΑ, 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ και ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΑ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ 
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ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ175 

Υ∆ΡΙΕΣ 

Υ∆ΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ (έχουν ενταχθεί ως τύπος Β στις υδρίες) 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ, σε αυτές οι εισαγωγές έχουν συµπεριληφθεί ως τύπος F 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (έχουν ενταχθεί ως κατηγορία 

(i) στον τύπο D των οινοχοών) 

ΠΡΟΧΟΙ 

ΟΛΠΕΣ 

ΟΛΠΗ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΛΗΚΥΘΟΙ 

ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ 

ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΑ ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 

«ΜΠΟΤΙΛΙΕΣ» 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ, και σε αυτούς οι εισαγωγές συνεξετάζονται. 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΒΑΘΥ ΕΥΡΥΣΤΟΜΟ ΑΓΓΕΙΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (από τη 

Moignard χαρακτηρίζεται ως πυξίδα χονδροειδούς κεραµικής) 

ΠΩΜΑΤΑ ΠΥΞΙ∆ΩΝ 

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΙ ΑΣΚΟΙ 

ΖΩΟΜΟΡΦΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ  

∆ΙΝΟΙ και εδώ οι εισαγωγές εξετάζονται µαζί. 

ΥΠΟΣΤΑΤΟ 

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ/ΚΑ∆ΟΕΙ∆Η ΑΓΓΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΚΑΝΙ∆Α/ΚΑ∆ΟΕΙ∆ΕΣ ΑΓΓΕΙΟ 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α 

                                                 
175 Έχει βρεθεί και µικρός αρχαϊκός αµφορέας µε λαβές στην κοιλιά (104.103). 
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ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΚΑΝΙ∆Α  

ΛΕΚΑΝΗ 

ΚΑΛΑΘΟΙ 

ΠΙΝΑΚΙΑ 

ΣΚΥΦΟΙ 

ΥΨΙΠΟΥΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

Αναφέρεται ότι κατά την ανατολίζουσα περίοδο οι αµφορείς δεν ήταν 

συνήθεις και ότι γενικά βρίσκονται σε οικιστικά σύνολα, στα οποία σώζονται σε 

αποσπασµατική κατάσταση. Για την υδρία αναφέρεται ότι ήταν δηµοφιλής ως 

κτέρισµα στην Κνωσό κατά την πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο, αλλά σταµάτησε να 

είναι «της µόδας» στη µέση γεωµετρική, αν και δεν εξαφανίστηκε εντελώς. Στην 

ανατολίζουσα περίοδο ήταν πιο συνηθισµένη στα οικιστικά σύνολα, παρόλο που η 

λειτουργία της εν µέρει επικαλύπτονταν από την πρόχου. Για τις πρόχους 

σχολιάζεται ότι συνεχίζουν σχήµα που χρησιµοποιούνταν στις οικίες, αλλά και 

στους τάφους από τον 9ο π.Χ. αιώνα. Για το δίνο σχολιάζεται ότι δεν 

αντιπροσωπεύεται καλά στους κνωσιακούς τάφους, ίσως επειδή οι κρατήρες 

χρησιµοποιούνταν περισσότερο για σπονδές παρά ως τεφροδόχα αγγεία, αν και 

εµφανίζεται στα οικιστικά σύνολα ως παραλλαγή του κρατήρα. Ως προς τη λεκάνη 

παρατηρείται ότι πρόκειται για οικιακό σκεύος που τοποθετήθηκε και ως κτέρισµα 

σε τάφο. Επίσης για τις λεκανίδες και τις λεκανίδες/καδοειδή αγγεία αναφέρεται 

από την Moignard176 ότι ήταν γνωστές µέχρι τη συγκεκριµένη δηµοσίευση ως 

σχεδόν αποκλειστικά οικιακό  σχήµα στην Κνωσό. Θεωρεί ότι στην άποψη αυτή 

συνηγορεί το ότι οι περισσότερες από το Βόρειο Νεκροταφείο είναι ακόσµητες, αν 

και όχι απαραίτητα χονδροειδούς κεραµικής. Επίσης για τα πινάκια αναφέρεται 

ότι, όπως και οι λεκανίδες, λεκανίδες/καδοειδή αγγεία, έτσι και αυτά είναι σχετικά 

ασυνήθιστα στα ταφικά σύνολα της Κνωσού, ενώ εµφανίζονται στα οικιστικά 

σύνολα.  

Τα σχήµατα που αντιπροσωπεύονται στην εισηγµένη κεραµική είναι: 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ µάλλον από τη ΦΟΙΝΙΚΗ 

                                                 
176 E. Moignard, 1996, 452 
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ΟΙΝΟΧΟΕΣ από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, τη ΝΑΞΟ, την ΚΟΡΙΝΘΟ 

ΟΛΠΕΣ από την ΚΟΡΙΝΘΟ 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ από την ΚΥΠΡΟ και από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ από την ΚΟΡΙΝΘΟ 

ΖΩΟΜΟΡΦΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ από την ΚΟΡΙΝΘΟ 

∆ΙΝΟΣ από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

ΚΥΛΙΚΕΣ από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΩΝΙΚΗ ΚΥΛΙΚΑ 

ΦΙΑΛΗ από τη ΧΙΟ 

ΚΟΤΥΛΕΣ από την ΚΟΡΙΝΘΟ 

ΚΥΠΕΛΛΟ από τη ΛΑΚΩΝΙΑ 
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ΙΙΙ. ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ 

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ, ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Την κεραµική από όλα τα παραπάνω σύνολα ταξινοµήσαµε σε πίνακες, 

καταρχήν µε βάση τη διάκριση ανάµεσα στην εγχώρια και στην εισηγµένη. Στη 

συνέχεια, σε καθένα από τους δύο αυτούς πίνακες την ταξινοµήσαµε κατά σχήµα 

και σε κάθε σχήµα κατά χώρο προέλευσης ανάλογα µε το είδος του συνόλου από το 

οποίο προέρχεται. Μέσα σε κάθε είδος ανασκαφικού συνόλου η παρουσίαση έχει 

γίνει κατά χώρο εύρεσης και σε κάθε χώρο χρονολογικά.   

Ως προς τα είδη των ανασκαφικών συνόλων και στους πίνακες η διάκριση 

που ακολουθήσαµε είναι ανάµεσα στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: α. ιερά, β. 

οικιστικά σύνολα και γ. ταφικά σύνολα. Ως προς τα σχήµατα κρίναµε σκόπιµο για 

την απάντηση ερωτηµάτων ως προς το είδος του συνόλου προέλευσης, αλλά και 

άλλων που αφορούν σε θέµατα χρήσης, στους παραπάνω πίνακες να διακριθούν 

παραλλαγές κυρίως µε βάση το σχήµα και σπανιότερα µε βάση την υφή του πηλού, 

το µέγεθος ή τη διακόσµηση, όπως, για παράδειγµα, οι πολύχρωµοι πίθοι και τα 

πολύχρωµα πώµατα που αποτελούν ειδική κατηγορία και ταξινοµήθηκαν χωριστά 

για να απαντηθεί το ερώτηµα αν πράγµατι συναντώνται αποκλειστικά στους 

τάφους. Σηµαντικό θεωρήσαµε και το κριτήριο του µεγέθους, αφού αγγεία ίδιου 

σχήµατος, αλλά διαφορετικού µεγέθους προφανώς θα έχουν άλλη χωρητικότητα 

και πιθανόν άλλη χρήση. Ακόµα, για παράδειγµα, στα πώµατα αυτά του µικρού 

µεγέθους προορίζονταν για άλλο σχήµα αγγείου σε σχέση µε τα µεγαλύτερα. Τα 

µεγάλα κάλυπταν πίθους, ενώ τα µικρά πυξίδες.  

Παρόλο που το υπό εξέταση υλικό έχει δηµοσιευθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου 

από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή και παρόλο που πρόκειται για την κεραµική 

µιας περιοχής, της Κνωσού, παρατηρήσαµε ότι υπάρχει πρόβληµα ορολογίας. Ένα 

παράδειγµα αποτελούν τα οµφαλωτά και τα θολωτά πώµατα από τη δηµοσίευση 

του «Ανεξερεύνητου Μεγάρου» και του Βόρειου Νεκροταφείου, που και στις δύο 

περιπτώσεις έχει γίνει από τον Coldstream. Το ίδιο σχήµα πώµατος στη µία 

δηµοσίευση χαρακτηρίζεται ως οµφαλωτό και στην άλλη ως θολωτό. Ακόµα στην 

κεραµική των τάφων που έχουν δηµοσιευθεί από τον Payne (1927-1928, 262-263) 
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έχουν χαρακτηρισθεί ως plates (βαθιά πινάκια) οµφαλωτά πώµατα, θολωτό πώµα 

και πολύχρωµο πώµα.  

Το ίδιο πρόβληµα διαπιστώσαµε και για τις πυξίδες και τους κοσµηµένους 

πίθους. Στη δηµοσίευση του «Ανεξερεύνητου Μεγάρου», στον κατάλογο και στο 

σχολιασµό της κεραµικής, το σχήµα που χαρακτηρίζεται από τον Coldstream ως 

µεγάλη πυξίδα (GD1),  στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου χαρακτηρίζεται 

επίσης από τον Coldstream ως πίθος µε δύο λαβές. Για παράδειγµα, πρβλ. 

Coldstream, Catling (eds.), 1996, εικ. 61, G10 (ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ), όπου ανάλογο σχήµα 

χαρακτηρίζεται ως µικρός πίθος µε δύο λαβές. Στην δηµοσίευση του Βόρειου 

Νεκροταφείου, στο σχολιασµό των σχηµάτων, στις πυξίδες και στον τύπο Β που 

περιλαµβάνει τις σφαιρικές, στην υποκατηγορία (iv) που περιλαµβάνει αυτές µε 

έσω νεύον χείλος κατάλληλο για πώµα, συµπεριλαµβάνονται δύο αγγεία (294.41 

και 292.227), που χαρακτηρίζονται επίσης ως µικρογραφικοί πίθοι. Όπως φαίνεται 

το κριτήριο του µεγέθους είναι αυτό που οδήγησε στην κατάταξή τους στις πυξίδες, 

τόσο στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου, όσο και σε αυτή του 

«Ανεξερεύνητου Μεγάρου».  

Ακόµα οι πίθοι µε δύο ή µε τέσσερις λαβές χαρακτηρίζονται και ως ωοειδείς 

πίθοι, ενώ συγκεκριµένα οι πίθοι µε δύο λαβές χαρακτηρίζονται και ως ωοειδείς 

πίθοι χωρίς λαιµό. 

Στις σφαιρικές πυξίδες από το Βόρειο Νεκροταφείο έχει ταξινοµηθεί αγγείο 

(219.28) που σε άλλη περίπτωση, από άλλο τάφο, έχει θεωρηθεί κρατηρίσκος 

(207.49). Στην πραγµατικότητα πρόκειται για αγγεία ίδιου σχήµατος, είναι και τα 

δύο κρατηρίσκοι.  

Ως προς τα ληκύθια και τις ληκύθους διαπιστώσαµε ότι όλα χαρακτηρίζονται 

ως λήκυθοι. Μερικές φορές το σχήµα είναι το ίδιο και στα δύο και υπάρχει µόνο 

διαφορά µεγέθους.  

Στη δηµοσίευση των τάφων της Φορτέτσας από τον Brock διαπιστώσαµε ότι 

η διάκριση µεταξύ ληκυθίων και αρυβάλλων δεν είναι σαφής. Σχεδόν όλα 

χαρακτηρίζονται ως αρύβαλλοι.  

Λόγω των προβληµάτων αυτών δεν ακολουθήσαµε την ορολογία ή την 

ταξινόµηση που δίνεται στις δηµοσιεύσεις, στις περιπτώσεις που αυτό σήµαινε ότι 

ίδια σχήµατα θα κατατάσσονταν χωριστά λόγω του όρου που είχε χρησιµοποιηθεί 

για να τα προσδιορίσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαφοροποίηση δηλώνεται 

παραπάνω στα αντίστοιχα σύνολα προέλευσης των αγγείων. Έτσι η ταξινόµηση 
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στους πίνακες προέκυψε από τη σύγκριση των σχηµάτων ανά δηµοσίευση. Για 

παράδειγµα, ως πρόχοι έχουν ταξινοµηθεί τα αγγεία εκείνα που έχουν ευρύ λαιµό 

και κυκλικό στόµιο, ενώ ως οινοχόες αυτά που έχουν πιο στενό και ψηλό λαιµό και 

συνήθως τριφυλλόσχηµο στόµιο. Επίσης ως σκύφος ταξινοµήθηκε εδώ αγγείο από 

το Βόρειο Νεκροταφείο (292.164) της Κνωσού, που στον κατάλογο της κεραµικής 

προσδιοριζόταν ως µεγάλος σκύφος και στο σχολιασµό της κεραµικής ως 

κρατήρας. 

∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι η αποσπασµατική κατάσταση διατήρησης, κυρίως 

στα οικιστικά σύνολα και σπάνια στα νεκροταφεία, δεν βοηθά στη σαφή 

αναγνώριση του σχήµατος ή του τύπου και έτσι σε αρκετές περιπτώσεις 

προτείνονται δύο πιθανά σχήµατα. Οι περιπτώσεις αυτές δεν έχουν συµπεριληφθεί 

στους πίνακες των σχηµάτων κατά χώρο προέλευσης, αφού δεν εξυπηρετούν στην 

απάντηση των ερωτηµάτων που έχουν τεθεί, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν έχουν 

συµπεριληφθεί και όσα περιγράφονται απλά ως κλειστά αγγεία.  

Στην εγχώρια κεραµική οι περιπτώσεις όπου το σχήµα δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί ακριβώς είναι: 

Σκύφος ή πυξίδα (Βλυχιά, πηγάδι, ανώτερο στρώµα: Coldstream, 1960, 165, 

πίν. 45d και εικ. 9, αρ. 51, ΥΓ - ΠΑν) 

Κύπελλα ή κοτύλες (Βενιζέλειο Νοσοκοµείο, πηγάδι VW/59: Coldstream, 

1973(β), 40, πίν. 12, αρ. 51, ΠΑν και ΥΑν· �Royal Road�, πηγάδι LA, στρώµα J: 

Coldstream, 1973(β), 43, πίν. 15, αρ. 32, ΥΑν· �Royal Road� και Βενιζέλειο, 

σύνολο ευρηµάτων Κ: Coldstream, 1973(β), 45, εικ. 17, αρ. 20, Αν) 

Σκύφοι ή κύπελλα (�Royal Road�, σύνολο ευρηµάτων G: Coldstream, 1972, 

94, εικ. 15, πίν. 27 (G85), ΥΓ· Χανιαλή Τεκές, θαλαµωτός τάφος 3: Boardman, 

1967, 73, αρ. 39-40, πίν. 15, ΥΓ· Ατσαλένιο, τάφος Α: Davaras, 1968, 140, Α72, 

πίν. 42b, ΥΓ-ΠΑν) 

Μικρός κρατήρας ή πίθος (�Royal Road�, σύνολο ευρηµάτων C: 

Coldstream, 1972, 76, πίν. 19, C31, Π ΠΡΓ � Μ ΠΡΓ) 

Κρατήρας ή πίθος (Βενιζέλειο Νοσοκοµείο, πηγάδι VW/59, σύνολο H: 

Coldstream, 1973(β), 38-39, πίν. 12, αρ. 36, ΠΑν) 

Πίθος χονδροειδούς κεραµικής ή αµφορέας (Περιοχή Ν∆ σπιτιών, στρώµα 

J: Coldstream, Macdonald, 1997, 222, εικ. 15, πίν. 43, J33, ΠΑν) 

Πίθος ή υδρία (Περιοχή Ν∆ σπιτιών, στρώµα J: Coldstream, Macdonald, 

1997, 220, πίν. 42, J6, ΠΑν) 
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Ωοειδής πίθος ή αµφορέας (�Royal Road�, σύνολο ευρηµάτων G: 

Coldstream, 1972, 88, πίν. 24, G13, ΥΓ) 

Πίθοι ή αµφορείς (Ν∆ όριο του Ανακτόρου, σύνολο Α: Coldstream, 2000, 

265, πίν. 47, Α7 και Hartley, 1930-1931, 98, εικ. 26.3, ΥΑν· Β∆ τετράγωνο πάνω 

από την οικία των τοιχογραφιών, σύνολο Β: Coldstream, 2000, 267, πίν. 48, Β7, 

Β10, ΥΓ, Αν· Β∆ τετράγωνο, βόρεια του �Royal Road�, ανατολικά του ναύσταθµου 

(arsenal), σύνολο C: Coldstream, 2000, 269, πίν. 49, C21, ΠΑν· Β∆ τετράγωνο, 

Θεατρικός Χώρος, σύνολο Ε: Coldstream, 2000, 273, πίν. 51, Ε27, Ε30, Αν, ΠΑν· 

Β∆ τετράγωνο: η «Β∆ οικία του Θησαυρού», σύνολο F: Coldstream, 2000, 274, 

πίν. 52, F3, ΜΓ· Β∆ τετράγωνο: «Β∆ δοκιµαστικές τοµές», σύνολο G: Coldstream, 

2000, 277, 278, εικ. 4, πίν. 53, G17-19, πίν. 54, G40, βλ. και Hartley, 1930-1931 για 

G19 εικ. 20.15 και για G40 εικ. 20.13, ΥΓ, ΠΑν· Β∆ τετράγωνο: το «Γεωµετρικό 

Πηγάδι», σύνολο H: Coldstream, 2000, 282, πίν. 55, Η10, Η12, ΠΓ � ΜΓ, ΥΓ;· 

Πάνω από το Μικρό Ανάκτορο, σύνολο L: Coldstream, 2000, 290, πίν. 59, L4) 

Αµφορείς ή υδρίες (Περιοχή Ν∆ σπιτιών, στρώµα Α: Coldstream, 

Macdonald, 1997, 204, πίν. 34, Α7-8, ΥποΜ � Π ΠΡΓ· Περιοχή Ν∆ σπιτιών, 

στρώµα Β: Coldstream, Macdonald, 1997, 206, πίν. 35, Β7-8, Π ΠΡΓ· �Royal 

Road�, πηγάδι LA, στρώµα J: Coldstream, 1973(β), 42, πίν. 15, αρ. 9, ΥΑν) 

Αµφορέας µε λαβές στην κοιλιά ή υδρία («Ανεξερεύνητο Μέγαρο»: 

Popham, 1992, 64, πίν. 42, 5-8, 47d, 1-4, ΥποΜ) 

Αµφορέας ή µεγάλη οινοχόη (Περιοχή Ν∆ σπιτιών, σύνολο ευρηµάτων Χ: 

Coldstream, Macdonald, 1997, 230, εικ. 20, πίν. 47, Χ9, ΠΑν) 

Πώµα ή πινάκιο (�Royal Road�, σύνολο ευρηµάτων G: Coldstream, 1972, 

90, πίν. 25, G38, ΥΓ) 

Επίπεδη πυξίδα ή πινάκιο (Περιοχή Βενιζέλειου Νοσοκοµείου, στρώµα D: 

Coldstream, 1972, 84, πίν. 21, D43, Π ΥΓ) 

Λεκανίδα ή πινάκιο (Περιοχή Ν∆ σπιτιών, σύνολο ευρηµάτων Χ: 

Coldstream, Macdonald, 1997, 230, πίν. 47, Χ12, ΥΑν) 

Λήκυθος ή αρύβαλλος (Βενιζέλειο Νοσοκοµείο, πηγάδι VW/59, σύνολο Η: 

Coldstream, 1973(β), 38, πίν. 12, αρ. 20, ΠΑν) 

Λήκυθος ή οινοχόη (Βενιζέλειο Νοσοκοµείο, πηγάδι VW/59, σύνολο Η: 

Coldstream, 1973(β), 38, πίν. 12, αρ. 21, ΠΑν) 

Οινοχόες ή πρόχοι (�Royal Road�, στρώµα Β: Coldstream, 1972, 71, πίν. 16, 

Β9, Π ΠΡΓ � Μ ΠΡΓ· �Royal Road�,  σύνολο ευρηµάτων C: Coldstream, 1972, πίν. 
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18, C3, Υ ΠΡΓ ή ΠΡΓ Β΄· �Royal Road�, σύνολο ευρηµάτων G: Coldstream, 1972, 

91, πίν. 26, G51-52, G55, ΠΓ, ΜΓ· «Ανεξερεύνητο Μέγαρο», πηγάδι 12, 

πρωταρχικό στρώµα: Coldstream, Sackett, 1978, 51, εικ. 6, αρ. 9-11, πίν. 11, αρ. 9, 

ΥΑν· �Royal Road� και Βενιζέλειο Νοσοκοµείο, σύνολο ευρηµάτων Κ: 

Coldstream, 1973(β), 44, πίν. 17, αρ. 9-11, ΥΑν· Β τετράγωνο: το «Γεωµετρικό 

πηγάδι», σύνολο Η: Coldstream, 2000, 282, πίν. 56, Η13, ΠΑν;· Ταφικό σύνολο Ο, 

Μπουγάδα Μετόχι: Coldstream, 2000, 294, πίν. 60, Ο3, ΠΑν) 

Οινοχόη ή ψευδόστοµος αµφορέας (Περιοχή Ν∆ σπιτιών, στρώµα C: 

Coldstream, Macdonald, 1997, 208, εικ. 8, πίν. 36, C10, Π ΠΡΓ) 

Οινοχόες ή µεγάλοι αρύβαλλοι (Βενιζέλειο Νοσοκοµείο, πηγάδι VW/59, 

σύνολο Η: Coldstream, 1973(β), 37, πίν. 12, αρ. 18, ΥΑν· Ζαφέρ Παπούρα, τάφοι 

Evans και Payne: Payne, 1927-1928, 257, αρ. 125-126, εικ. 34, 53, Αν) 

Στην εισηγµένη κεραµική είναι: 

Οινοχόη; Λήκυθος; (Ιερό της ∆ήµητρας, στρώµα Α: Coldstream, 1973(α), 

21, πίν. 10, αρ. 31, ΥΓ Ανατολικής Ελλάδας) 

Οινοχόη ή όλπη (Βενιζέλειο Νοσοκοµείο, πηγάδι VW/59, σύνολο Η: 

Coldstream, 1973(β), 41, πίν. 14, αρ. 64, Κόρινθος Υ ΠΡΚ - Μεταβατική) 

Ακόµα για τους ίδιους λόγους δεν έχουµε συµπεριλάβει στους πίνακες των 

σχηµάτων ό,τι περιγράφεται ως κλειστό αγγείο. 

Ως προς τη χρονολόγηση, στις δηµοσιεύσεις των αρχών του αιώνα η 

χρονολόγηση είναι πολύ γενική χωρίς τις υποδιαιρέσεις των φάσεων. Ακολουθείται 

ωστόσο εδώ η χρονολόγηση που δίνεται από τους µελετητές. 

Στον πίνακα των εισηγµένων αγγείων η χρονολόγηση που δίνεται είναι αυτή 

που ισχύει για την περιοχή από την οποία έχει εισαχθεί το αγγείο. Σε διαφορετική 

περίπτωση, αν είναι αυτή του ανασκαφικού συνόλου, αυτό δηλώνεται.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνονται στους δύο αυτούς πίνακες από την 

κεραµική εγχώριας παραγωγής έχουν εξεταστεί συνολικά 5.969 αγγεία177, καθώς 

και ένα λυχνάρι και τέσσερα πήλινα οµοιώµατα «σπιτιών � ιερών», ενώ από την 

εισηγµένη κεραµική 419 αγγεία. Τα δεδοµένα των πινάκων αυτών παρουσιάζονται 

και σε γραφήµατα, µόνο όµως για τα σχήµατα και τους τύπους εκείνους που το 

δείγµα τους συνολικά και από τα τρία είδη των ανασκαφικών συνόλων 

αντιπροσωπεύει το 1% του συνόλου της εγχώριας ή της εισηγµένης κεραµικής. Στις 
                                                 
177 Πρόκειται για ολόκληρα αγγεία, αλλά και για αποσπασµατικά σωζόµενα ή για όστρακα 
προερχόµενα κυρίως από τα οικιστικά σύνολα που όµως επέτρεπαν την αναγνώριση του σχήµατος. 
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περιπτώσεις που το δείγµα είναι χαµηλότερο δεν έγιναν γραφήµατα, αφού η εικόνα 

που θα δινόταν θα απείχε αρκετά από την πραγµατική. Επίσης σε ορισµένες 

δηµοσιεύσεις δεν αναφέρεται ο συγκεκριµένος αριθµός των αγγείων που έχουν 

βρεθεί και αυτές οι περιπτώσεις αναφέρονται µεν στους πίνακες, δεν έχουν ληφθεί 

όµως υπ� όψιν στα γραφήµατα.  

Όπως διαπιστώσαµε το δείγµα από τα ιερά είναι πολύ µικρό σε αντίθεση µε 

αυτό από τα οικιστικά και τα ταφικά σύνολα, γεγονός που οφείλεται προφανώς στα 

πολύ λίγα ανεσκαµµένα ιερά και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπ� όψιν ως προς τα 

ποσοτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Α. ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

1. ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

Με βάση τον πίνακα στον οποίο τα αγγεία ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε το 

είδος του συνόλου όπου βρέθηκαν, τα σχήµατα στην εγχώρια παραγωγή της 

Κνωσού κατά την πρώιµη Εποχή του Σιδήρου και το είδος του συνόλου που 

συναντώνται είναι: 

• ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

Στο σχήµα αυτό διακρίνονται αρκετοί τύποι. Εκτός από τα αγγεία εκείνα που 

έχουν χαρακτηρισθεί γενικά ως κρατήρες, διακρίνονται δώδεκα  ακόµα παραλλαγές 

βάσει του σχήµατος, της υφής του πηλού, αλλά και του µεγέθους.  

Οι κρατήρες, στους οποίους 

εντάσσονται όλοι εκείνοι που έχουν τα 

γενικά χαρακτηριστικά του σχήµατος 

χωρίς κάποιο ιδιαίτερο που να τους 

εντάσσει στους επιµέρους 

εξεταζόµενους τύπους και στις 

παραλλαγές τους, συναντώνται στα 

οικιστικά σύνολα σε όλες τις περιόδους από την υποµινωική έως την ύστερη 

ανατολίζουσα, στα ταφικά σύνολα από την ύστερη πρωτογεωµετρική έως την 

ύστερη ανατολίζουσα και στα ιερά κατά την πρωτογεωµετρική Β΄, γεωµετρική και 

ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο. Συνεπώς, όπως φαίνεται και 

στο αντίστοιχο γράφηµα, πρόκειται για σχήµα που προέρχεται και από τα  τρία είδη 

ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ
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συνόλων µε µεγάλη υπεροχή όµως στα οικιστικά σύνολα από τα οποία προέρχοναι 

152 παραδείγµατα, ποσοστό 79%, ενώ από τους τάφους 32, ποσοστό 17% και από 

τα ιερά 8, ποσοστό 4%.  

Οι κρατήρες χονδροειδούς κεραµικής δεν χαρακτηρίζουν µόνο τα οικιστικά 

σύνολα, αλλά και τα ταφικά, αφού κρατήρας χονδροειδούς κεραµικής ύστερης 

γεωµετρικής � πρώιµης ανατολίζουσας περιόδου προέρχεται από οικιστικό σύνολο, 

ενώ από τύπο κρατήρα, τους λέβητες µε κάθετες λαβές χονδροειδούς κεραµικής 

έχουν βρεθεί τρία παραδείγµατα ύστερης πρωτογεωµετρικής � πρωτογεωµετρικής 

Β΄ περιόδου στο Βόρειο Νεκροταφείο. Από τάφους προέρχονται και πέντε 

τριποδικοί λέβητες χονδροειδούς κεραµικής ύστερης πρωτογεωµετρικής(;) και 

πρωτογεωµετρικής Β΄ - πρώιµης γεωµετρικής περιόδου.  

∆ιαδεδοµένο τύπο αποτελούν οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες, γνωστοί τόσο 

από οικιστικά, όσο και από ταφικά σύνολα.  Στα οικιστικά σύνολα τα περισσότερα 

παραδείγµατα προέρχονται από την 

υποµινωική � πρώιµη πρωτογεωµετρική 

περίοδο έως την πρωτογεωµετρική Β΄, 

ενώ πολύ λίγα προέρχονται από την 

ύστερη γεωµετρική και την ύστερη 

γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα. Στα 

ταφικά σύνολα χρονολογούνται από την 

υποµινωική/πρώιµη πρωτογεωµετρική έως όµως την πρώιµη γεωµετρική, συνεπώς 

µε τα µέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες όταν εµφανίζονται 

ξανά στον οικισµό κατά την ύστερη γεωµετρική και πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο 

δεν χρησιµοποιούνται πλέον στους τάφους. Όπως φαίνεται και από το γράφηµα και 

αυτός ο τύπος κρατήρα υπερτερεί στα οικιστικά σύνολα από τα οποία είναι γνωστά 

74 παραδείγµατα, ποσοστό 61%,  ενώ από τους τάφους 48, ποσοστό 39%.  

Το αντίθετο διαπιστώνουµε για 

τους υψίποδες κρατήρες, οι οποίοι 

συναντώνται µεν και σε οικιστικά και σε 

ταφικά σύνολα, υπερισχύουν όµως 

σαφώς στα δεύτερα, αφού µόλις  4 

παραδείγµατα είναι γνωστά από τον 

οικισµό, ποσοστό 16% και 21 από 

τάφους, ποσοστό 84%. Αυτοί που προέρχοναι από τα οικιστικά σύνολα 

ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ
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χρονολογούνται στη µέση γεωµετρική- ύστερη γεωµετρική και πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο, ενώ αυτοί που προέρχοναι από τα ταφικά στη µέση 

πρωτογεωµετρική, πρωτογεωµετρική Β΄, και από την πρώιµη γεωµετρική έως την 

ύστερη ανατολίζουσα.  

Άλλος ύστερος τύπος κρατήρα, ο δίνος, συναντάται σχεδόν σε ίδιο αριθµό 

στα οικιστικά και στα ταφικά σύνολα, αφού 4 προέρχονται από τον οικισµό και 5 

από τάφους.  Τα παραδείγµατα από τα πρώτα χρονολογούνται στην ύστερη 

ανατολίζουσα περίοδο, µε κάποια όµως να έχουν χρονολογηθεί γενικά στον 7ο π.Χ. 

αιώνα, ενώ στα ταφικά σύνολα χρονολογούνται στην ύστερη ανατολίζουσα 

περίοδο. 

Γνωστοί µόνο από οικιστικά σύνολα της Κνωσού και µόνο από τρία 

παραδείγµατα είναι οι κιονωτοί κρατήρες, που έχουν χρονολογηθεί στην ύστερη 

ανατολίζουσα περίοδο.  

Παραλλαγή κρατήρων που έχουν ταξινοµηθεί ως µικροί κρατήρες και 

αντιπροσωπεύονται µε επτά παραδείγµατα, καθώς και ένας µικρός κρατήρας 

χονδροειδούς κεραµικής, προέρχονται µόνο από οικιστικά σύνολα και τα 

παραδείγµατα που µας είναι γνωστά χρονολογούνται από τη µέση 

πρωτογεωµετρική έως την πρωτογεωµετρική Β΄ και την πρώιµη και ύστερη 

ανατολίζουσα περίοδο.  

Οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες/σκύφοι178 συναντώνται και στα τρία είδη 

συνόλων. Πρόκειται για πρώιµη παραλλαγή του σχήµατος, η οποία υπερτερεί στα 

οικιστικά σύνολα από τα οποία προέρχονται 11 παραδείγµατα που χρονολογούνται 

από την υποµινωική έως ίσως τη µέση πρωτογεωµετρική περίοδο,  ενώ από τους 

τάφους προέρχονται 3 που χρονολογούνται από την υποµινωική/πρώιµη 

πρωτογεωµετρική και την πρωτογεωµετρική Β΄ και από τα ιερά µόλις ένας που 

χρονολογείται στην υποµινωική περίοδο.  

Οι κρατηρίσκοι αποτελούν πολύ 

διαδεδοµένο  πρώιµο σχήµα που δεν 

συναντάται µετά την πρωτογεωµετρική 

Β΄ περίοδο. Αντιπροσωπεύεται και στα 

τρία είδη συνόλων, υπερτερεί όµως, 

όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 

                                                 
178 Για το συγκεκριµένο τύπο και την ορολογία του βλ. παρακάτω σελ. 491. 
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γράφηµα, µε µεγάλη διαφορά στους τάφους από τους οποίους είναι γνωστά 221 

παραδείγµατα, ποσοστό 70%, ενώ από τον οικισµό προέρχονται 86 παραδείγµατα, 

ποσοστό 28% και από τα ιερά 5, ποσοστό 2%. Τα παραδείγµατα από τους τάφους 

είναι ακόµα περισσότερα αν λάβοµε υπ� όψιν ότι εκτός από τα παραπάνω 221 

αναφέρονται από τη Hartley179 και πολυάριθµοι πρωτογεωµετρικοί κρατηρίσκοι 

από τάφο στη Φορτέτσα, χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθµός τους. Οι κρατηρίσκοι 

που προέρχονται από τα ιερά χρονολογούνται στην υποµινωική περίοδο, ενώ αυτοί 

που προέρχονται από τον οικισµό και από τους τάφους χρονολογούνται από την 

υποµινωική έως την πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο.  

Ένα µόνο αγγείο που έχει χαρακτηρισθεί ως κρατηρίσκος χωρίς πόδι 

προέρχεται από οικιστικό σύνολο και έχει χρονολογηθεί στην υποµινωική ή πρώιµη 

πρωτογεωµετρική περίοδο.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, συγκρίνοντας τα γνωστά παραδείγµατα και από τα 

τρία είδη συνόλων από τα οποία προέρχονται, οι κρατήρες και οι περισσότεροι 

τύποι και παραλλαγές τους αποτελούν σχήµα που υπερτερούν στον οικισµό. 

Ενδιαφέρουσα είναι όµως η διαπίστωση ότι οι υψίποδες κρατήρες και οι 

κρατηρίσκοι υπερτερούν στους τάφους.  

• ΣΚΥΦΟΙ 

Και στους σκύφους διακρίνονται αρκετές παραλλαγές του σχήµατος, που 

όµως στην πλειοψηφία τους πρέπει να ήταν σπάνιες, αφού αντιπροσωπεύνται µε 

λίγα έως ελάχιστα παραδείγµατα. Εκτός από τα αγγεία εκείνα που έχουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά του σχήµατος και έχουν ταξινοµηθεί ως σκύφοι, διακρίνονται 

ακόµα δεκατρείς παραλλαγές µε κριτήριο το σχήµα, το µέγεθος, την υφή του 

πηλού, αλλά και την τεχνική κατασκευής.  

Οι σκύφοι, στους οποίους έχουν ενταχθεί όλοι εκείνοι που έχουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά του σχήµατος, 

αποτελούν σχήµα που απαντά και στα 

τρία είδη συνόλων. Στα ιερά τα 

παραδείγµατα που είναι γνωστά 

χρονολογούνται στην ύστερη 

γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα 

                                                 
179 Hartley, 1930-1931, 68 
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περίοδο και µε πιθανότητα στη γεωµετρική, στον οικισµό σε όλες τις περιόδους από 

την υποµινωική � πρώιµη πρωτογεωµετρική έως την πρώιµη ανατολίζουσα µε λίγα 

να έχουν χρονολογηθεί γενικά στον 7ο αιώνα π.Χ. ή στην ανατολίζουσα περίοδο 

χωρίς προσδιορισµό της φάσης της (που σηµαίνει ότι µπορεί να φθάνουν µέχρι την 

ύστερη ανατολίζουσα) και στους τάφους σε όλες τις περιόδους από την υποµινωική  

έως την ύστερη ανατολίζουσα. Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα 

πρόκειται για σχήµα που υπερτερεί στους τάφους, από τους οποίους είναι γνωστά 

184 παραδείγµατα, ποσοστό 59%, ενώ αρκετά είναι και τα παραδείγµατα από τον 

οικισµό και συγκεκριµένα 121, ποσοστό 39%. Από τα ιερά προέρχονται 7 

παραδείγµατα, ποσοστό 2%.   

∆ύο σκύφοι χονδροειδούς κεραµικής πρωτογεωµετρικής περιόδου, 

προέρχονται από τον οικισµό, χωρίς αντίστοιχους γνωστούς από τους τάφους. Ο 

ένας έχει χρονολογηθεί πιο συγκεκριµένα στην ύστερη πρωτογεωµετρική � 

πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο. Μοναδικός στο υλικό που εξετάζεται είναι 

κοσµηµένος σκύφος µέσης γεωµετρικής περιόδου µε προχοή και χείλος 

διαµορφωµένο σε σουρωτήρι. Αυτός έχει βρεθεί σε τάφο.  

Μικρογραφικοί σκύφοι είναι γνωστοί τόσο από τον οικισµό, όσο και από 

τους τάφους, υπερτερούν όµως στους δεύτερους από τους οποίους είναι γνωστοί 

πέντε ανατολίζουσας περιόδου, ενώ από τον οικισµό µόνο ένας πρώιµης 

ανατολίζουσας περιόδου.  

Οι υψίποδες σκύφοι αντιπροσωπεύονται και στα οικιστικά και στα ταφικά 

σύνολα, στα πρώτα κατά την ύστερη πρωτογεωµετρική και ύστερη 

πρωτογεωµετρική � πρωτογεωµετρική Β΄, στα δεύτερα σε περισσότερες περιόδους, 

από τη µέση πρωτογεωµετρική έως τη µέση ανατολίζουσα. Υπερτερούν κατά πολύ 

στους τάφους από τους οποίους προέρχονται 25, ενώ από τον οικισµό µόλις τρεις. 

Από τάφο προέρχεται µικρογραφικός υψίπους σκύφος πρωτογεωµετρικής Β΄ ή 

πρώιµης γεωµετρικής περιόδου.  

Άωτοι σκύφοι είναι γνωστοί και από οικιστικά και από ταφικά σύνολα, µε 

πολύ λίγα παραδείγµατα ωστόσο και στα δύο είδη και µε διαφορά στην περίοδο 

εµφάνισης. Από τον οικισµό είναι γνωστό ένα παράδειγµα που προέρχεται από την 

πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ από τους τάφους τρία που χρονολογούνται 

στην πρωτογεωµετρική. Μικρογραφικός άωτος σκύφος προέρχεται από τάφο 

χωρίς να έχει χρονολογηθεί σε συγκεκριµένη περίοδο.  
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∆ύο άωτοι σκύφοι χονδροειδούς κεραµικής πρωτογεωµετρικής περιόδου 

προέρχονται από τον οικισµό χωρίς αντίστοιχους σε τάφους. Μικρογραφικός 

άωτος σκύφος χονδροειδούς κεραµικής χωρίς συγκεκριµένη χρονολόγηση 

προέρχεται από τάφο.  

Σπάνιοι είναι οι άωτοι σκύφοι µε έσω νεύον χείλος. Αντιπροσωπεύονται και 

στον οικισµό και στους τάφους µε πολύ λίγα όµως παραδείγµατα και στα δύο είδη 

συνόλων. Από τον οικισµό προέρχεται ένας που χρονολογείται στην ύστερη 

γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ από τους τάφους δύο που 

χρονολογούνται στην πρωτογεωµετρική και γεωµετρική(;). 

Μοναδικός είναι χειροποίητος κωνικός σκύφος πρώιµης πρωτογεωµετρικής 

περιόδου που προέρχεται από τον οικισµό.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω οι σκύφοι και οι περισσότερες παραλλαγές 

τους, οι οποίες όπως φαίνεται ήταν σπάνιες, υπερτερούν στους τάφους σε σχέση µε 

τον οικισµό. Οι υψίποδες σκύφοι, όπως και οι υψίποδες κρατήρες, υπερτερούν 

επίσης στους τάφους.  

• ΚΥΛΙΚΑ 

Μία µόνο κύλικα εγχώριας παραγωγής αντιπροσωπεύεται στο σύνολο του 

υλικού που εξετάζεται. Χρονολογείται στην ανατολίζουσα περίοδο και προέρχεται 

από τάφο.  

• ΚΟΤΥΛΕΣ 

Πρόκειται για ύστερο σχήµα που αντιπροσωπεύεται και στα τρία είδη 

συνόλων. Υπερτερεί  κατά πολύ στους τάφους, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 

γράφηµα, από τους οποίους προέρχονται 50, ποσοστό 72%, ενώ από τον οικισµό 

προέρχονται 17, ποσοστό 25% και από 

το ιερό 2, ποσοστό 3%. Τα 

παραδείγµατα από το ιερό 

χρονολογούνται στην ύστερη 

γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα 

περίοδο, ενώ τόσο στον οικισµό όσο και 

στους τάφους εµφανίζεται κατά την 

ύστερη γεωµετρική περίοδο και συναντάται µέχρι την ύστερη ανατολίζουσα.  

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ
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Ελάχιστες µικρογραφικές κοτύλες είναι γνωστές, προέρχονται όµως τόσο 

από τον οικισµό, όσο και από τάφο. Μία έχει βρεθεί στον οικισµό και είναι ύστερης 

γεωµετρικής περιόδου και µία σε τάφο και χρονολογείται στην ύστερη γεωµετρική 

� πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο.  

• ΚΥΠΕΛΛΑ 

Στα κύπελλα, εκτός από εκείνα που έχουν τα γενικά χαρακτηριστικά του 

σχήµατος, διακρίνονται έντεκα παραλλαγές µε βάση το σχήµα, το µέγεθος, την υφή 

του πηλού, αλλά και την τεχνική κατασκευής.  

Ως προς αυτά που έχουν ταξινοµηθεί απλά ως κύπελλα αποτελούν πολύ 

συνηθισµένο σχήµα µε µεγάλη διάρκεια χρήσης. Αντιπροσωπεύονται και στα τρία 

είδη συνόλων, ωστόσο επειδή για αυτά που προέρχονται από το ιερό δεν δίνεται 

συγκεκριµένος αριθµός, αλλά απλά αναφέρεται ότι έχουν βρεθεί µερικά180 και έτσι 

δεν ήταν δυνατόν να συµπεριληφθούν στο γράφηµα, σε αυτό φαίνονται µόνο αυτά 

που προέρχονται από τα οικιστικά και από τα ταφικά σύνολα. Πρόκειται για σχήµα 

µε µεγάλη υπεροχή στους τάφους από τους οποίους προέρχονται 402 

παραδείγµατα, ποσοστό 77%, ενώ από 

τον οικισµό 122, ποσοστό 23%. Τόσο 

στον οικισµό, όσο και στους τάφους, 

εµφανίζονται σε όλες τις περιόδους 

από την υποµινωική έως την ύστερη 

ανατολίζουσα. Αυτά που προέρχοναι 

από το ιερό χρονολογούνται στη 

γεωµετρική και ίσως και στην πρωτογεωµετρική περίοδο. 

Λίγα είναι τα µικρογραφικά κύπελλα, τα οποία έχουν βρεθεί µόνο από 

τάφους και έχουν χρονολογηθεί στην ύστερη πρωτογεωµετρική και ύστερη 

πρωτογεωµετρική � µέση γεωµετρική περίοδο. Ωστόσο µικρογραφικό 

χειροποίητο κύπελλο πρωτογεωµετρικής περιόδου προέρχεται από τον οικισµό 

χωρίς αντίστοιχο σε τάφους.  

Μόνο ένα κύπελλο χονδροειδούς κεραµικής µας είναι γνωστό και αυτό 

προέρχεται από τάφο και έχει χρονολογηθεί στην ύστερη πρωτογεωµετρική 

περίοδο.   

                                                 
180 Hartley, ό.π., 92 
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Μόνο από τάφους και µόνο µε τρία παραδείγµατα µας είναι γνωστά τα 

«κύπελλα» µε προχοή. Χρονολογούνται στην υποµινωική και στην υποµινωική � 

πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο.      

Τα κωδωνόσχηµα κύπελλα αντιπροσωπεύονται και στα τρία είδη συνόλων. 

Υπερτερούν στον οικισµό από τον οποίο προέρχονται 34 παραδείγµατα, ενώ από 

τους τάφους 11 και από ιερό 2 ή 3. Αυτά από το ιερό χρονολογούνται στην 

υποµινωική περίοδο, αυτά από τον οικισµό από την υποµινωική έως τη µέση 

γεωµετρική περίοδο και αυτά από τους τάφους από την υποµινωική έως την πρώιµη 

πρωτογεωµετρική.  

Επίσης στον οικισµό υπερτερούν τα κωνικά κύπελλα, τα οποία συναντώνται 

και στους τάφους. Από τον οικισµό µας είναι γνωστά 24 παραδείγµατα, ενώ από 

τάφους 4. Πρόκειται για κυρίως ύστερη παραλλαγή του σχήµατος που στον οικισµό 

εµφανίζεται κατά την ύστερη γεωµετρική- πρώιµη ανατολίζουσα και έως την 

ύστερη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ στους τάφους ένα προέρχεται από την πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο, ένα δεν έχει χρονολογηθεί συγκεκριµένα και δύο 

χρονολογούνται στη µέση πρωτογεωµετρική(;). Για τα δύο της µέσης 

πρωτογεωµετρικής(;) περιόδου, που έχουν βρεθεί σε τάφο, θα πρέπει να 

διευκρινισθεί ότι αν και συµπεριλαµβάνονται µαζί µε τα υπόλοιπα και είναι µεν 

κωνικά, δεν είναι ανάλογα µε αυτά, αφού όλα τα υπόλοιπα έχουν ακριβώς το ίδιο 

σχήµα και γυαλιστερή κίτρινη επιφάνεια.    

Μικρογραφικό κωνικό κύπελλο ύστερης πρωτογεωµετρικής � 

πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου προέρχεται από τον οικισµό.   

Τα κύπελλα µε πόδι προέρχονται και από τον οικισµό και από τάφους, 

υπερτερούν όµως στους τάφους από τους οποίους µας είναι γνωστά 12 

παραδείγµατα µε ένα µόνο από την πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο και αρκετά 

από τη γεωµετρική και την ανατολίζουσα, όπου µόνο για ένα προσδιορίζεται η 

πρώιµη ανατολίζουσα. Στον οικισµό έχουν βρεθεί µόνο δύο και έχουν 

χρονολογηθεί στην πρώιµη � ύστερη ανατολίζουσα περίοδο.  

Μοναδικό είναι τριποδικό κύπελλο µε γραπτή διακόσµηση, το οποίο 

προέρχεται από τάφο και χρονολογείται στην πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο.  

Κύπελλα µε έσω νεύον χείλος συναντώνται και στα οικιστικά και στα ταφικά 

σύνολα, στα πρώτα κατά την υποµινωική και ύστερη γεωµετρική περίοδο, στα 

δεύτερα κατά την πρωτογεωµετρική, πρωτογεωµετρική Β΄ και πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο. Πρόκειται για σχετικά σπάνια παραλλαγή του σχήµατος που 
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υπερτερεί στους τάφους, από τους οποίους προέρχονται 6 παραδείγµατα, ενώ από 

τον οικισµό 2.  

Μοναδικό στο σύνολο του υλικού που εξετάζεται είναι κύπελλο µε έσω 

νεύον χείλος και οριζόντια λαβή που προέρχεται από τάφο και χρονολογείται στην 

πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο.   

Σύµφωνα µε τα παραπάνω τα κύπελλα στις περισσότερες παραλλαγές τους 

υπερτερούν στους τάφους. Μόνο τα κωδωνόσχηµα και τα κωνικά κύπελλα 

υπερτερούν στον οικισµό.  

• ΚΑΝΘΑΡΟΙ                                                                                                                                  

Πρόκειται για σχήµα σπάνιο στην κεραµική παραγωγή της Κνωσού, όπως 

προκύπτει από το υλικό που εξετάζεται. Τα πολύ λίγα παραδείγµατα που µας είναι 

γνωστά προέρχονται και από τον οικισµό και από τάφο. Από τον οικισµό 

προέρχονται δύο που  χρονολογούνται στην ύστερη γεωµετρική και ύστερη 

γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ από τάφο ένα για το οποίο δεν 

δίνεται συγκεκριµένη χρονολόγηση.  

• ΠΙΘΟΙ 

Στους πίθους διακρίνονται αρκετοί τύποι, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που 

λόγω της αποσπασµατικής κατάστασης διατήρησης ο ακριβής προσδιορισµός του 

τύπου δεν είναι δυνατός. Για παράδειγµα µία από αυτές τις περιπτώσεις αποτελούν 

οι χαρακτηριζόµενοι ως κοσµηµένοι πίθοι. Εκτός από αυτούς διακρίνονται 

δεκαεπτά παραλλαγές µε κριτήριο άλλοτε το ίδιο το σχήµα, άλλοτε το µέγεθος, την 

υφή του πηλού ή τη διακόσµηση.  

Αρχίζοντας από τη γενική κατηγορία των κοσµηµένων πίθων θραύσµατά 

τους προέρχονται και από τα τρία είδη συνόλων. Χρονολογούνται σε διαφορετικές 

περιόδους. Από τα ιερά χρονολογούνται από τη µέση � ύστερη γεωµετρική και από 

την ύστερη γεωµετρική � πρώιµη 

ανατολίζουσα. Από τον οικισµό 

χρονολογούνται σε όλες τις περιόδους 

από την πρώιµη πρωτογεωµετρική έως 

την ύστερη ανατολίζουσα και από τους 

τάφους κατά την πρώιµη έως µέση 

πρωτογεωµετρική και από την ύστερη 

ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ
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γεωµετρική έως την ανατολίζουσα, µε αρκετούς να ανήκουν στην πρώιµη. Όπως 

φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα, υπερτερούν στους τάφους από τους οποίους 

προέρχονται 38, ποσοστό 54%, ενώ αρκετοί έχουν βρεθεί και στον οικισµό, 

συγκεκριµένα 27, ποσοστό 38%. Από ιερό προέρχονται 6, ποσοστό 8%.  

Στους µικρούς κοσµηµένους πίθους έχουν ενταχθεί πολύ λίγοι πίθοι που ο 

τύπος τους ήταν µεν αναγνωρίσιµος, δεν ανήκαν όµως σε κανένα από τους 

υπόλοιπους τύπους που έχουν διακριθεί. Προέρχονται τόσο από τον οικισµό, όσο 

και από τάφους, σε ίδιο αριθµό: δύο µας είναι γνωστοί από τον οικισµό που 

χρονολογούνται στην πρώιµη � µέση γεωµετρική περίοδο και δύο από τάφους που 

χρονολογούνται στην πρώιµη � µέση πρωτογεωµετρική και στην πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο.  

Ωοειδείς πίθοι προέρχονται τόσο από τον οικισµό, όσο και από τους τάφους. 

Από τον οικισµό τα γνωστά παραδείγµατα έχουν χρονολογηθεί κατά τη µέση και 

ύστερη γεωµετρική περίοδο, ενώ από τους τάφους κατά την ύστερη γεωµετρική � 

πρώιµη ανατολίζουσα έως και τη µέση ανατολίζουσα περίοδο. Και αυτοί 

υπερτερούν στους τάφους, από τους οποίους προέρχονται 12, ενώ από τον οικισµό 

7.  

Ο ωοειδής πίθος χωρίς λαιµό, που άλλες φορές χαρακτηρίζεται ως πίθος µε 

δύο λαβές, αποτελεί τύπο που κυριαρχεί στους τάφους, όπως φαίνεται και στο 

αντίστοιχο γράφηµα. Ένα µοναδικό παράδειγµα προέρχεται από τον οικισµό, 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% και χρονολογείται στη µέση γεωµετρική περίοδο. Από 

τους τάφους, όπου ο τύπος εµφανίζεται 

κατά την πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο 

(σε µία περίπτωση αναφέρεται γενικά η 

πρωτογεωµετρική) και συναντάται σε 

όλες τις επόµενες περιόδους έως την 

ύστερη ανατολίζουσα, είναι γνωστά 124 

παραδείγµατα, ποσοστό 99%.  

Μοναδικός είναι υψίπους πίθος µε λαιµό και δύο λαβές µέσης γεωµετρικής 

� πρώιµης υστερογεωµετρικής περιόδου που προέρχεται από τάφο.  

Σπάνια παραλλαγή αποτελεί και ο πίθος µε τρεις λαβές. Πολύ λίγα 

παραδείγµατα, συγκεκριµένα τρία, µας είναι γνωστά. Όλα έχουν βρεθεί σε τάφους 

και χρονολογούνται στη µέση γεωµετρική και πρώιµη υστερογεωµετρική περίοδο.  

ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ 
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Ο πίθος µε τέσσερις λαβές,  όπως και ο πίθος µε δύο λαβές, κυριαρχεί στους 

τάφους, συναντάται όµως και στον οικισµό, όπως απεικονίζεται και στο αντίστοιχο 

γράφηµα. Από τον οικισµό προέρχονται µόνο τρία παραδείγµατα, ποσοστό 1%,  

που έχουν χρονολογηθεί στην πρώιµη, µέση και ύστερη γεωµετρική περίοδο. Από 

τους τάφους, στους οποίους ο τύπος εµφανίζεται κατά την πρώιµη γεωµετρική και 

αντιπροσωπεύεται σε όλες τις επόµενες περιόδους έως και την ύστερη 

ανατολίζουσα, προέρχονται 225 παραδείγµατα, ποσοστό 99%.  

Οι πίθοι µε λαιµό προέρχονται και από τον οικισµό και από τάφους, όπως 

δείχνει όµως και το σχετικό γράφηµα, αποτελούν και αυτοί τύπο που κυριαρχεί 

στους τάφους.  Από τον οικισµό µας είναι γνωστά 4 παραδείγµατα, ποσοστό 6% και 

χρονολογούνται στην πρώιµη 

πρωτογεωµετρική,  πρωτογεωµετρική 

χωρίς ακριβέστερο προσδιορισµό και 

πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο. Από 

τους τάφους προέρχονται 68 

παραδείγµατα, ποσοστό 94% και σε 

αυτούς συναντώνται από την 

υποµινωική έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο.  

Πολύ λίγοι είναι οι µικροί πίθοι µε λαιµό, οι οποίοι συναντώνται και στον 

οικισµό και σε τάφους. Από τον οικισµό µας είναι γνωστοί δύο, ο ένας πρώιµης και 

ο άλλος ύστερης ανατολίζουσας περιόδου και από τάφο ένας ανατολίζουσας 

περιόδου.  

Οι πίθοι µε λαιµό χονδροειδούς κεραµικής µας είναι γνωστοί από τάφους, 

από τους οποίους προέρχονται 66 παραδείγµατα που χρονολογούνται από την 

υποµινωική έως την πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο, την πρώιµη και  ύστερη 

γεωµετρική, καθώς και την πρώιµη και ύστερη ανατολίζουσα περίοδο. Θα πρέπει 

όµως να επισηµάνουµε ότι από οικιστικά σύνολα και από ιερό προέρχονται 

θραύσµατα πίθων χονδροειδούς κεραµικής, από τα οποία δεν µπορεί να 

προσδιορισθεί ο τύπος. Πολλά από αυτά είναι πιθανό να προέρχονται από πίθους µε 

λαιµό χονδροειδούς κεραµικής, οπότε η διατύπωση συµπεράσµατος ότι ο τύπος 

αυτός µας είναι γνωστός µόνο από τάφους θα ήταν επισφαλής. Οι πίθοι 

χονδροειδούς κεραµικής αποτελούν τη µόνη παραλλαγή του σχήµατος που 

υπερτερεί στον οικισµό. Από τον οικισµό προέρχονται 47 παραδείγµατα και από 

ιερό 1. Αυτός από το ιερό χρονολογείται στην ύστερη γεωµετρική περίοδο, ενώ τα 
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παραδείγµατα από τον οικισµό από την υποµινωική έως την πρωτογεωµετρική Β΄ 

και από τη γεωµετρική, ύστερη γεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα.  

Από τον οικισµό προέρχεται και µικρός πίθος χονδροειδούς κεραµικής που 

έχει βρεθεί σε σύνολο πρώιµης - ύστερης ανατολίζουσας περιόδου.  

Οι πίθοι µε ευθέα τοιχώµατα συναντώνται τόσο στα οικιστικά όσο και στα 

ταφικά σύνολα, αποτελούν όµως και αυτοί τύπο που υπερτερεί στους τάφους. Στον 

οικισµό, από τον οποίο µας είναι γνωστά 6 παραδείγµατα, εµφανίζεται κατά την 

πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο και στη συνέχεια κατά την πρώιµη γεωµετρική και µε 

πιθανότητα στη µέση γεωµετρική. ΄Ενα από τα έξι αυτά παραδείγµατα προέρχεται 

από ανασκαφικό σύνολο, που δεν είναι σαφές αν είναι οικιστικό ή αν ανήκει σε 

ιερό. Για δύο ακόµα από αυτά η αναγνώριση του σχήµατος δεν είναι σίγουρη, αλλά 

µε πιθανότητα. Στους τάφους, από τους οποίους προέρχονται 21, εµφανίζεται στην 

πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο, κυρίως όµως στην πρωτογεωµετρική Β΄ και στη 

συνέχεια στην πρώιµη γεωµετρική, ενώ εµφανίζεται και στην πρώιµη 

ανατολίζουσα.  

Λίγοι είναι οι πίθοι µε ευθέα τοιχώµατα χονδροειδούς κεραµικής, οι οποίοι 

προέρχονται µόνο από τάφους. Αντιπροσωπεύονται µε 7 παραδείγµατα που 

χρονολογούνται στην πρωτογεωµετρική Β΄, πρωτογεωµετρική Β΄- πρώιµη 

γεωµετρική και πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο.  

Μοναδικός είναι διπλός πίθος µε ευθέα τοιχώµατα πρωτογεωµετρικής Β΄ 

περιόδου που έχει βρεθεί σε τάφο.  

∆ύο µικρογραφικοί πίθοι µε ευθέα τοιχώµατα χονδροειδούς κεραµικής, ο 

ένας από τους οποίους είναι διπλός, προέρχονται επίσης από τάφους. Ο ένας 

χρονολογείται στην πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη γεωµετρική περίοδο, ενώ για 

τον άλλο δεν δίνεται συγκεκριµένη χρονολόγηση. 

Αποκλειστικά ταφικό τύπο πίθων αποτελούν οι πολύχρωµοι πίθοι που 

εµφανίζονται κατά την πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο και συναντώνται 

έως και την ύστερη ανατολίζουσα. Τα 

124 παραδείγµατα που µας είναι γνωστά 

προέρχοναι µόνο από τάφους και 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 100%, όπως 

φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα. 

∆ιακρίνονται και υψίποδες πολύχρωµοι πίθοι, οι οποίοι προέρχονται επίσης µόνο 

ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ
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από τάφους και αντιπροσωπεύονται µε 6 παραδείγµατα που χρονολογούνται στην 

πρώιµη και µέση ανατολίζουσα περίοδο.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι πίθοι στις περισσότερες παραλλαγές τους 

υπερτερούν στους τάφους. Μόνο οι πίθοι χονδροειδούς κεραµικής υπερτερούν στον 

οικισµό. ∆ιαπιστώσαµε ακόµα ότι οι πολύχρωµοι πίθοι είναι αποκλειστικά ταφικοί, 

ενώ υπάρχουν και ορισµένοι που µας είναι γνωστοί µόνο από τάφους.  

• ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Όπως στους πίθους, έτσι και στους αµφορείς, αν και διακρίνονται αρκετοί 

τύποι, υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω της αποσπασµατικής κατάστασης 

διατήρησης οι τύποι αυτοί δεν είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν.  Όλοι αυτοί, οι 

αποσπασµατικά σωζόµενοι έχουν συµπεριληφθεί στη γενική κατηγορία αµφορείς. 

Εκτός όµως από αυτούς διακρίνονται έντεκα παραλλαγές βάσει του σχήµατος, του 

µεγέθους η της υφής του πηλού.  

Κρίνοντας από τη γενική κατηγορία των αµφορέων, θραύσµατά τους 

προέρχονται και από τα τρία είδη συνόλων, κυριαρχούν όµως, όπως δείχνει και το 

αντίστοιχο γράφηµα, στα οικιστικά 

σύνολα από τα οποία προέρχονται 93 

παραδείγµατα, ποσοστό 89%, ενώ από 

τους τάφους προέρχονται 11, ποσοστό 

10% και από ιερό µόνο 1, ποσοστό 1%. 

Ο αµφορέας από το ιερό χρονολογείται 

στη µέση � ύστερη γεωµετρική περίοδο. 

Τα παραδείγµατα από τους τάφους χρονολογούνται στην ύστερη πρωτογεωµετρική, 

ύστερη γεωµετρική, πρώιµη ανατολίζουσα και ανατολίζουσα περίοδο χωρίς 

ακριβέστερο προσδιορισµό. Από τον οικισµό τα παραδείγµατα προέρχονται από 

την υποµινωική έως τη µέση πρωτογεωµετρική περίοδο και στη συνέχεια από την 

πρωτογεωµετρική Β΄ έως την ύστερη 

ανατολίζουσα.  

Αµφορείς µε λαβές στο λαιµό 

έχουν βρεθεί τόσο στον οικισµό, όσο 

και στους τάφους, υπερτερούν όµως 

στους τάφους, όπως δείχνει και το 

αντίστοιχο γράφηµα, στους οποίους 
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έχουν βρεθεί 101, ποσοστό 76%, ενώ στον οικισµό 32, ποσοστό 24%. Στον οικισµό 

συναντώνται σε όλες τις περιόδους από την υποµινωική έως την ύστερη 

ανατολίζουσα περίοδο, ενώ στους τάφους από την υποµινωική έως την πρώιµη 

ανατολίζουσα. 

Λιγότερο διαδεδοµένο τύπο αποτελούν οι αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά 

που αντιπροσωπεύονται  επίσης και στον οικισµό και στους τάφους. Και αυτοί, 

όπως και οι αµφορείς µε λαβές στο λαιµό, υπερτερούν στους τάφους από τους 

οποίους προέρχονται 36 παραδείγµατα, ενώ από τον οικισµό 9. Στον οικισµό 

συναντώνται κατά την υποµινωική � πρώιµη πρωτογεωµετρική, τη µέση 

γεωµετρική και την ύστερη γεωµετρική περίοδο, ενώ στους τάφους από την 

υποµινωική έως την πρώιµη γεωµετρική περίοδο. Ενδεχοµένως όµως για τους δύο 

αυτούς τύπους αµφορέων η εικόνα που προκύπτει για το είδος του ανασκαφικού 

συνόλου στο οποίο υπερτερούν να µην είναι η πραγµατική, αφού τα περισσότερα 

ακέραια παραδείγµατα στα οποία είναι δυνατή η αναγνώριση του τύπου 

προέρχονται από τάφους. Το ενδεχόµενο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι πάρα 

πολλά θραύσµατα αµφορέων, στα οποία δεν είναι αναγνωρίσιµος ο τύπος, 

προέρχονται από τον οικισµό και στη γενική αυτή κατηγορία υπερτερούν σε σχέση 

µε αυτά από τους τάφους.  

Σπάνιοι είναι οι αµφορείς µε λαβές στον ώµο,  αφού µόνο δύο υποµινωικής 

περιόδου µας είναι γνωστοί και προέρχονται από τάφους.  

Μοναδικός είναι αµφορέας χονδροειδούς κεραµικής πρωτογεωµετρικής 

περιόδου, ο οποίος προέρχεται από τάφο.  

Και στους αµφορίσκους υπάρχουν κάποιοι που λόγω της αποσπασµατικής 

κατάστασης διατήρησής τους δεν µπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριµένο τύπο. 

Όλοι αυτοί έχουν ταξινοµηθεί γενικά ως αµφορίσκοι. Πρόκειται για 9 

παραδείγµατα, που όλα έχουν βρεθεί σε τάφους και χρονολογούνται κυρίως στην 

υποµινωική, αλλά και στην πρώιµη πρωτογεωµετρική και στην ανατολίζουσα 

περίοδο.  

Αµφορίσκοι µε λαβές στον ώµο προέρχονται και από τα τρία είδη 

ανασκαφικών συνόλων, υπερτερούν όµως στους  τάφους στους οποίους έχουν 

βρεθεί 9, ενώ στον οικισµό 2 και σε ιερό 4. Από το ιερό και από τον οικισµό 

χρονολογούνται στην υποµινωική περίοδο, ενώ από τους τάφους στην υποµινωική, 

πρώιµη πρωτογεωµετρική και πρωτογεωµετρική Β΄ ή πρώιµη γεωµετρική περίοδο.  



 553

Μοναδικός είναι αµφορίσκος µε λαβές στον ώµο και ψευδοπροχοή 

υποµινωικής περιόδου που προέρχεται από τάφο.  

Οι αµφορίσκοι µε λαβές στην κοιλιά και οι αµφορίσκοι µε λαβές στο 

λαιµό έχουν βρεθεί µόνο σε τάφους. Οι πρώτοι, από τους οποίους µας είναι γνωστά 

7 παραδείγµατα, χρονολογούνται στην υποµινωική, πρώιµη πρωτογεωµετρική και 

πρώιµη γεωµετρική περίοδο, ενώ οι δεύτεροι, που αντιπροσωπεύονται µε 26 

παραδείγµατα, χρονολογούνται στην υποµινωική, πρώιµη, µέση και ύστερη 

πρωτογεωµετρική.  

Οι ψευδόστοµοι αµφορείς 

αποτελούν ένα από τα πρώιµα σχήµατα 

το οποίο συναντάται και στα τρία είδη 

ανασκαφικών συνόλων. Όπως φαίνεται 

και στο αντίστοιχο γράφηµα κυριαρχούν 

στους τάφους από τους οποίους 

προέρχονται 96, ποσοστό 89%, ενώ από 

τον οικισµό προέρχονται 11, ποσοστό 

10% και από ιερό 1, ποσοστό 1%. Ο ψευδόστοµος αµφορέας από το ιερό 

χρονολογείται στην υποµινωική περίοδο. Τα παραδείγµατα από τον οικισµό 

χρονολογούνται από την υποµινωική έως τη µέση πρωτογεωµετρική περίοδο,  ενώ 

αυτά από τους τάφους χρονολογούνται επίσης από την υποµινωική έως τη µέση 

πρωτογεωµετρική περίοδο.  

Ο τύπος που αναφέρεται ως «ψευδόστοµος αµφορέας µε ανοιχτό λαιµό» 

µας είναι γνωστός µόνο από τάφους και συναντάται κατά τη µέση και ύστερη 

πρωτογεωµετρική περίοδο.  

Συµπερασµατικά για τις διάφορες παραλλαγές των αµφορέων µπορούµε να 

πούµε ότι φαίνεται να υπερτερούν στους τάφους, αν και πολλά θραύσµατα 

αµφορέων έχουν βρεθεί και στον οικισµό. Η υπεροχή στους τάφους µπορεί να 

ειπωθεί µε βεβαιότητα για τους ψευδόστοµους αµφορείς, ενώ υπάρχουν και λίγες, 

όχι διαδεδοµένες παραλλαγές του σχήµατος, που µας είναι γνωστές µόνο από 

τάφους.  

• ΠΩΜΑΤΑ 

Και για τα πώµατα ισχύει ότι και 

για τους πίθους και τους αµφορείς, ότι 
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δηλαδή παρόλο που και σε αυτά  υπάρχουν αρκετοί τύποι, όταν η κατάσταση 

διατήρησής τους είναι αποσπασµατική, αναγνωρίζεται µεν το σχήµα, οι τύποι αυτοί 

όµως δεν είναι πάντα αναγνωρίσιµοι. Έτσι όλα αυτά τα οποία δεν µπορούν να 

αποδοθούν σε συγκεκριµένο τύπο έχουν ταξινοµηθεί γενικά ως πώµατα. Εκτός από 

αυτά διακρίνονται εννέα παραλλαγές µε κριτήριο κυρίως το σχήµα, αλλά και την 

υφή του πηλού, τη διακόσµηση και το µέγεθος.  

Αυτά που έχουν χαρακτηρισθεί γενικά ως πώµατα προέρχονται και από τα 

τρία είδη συνόλων, υπερτερούν όµως, όπως δείχνει και το αντίστοιχο γράφηµα, 

στον οικισµό, στον οποίο έχουν βρεθεί 61, ποσοστό 78%, ενώ στους τάφους έχουν 

βρεθεί 13, ποσοστό 16% και σε ιερό 5, ποσοστό 6%. Τα παραδείγµατα από το ιερό 

χρονολογούνται στην ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο. Αυτά 

από τους τάφους στην πρωτογεωµετρική Β΄, πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη 

γεωµετρική, ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα και στην πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο, ενώ ένα στην ανατολίζουσα χωρίς ακριβέστερο 

προσδιορισµό. Μεγαλύτερη είναι η διάρκεια εµφάνισής τους στον οικισµό, όπου 

προέρχονται από την υποµινωική � πρώιµη πρωτογεωµετρική και στη συνέχεια από 

την πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη γεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα 

περίοδο.  

Τα οµφαλωτά πώµατα είναι γνωστά τόσο από τον οικισµό, όσο και από τους 

τάφους, κυριαρχούν όµως στους δεύτερους στους οποίους έχουν βρεθεί 25, ενώ 

στον οικισµό µόνο 3. Αυτά από τον οικισµό προέρχονται από την πρώιµη 

γεωµετρική, ύστερη γεωµετρική και ύστερη γεωµετρική ή πρώιµη ανατολίζουσα 

περίοδο. Από τους τάφους προέρχονται από την πρώιµη γεωµετρική έως την 

πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο.  

Τα θολωτά πώµατα 

αντιπροσωπεύονται και στον οικισµό 

και στους τάφους, όπως φαίνεται όµως 

και στο αντίστοιχο γράφηµα 

υπερτερούν στους τάφους από τους 

οποίους προέρχονται 192, ποσοστό 

80%, ενώ από τον οικισµό 

προέρχονται 49, ποσοστό 20%. Τα παραδείγµατα από τον οικισµό χρονολογούνται 

από την ύστερη πρωτογεωµετρική - πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο έως την ύστερη 
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ανατολίζουσα, ενώ αυτά από τους τάφους χρονολογούνται από την 

πρωτογεωµετρική Β΄ έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο.  

Σπάνια ύστερη παραλλαγή αποτελούν τα κυλινδρικά πώµατα, που έχουν 

βρεθεί και στον οικισµό και στους τάφους και χρονολογούνται και στα δύο στον 7ο 

π.Χ. αιώνα. Στους τάφους έχουν προσδιοριστεί και πιο συγκεκριµένες φάσεις 

(πρώιµη, ύστερη ανατολίζουσα, ύστερη ανατολίζουσα � αρχαϊκή). Και σε αυτά τα 

περισσότερα προέρχονται από τάφους, στους οποίους έχουν βρεθεί 7, ενώ στον 

οικισµό έχουν βρεθεί 2.  

Μοναδικό ηµισφαιρικό πώµα ανατολίζουσας περιόδου έχει βρεθεί στον 

οικισµό.  

Ένας άλλος πολύ διαδεδοµένος τύπος είναι τα κωνικά πώµατα που 

συναντώνται και στον οικισµό και σε τάφους, υπερτερούν όµως κατά πολύ, όπως 

φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα, στους τάφους από τους οποίους προέρχονται 

228 παραδείγµατα, ποσοστό 99%, ενώ 

από τον οικισµό προέρχονται µόλις 2 

παραδείγµατα, ποσοστό 1%. Από 

τάφους εκτός από τα 228 παραδείγµατα 

που έχουν καταγραφεί προέρχονται και 

άλλα, αν λάβοµε υπ� όψιν ότι η 

Hartley181 αναφέρει κι άλλα κωνικά 

πώµατα από τάφο στη Φορτέτσα, χωρίς όµως να προσδιορίζει τον αριθµό τους.  Τα 

παραδείγµατα από τον οικισµό χρονολογούνται στη µέση γεωµετρική και στην 

ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα, ενώ αυτά από τους τάφους 

χρονολογούνται από την πρωτογεωµετρική Β΄ έως την ύστερη ανατολίζουσα 

περίοδο.  

Μόνο από τάφους προέρχονται και τα έξι κωνικά πώµατα χονδροειδούς 

κεραµικής πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου, που προορίζονταν για πίθους µε ευθέα 

τοιχώµατα.  

Τα πολύχρωµα πώµατα, όπως και οι 

πολύχρωµοι πίθοι, προέρχονται 

αποκλειστικά από τάφους από τους οποίους 

µας είναι γνωστά 70 παραδείγµατα, που 

                                                 
181 Hartley, ό.π., 67-68 
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όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% και 

χρονολογούνται από την πρώιµη έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο.  

∆ισκοειδές πώµα χονδροειδούς κεραµικής του 9ου π.Χ. αιώνα 

(πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη γεωµετρική; περίοδος) προέρχεται από τάφο.  

Μικρά πώµατα, που σε αρκετές περιπτώσεις προορίζονταν για πυξίδες, 

προέρχονται τόσο από τον οικισµό, όσο και από τους τάφους και αυτά όµως όπως 

απεικονίζεται και στο αντίστοιχο γράφηµα υπερτερούν κατά πολύ στους τάφους 

από τους οποίους προέρχονται 76, ποσοστό 97%, ενώ από τον οικισµό 2, ποσοστό 

3%. Τα παραδείγµατα από τον οικισµό χρονολογούνται στην πρωτογεωµετρική και 

στην πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο. 

Αυτά από τους τάφους χρονολογούνται 

από την πρώιµη πρωτογεωµετρική έως 

την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο.  

Όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω, όλες οι παραλλαγές 

πωµάτων υπερτερούν στους τάφους σε 

σχέση µε τον οικισµό, ενώ διαπιστώσαµε ότι ορισµένες προέρχονται µόνο από 

τάφους. Υπάρχει όµως και σπάνια παραλλαγή του σχήµατος που µας είναι γνωστή 

µόνο από τον οικισµό. Αν εξαιρέσοµε τα πώµατα που σώζονται σε µορφή 

θραυσµάτων και δεν ήταν δυνατόν να ταξινοµηθούν σε συγκεκριµένο τύπο και τα 

µικρά πώµατα, στα οποία υπερτερούν τα παραδείγµατα από τον οικισµό, η εικόνα 

που έχοµε από τις υπόλοιπες παραλλαγές του σχήµατος συµφωνεί µε αυτή που 

έχοµε από τους πίθους, ότι δηλαδή πρόκειται για σχήµα που επίσης υπερτερεί στους 

τάφους. Ακόµα και αν στα θραύσµατα από τον οικισµό ήταν δυνατή η αναγνώριση 

του τύπου και συνεπώς άλλαζε λίγο το ποσοστό ορισµένων από αυτούς σε σχέση µε 

το χώρο προέλευσης, ο αριθµός τους συγκριτικά δεν είναι τόσος που να άλλαζε το 

συµπέρασµα ότι κάποιοι υπερτερούν στους τάφους και σίγουρα δεν αλλάζει 

καθόλου τις διαπιστώσεις που προέκυψαν για τα πολύχρωµα πώµατα και για αυτά 

χονδροειδούς κεραµικής, τα οποία είναι εύκολα αναγνωρίσιµα.   

• ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

Στις πυξίδες ορισµένες από αυτές που έχουν βρεθεί στον οικισµό σώζονται 

πολύ αποσπασµατικά έτσι ώστε να µην είναι δυνατός ο προσδιορισµός 

συγκεκριµένου τύπου. Ακόµα ορισµένες από αυτές που έχουν βρεθεί σε τάφους, αν 
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και σώζονται ακέραιες, δεν ανήκουν σε κανένα από τους διακρινόµενους τύπους. 

Όλες αυτές έχουν ταξινοµηθεί γενικά ως πυξίδες, ενώ έχουν αναγνωριστεί και οκτώ 

παραλλαγές βάσει του σχήµατος, του µεγέθους και της υφής του πηλού.  

 Οι  χαρακτηριζόµενες γενικά ως πυξίδες προέρχονται τόσο από τον οικισµό, 

όσο και από τάφους σχεδόν σε ίδιο αριθµό. Από τον οικισµό προέρχονται 9, ενώ 

από τάφους 8. Στους τάφους συναντώνται από τη µέση � ύστερη πρωτογεωµετρική 

έως την ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο. Στον οικισµό 

συναντώνται στις υστερότερες περιόδους, από την ύστερη γεωµετρική έως την 

πρώιµη και ύστερη ανατολίζουσα.  

Σπάνιες είναι οι επίπεδες πυξίδες, αντιπροσωπεύονται όµως και στα 

οικιστικά και στα ταφικά σύνολα. Μία πρώιµης υστερογεωµετρικής περιόδου 

προέρχεται από τον οικισµό, ενώ δύο πρωτογεωµετρικής Β΄ και πρωτογεωµετρικής 

Β΄ - πρώιµης γεωµετρικής(;) προέρχοναι από τάφους.  

∆ιαδεδοµένο τύπο αποτελούν οι σφαιρικές πυξίδες, γνωστές και αυτές τόσο 

από τον οικισµό, όσο και από τους 

τάφους, στους οποίους και υπερτερούν 

κατά πολύ όπως απεικονίζεται και στο 

αντίστοιχο γράφηµα. Από τον οικισµό 

µας είναι γνωστά µόνο 5 παραδείγµατα, 

ποσοστό 5%, τα οποία χρονολογούνται 

στην ύστερη πρωτογεωµετρική � 

πρώιµη γεωµετρική, ύστερη γεωµετρική, πρώιµη � ύστερη ανατολίζουσα περίοδο. 

Από τους τάφους µας είναι γνωστά 105 παραδείγµατα, ποσοστό 95%, που 

χρονολογούνται από τη µέση πρωτογεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα 

περίοδο.  

∆ύο σφαιρικές πυξίδες χονδροειδούς κεραµικής ύστερης ανατολίζουσας 

περιόδου προέρχονται από τον οικισµό, ενώ δύο µικρογραφικές σφαιρικές 

πυξίδες ύστερης γεωµετρικής περιόδου έχουν βρεθεί σε τάφους.   

Οι πυξίδες µε ευθέα τοιχώµατα µας είναι γνωστές επίσης και από τον 

οικισµό και από τάφους, υπερτερούν όµως στους δεύτερους από τους οποίους 

προέρχονται 20, ενώ από τον οικισµό 11. Τα παραδείγµατα από τον οικισµό 

χρονολογούνται στην υποµινωική, πρώιµη πρωτογεωµετρική(;), ύστερη 

πρωτογεωµετρική � πρωτογεωµετρική Β΄ ή και πρώιµη γεωµετρική και κατά την 

πρώιµη και ύστερη ανατολίζουσα περίοδο. Αυτά από τους τάφους χρονολογούνται 
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από την υποµινωική έως την πρωτογεωµετρική Β΄ και στην πρώιµη και ύστερη 

ανατολίζουσα � αρχαϊκή περίοδο.  

Μοναδική είναι πυξίδα µε ευθέα τοιχώµατα χονδροειδούς κεραµικής 

προέρχεται από τον οικισµό και έχει χρονολογηθεί στην ύστερη ανατολίζουσα 

περίοδο.  

Μικρή πυξίδα χωρίς λαβές υποµινωικής περιόδου προέρχεται από τάφο.  

Από τάφο προέρχεται και οξυπύθµενη πυξίδα πρώιµης ανατολίζουσας 

περιόδου.  

Κρίνοντας από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι ορισµένες παραλλαγές του 

σχήµατος προέρχονται µόνο από τον οικισµό, ενώ άλλες µόνο από τάφους. Για όσες 

από αυτές παραδείγµατα προέρχονται και από τα δύο είδη συνόλων, υπερτερούν 

αυτά από τους τάφους.  

• ΠΙΝΑΚΙΑ 

Στα πινάκια µε βάση το σχήµα έχουν διακριθεί τέσσερις παραλλαγές του 

σχήµατος, από τις οποίες οι δύο είναι συνηθισµένες, ενώ οι άλλες δύο εξαιρετικά 

σπάνιες. 

Πινάκια, κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί όλα εκείνα µε τα γενικά 

χαρακτηριστικά του σχήµατος, προέρχονται και από τα τρία είδη ανασκαφικών 

συνόλων, όπως φαίνεται όµως και στο αντίστοιχο γράφηµα, υπερτερούν αυτά από 

τον οικισµό από τον οποίο προέρχονται 

58 παραδείγµατα, ποσοστό 54%,  ενώ σε 

τάφους έχουν βρεθεί 49, ποσοστό 45% 

και σε ιερό 1, ποσοστό 1%. Το 

παράδειγµα από το ιερό χρονολογείται 

στην ύστερη γεωµετρική περίοδο. Αυτά 

από τον οικισµό χρονολογούνται στην 

υποµινωική, υποµινωική � πρώιµη 

πρωτογεωµετρική, ύστερη πρωτογεωµετρική � πρωτογεωµετρική Β΄ και σε όλες τις 

περιόδους από την πρωτογεωµετρική Β΄ έως την ύστερη ανατολίζουσα. Τα 

παραδείγµατα από τους τάφους χρονολογούνται από την πρώιµη πρωτογεωµετρική 

έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο.  

Λιγότερο συνηθισµένη παραλλαγή αποτελούν τα βαθιά πινάκια, που έχουν 

βρεθεί τόσο στον οικισµό, όσο και σε τάφους. Και αυτά όµως υπερτερούν στον 
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οικισµό από τον οποίο προέρχονται 6 παραδείγµατα, ενώ από τάφους 2. Τα 

παραδείγµατα από τον οικισµό χρονολογούνται από την ύστερη γεωµετρική έως 

την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ αυτά από τους τάφους στην πρώιµη 

γεωµετρική και µέση � ύστερη γεωµετρική περίοδο.  

Μοναδικά και προερχόµενα από τάφους είναι πινάκιο µε κάθετη λαβή 

ύστερης ανατολίζουσας περιόδου και πινάκιο µε κάθετη λαβή και ψηλό πόδι 

ανατολίζουσας περιόδου.  

Κρίνοντας από τα πινάκια και τα βαθιά πινάκια και όχι από τις δύο άλλες 

παραλλαγές του σχήµατος που αντιπροσωπεύεται µόνο µε ένα παράδειµγα η 

καθεµία, διαπιστώνουµε ότι πρόκειται για σχήµα που υπερέχει στον οικισµό.  

• ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

Στους αρυβάλλους, εκτός από τα αγγεία εκείνα µε τα γενικά χαρακτηριστικά 

του σχήµατος, διακρίνονται δέκα παραλλαγές µε κριτήριο το σχήµα, τη 

διακόσµηση ή την τεχνική κατασκευής.  

Εκείνοι που έχουν ταξινοµηθεί γενικά ως αρύβαλλοι είναι γνωστοί και από 

τα τρία είδη συνόλων, ωστόσο, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα, η 

παρουσία τους στον οικισµό είναι απλά ενδεικτική και υπερτερούν σαφώς στους 

τάφους, αφού από τον οικισµό προέρχονται 7 παραδείγµατα, ποσοστό 2%, ενώ από 

τους τάφους 282, ποσοστό 97%. Από 

ιερό µας είναι γνωστά 3 παραδείγµατα, 

ποσοστό 1%, που χρονολογούνται στην 

ύστερη γεωµετρική � πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο. Οι αρύβαλλοι 

από τον οικισµό χρονολογούνται στην 

πρωτογεωµετρική Β΄/πρώιµη 

γεωµετρική περίοδο και στην πρώιµη και ύστερη ανατολίζουσα. Στους τάφους 

εµφανίζονται από την την πρώιµη γεωµετρική(;) και σε όλες τις επόµενες περιόδους 

έως την ύστερη ανατολίζουσα.  

Λίγοι µικρογραφικοί αρύβαλλοι, συγκεκριµένα 14, µας είναι γνωστοί µόνο 

από τάφους και χρονολογούνται από την πρωτογεωµετρική Β΄ έως τη µέση 

γεωµετρική περίοδο και στην πρώιµη ανατολίζουσα και στην ανατολίζουσα χωρίς 

ακριβέστερο προσδιορισµό. 
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Αρύβαλλος ή αρυβαλλοειδές ληκύθιο πρωτογεωµετρικής Β΄/πρώιµης 

γεωµετρικής περίοδου προέρχεται από τον οικισµό, ενώ µόνο από τον οικισµό µας 

είναι γνωστή και σπάνια παραλλαγή του σχήµατος, αρύβαλλος-οινοχόη, που 

αντιπροσωπεύεται µε ένα µόνο παράδειγµα ύστερης γεωµετρικής περιόδου.  

Όλες οι επόµενες παραλλαγές του σχήµατος µας είναι γνωστές µόνο από 

τάφους. Αυτές είναι: οι µονόχρωµοι αρύβαλλοι, γνωστοί από 47 παραδείγµατα που 

χρονολογούνται από την ύστερη πρωτογεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα, 

µοναδικός µονόχρωµος αρύβαλλος µε διπλό λαιµό γεωµετρικής περιόδου, επίσης 

µοναδικός χειροποίητος µονόχρωµος αρύβαλλος ύστερης γεωµετρικής � πρώιµης 

ανατολίζουσας περιόδου, αρύβαλλοι µε ευθέα τοιχώµατα, από τους οποίους µας 

είναι γνωστά 11 παραδείγµατα και οι οποίοι αποτελούν ύστερο τύπο που 

χρονολογείται στην πρώιµη, µέση ανατολίζουσα και ανατολίζουσα χωρίς 

ακριβέστερο προσδιορισµό περίοδο, αρυβαλλοειδή ληκύθια, γνωστά από 48 

παραδείγµατα που προέρχονται από τη µέση πρωτογεωµετρική έως την ύστερη 

γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα και την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο, 

αρύβαλλοι κρητοκυπριακού τύπου, γνωστοί από 7 παραδείγµατα πρώιµης 

ανατολίζουσας και ανατολίζουσας χωρίς ακριβέστερο προσδιορισµό περιόδου, 

ζωόµορφοι αρύβαλλοι, γνωστοί από 5 παραδείγµατα ανατολίζουσας και ύστερης 

ανατολίζουσας περιόδου, καθώς και δύο αρύβαλλοι µε προχοή πρωτογεωµετρικής 

Β΄ - πρώιµης γεωµετρικής και ύστερης υστερογεωµετρικής περιόδου.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αρύβαλλοι, χωρίς να είναι άγνωστοι από 

τον οικισµό και από ιερό, αποτελούν σχήµα που κυριαρχεί στους τάφους.  

• ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 

Ως λήκυθοι/ληκύθια έχουν ταξινοµηθεί τα αγγεία εκείνα που φέρουν τα 

γενικά χαρακτηριστικά του σχήµατος και τα µεγέθη τους είναι διαφορετικά χωρίς 

να είναι εύκολος πάντα ο διαχωρισµός τους, γι� αυτό και συνεξετάζονται. Εκτός 

από αυτά όµως διακρίνονται και τρεις άλλοι τύποι βάσει του σχήµατος.  

Τα αγγεία που έχουν χαρακτηρισθεί γενικά ως λήκυθοι/ληκύθια 

αντιπροσωπεύονται και στα τρία είδη συνόλων, όπως όµως οι αρύβαλλοι έτσι και 

αυτά υπερτερούν κατά πολύ στους τάφους, όπως απεικονίζεται και στο αντίστοιχο 

γράφηµα. Από τον οικισµό προέρχονται 

9 παραδείγµατα, ποσοστό 7%, από 

τάφους 118, ποσοστό 92% και από ιερό 
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µόνο 1, ποσοστό 1%. Το παράδειγµα από το ιερό χρονολογείται στην υποµινωική 

περίοδο, ενώ τα παραδείγµατα από τον οικισµό στην πρωτογεωµετρική Β΄, και 

στην ύστερη γεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα. Τα παραδείγµατα από τους 

τάφους καλύπτουν περισσότερες περιόδους από την πρώιµη πρωτογεωµετρική και 

στη συνέχεια από την ύστερη πρωτογεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα.  

Οι λήκυθοι τύπου Πραισού συναντώνται και στον οικισµό και στους 

τάφους, υπερτερούν όµως στους δεύτερους, αφού από τον οικισµό προέρχονται 8, 

ενώ από τάφους 41. Στον οικισµό χρονολογούνται στην ύστερη γεωµετρική και 

στην πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ στους τάφους σε όλες τις περιόδους από 

την πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη γεωµετρική έως την πρώιµη ανατολίζουσα.  

Οι λήκυθοι/ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου συναντώνται επίσης και στον 

οικισµό και στους τάφους. Και αυτός ο τύπος όµως, όπως φαίνεται και στο 

αντίστοιχο γράφηµα, κυριαρχεί στους τάφους από τους οποίους προέρχονται 123 

παραδείγµατα, ποσοστό 97%, ενώ από 

τον οικισµό προέρχονται µόλις 4, 

ποσοστό 3%. Τα παραδείγµατα από τον 

οικισµό χρονολογούνται στην πρώιµη ή 

µέση γεωµετρική και στην ύστερη 

γεωµετρική και πρώιµη ανατολίζουσα 

περίοδο. Αυτά από τους τάφους 

καλύπτουν όλο το διάστηµα από την πρωτογεωµετρική Β΄ έως την ύστερη 

ανατολίζουσα.  

Μοναδικό είναι µικρογραφικό διπλό ληκύθιο πρωτογεωµετρικής Β΄ 

περιόδου που προέρχεται από τάφο.  

Κρίνοντας από όλους τους τύπους τους και οι λήκυθοι/ληκύθια, όπως και οι 

αρύβαλλοι, αποτελούν σχήµα που κυριαρχεί στους τάφους.  

• ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 

Πρόκειται για σπάνιο, ύστερο σχήµα, στο οποίο διακρίνονται τρεις 

παραλλάγές, που όλες µας είναι γνωστές µόνο από τάφους.  

Τα χαρακτηριζόµενα γενικά ως αλάβαστρα µας είναι γνωστά από 9 

παραδείγµατα που προέρχονται από την πρώιµη και ύστερη ανατολίζουσα περιόδο.  

Τα τριφυλλόστοµα αλάβαστρα µας είναι γνωστά µε πέντε παραδείγµατα 

µέσης γεωµετρικής, ύστερης γεωµετρικής ή πρώιµης ανατολίζουσας και πρώιµης 
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ανατολίζουσας περιόδου και τα αλάβαστρα � αρύβαλλοι κρητοκυπριακού τύπου 

µας είναι γνωστά µε εννέα παραδείγµατα πρώιµης ανατολίζουσας περιόδου.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρόκειται για σχήµα που προέρχεται µόνο 

από τάφους.  

• «ΜΠΟΤΙΛΙΕΣ» 

Πρόκειται επίσης για σπάνιο, ύστερο σχήµα, που έχει βρεθεί µόνο σε τάφους. 

Τα πέντε γνωστά παραδείγµατα χρονολογούνται στην πρώιµη ανατολίζουσα 

περίοδο.  

• ΦΑΚΟΕΙ∆Η ΦΛΑΣΚΙΑ 

Τα φακοειδή φλασκιά είναι επίσης σπάνιο σχήµα, πρώιµο όπως φαίνεται,  

γνωστό όµως και από τον οικισµό και από τάφους. Από τον οικισµό προέρχεται ένα 

παράδειγµα του 8ου π.Χ. αιώνα, ίσως της πρώιµης γεωµετρικής περιόδου, ενώ από 

τους τάφους οκτώ παραδείγµατα που χρονολογούνται από την υποµινωική � 

πρωτογεωµετρική, και από την ύστερη πρωτογεωµετρική έως την 

πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη γεωµετρική.  

• ΠΡΟΧΟΙ 

Στις πρόχους, εκτός από τα 

αγγεία που φέρουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά του σχήµατος, 

διακρίνονται έξι ακόµα παραλλαγές µε 

κριτήριο το σχήµα, το µέγεθος, την 

υφή του πηλού ή την τεχνική 

κατασκευής.  

Αυτές που έχουν ταξινοµηθεί στην γενική κατηγορία πρόχοι µας είναι 

γνωστές και από τον οικισµό και από τάφους, ωστόσο, όπως φαίνεται και στο 

αντίστοιχο γράφηµα, υπερτερούν στους τάφους από τους οποίους προέρχονται 64, 

ποσοστό 73%, ενώ από τον οικισµό 24, ποσοστό 27%. Τα παραδείγµατα από τον 

οικισµό χρονολογούνται από την υποµινωική έως τη µέση πρωτογεωµετρική και 

από τη µέση γεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο. Αυτά από τους 

τάφους χρονολογούνται στην πρώιµη, µέση και ύστερη πρωτογεωµετρική, στην 

πρώιµη και µέση γεωµετρική και στην πρώιµη, µέση και ύστερη ανατολίζουσα 

περίοδο.  
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Πρόχοι χονδροειδούς κεραµικής προέρχονται επίσης και από τον οικισµό 

και από τάφους, σε αυτές όµως υπερτερούν αυτές που προέρχονται από τον οικισµό 

από τον οποίο µας είναι γνωστά 13 παραδείγµατα, ενώ από τάφους 2. Τα 

παραδείγµατα από τον οικισµό χρονολογούνται στην πρωτογεωµετρική και στην 

ανατολίζουσα περίοδο (πρώιµη και ύστερη), ενώ αυτά από τους τάφους στην 

ανατολίζουσα.  

Πιο σπάνιες είναι οι πρόχοι µε προχοή, γνωστές µόνο από τάφους, από τους 

οποίους προέρχονται εννέα παραδείγµατα που χρονολογούνται στις περιόδους από 

την πρωτογεωµετρική Β΄ έως την ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα.  

∆ιαδεδοµένες είναι οι προχοΐσκες, οι οποίες προέρχονται τόσο από τον 

οικισµό, όσο και από τάφους, υπερέχουν όµως, όπως απεικονίζεται και στο 

αντίστοιχο γράφηµα, κατά πολύ στους τάφους από τους οποίους µας είναι γνωστά 

59 παραδείγµατα, ποσοστό 94%, ενώ 

από τον οικισµό µόλις 4, ποσοστό 6%. 

Αυτές από τον οικισµό χρονολογούνται 

στην υποµινωική, πρωτογεωµετρική Β΄ - 

πρώιµη γεωµετρική και µέση 

γεωµετρική περίοδο, ενώ αυτές από τους 

τάφους καλύπτουν όλες τις περιόδους 

από την πρώιµη � µέση πρωτογεωµετρική έως την ύστερη γεωµετρική.  

Χειροποίητη προχοΐσκη υποµινωικής περιόδου προέρχεται από τάφο.  

Τριποδική προχοΐσκη/ληκύθιο ύστερης πρωτογεωµετρικής περιόδου 

προέρχεται επίσης από τάφο.  

Πολύ λίγες είναι οι µικρογραφικές πρόχοι, οι οποίες προέρχονται τόσο από 

τον οικισµό, όσο και από τάφο, σχεδόν σε ίδιο αριθµό και από τα δύο είδη 

συνόλων. Υπερτερούν παρόλα αυτά εκείνες από τον οικισµό, από τον οποίο 

προέρχονται δύο που χρονολογούνται στην πρώιµη πρωτογεωµετρική και στην 

ύστερη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ από τάφο µία που χρονολογείται στην ύστερη 

πρωτογεωµετρική περίοδο.  

Κρίνοντας από τα παραπάνω οι πρόχοι και οι περισσότερες παραλλαγές τους 

υπερτερούν στους τάφους σε σχέση µε τον οικισµό, µε εξαίρεση τις πρόχους 

χονδροειδούς κεραµικής και τις µικρογραφικές που υπερτερούν στον οικισµό.  

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ
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• ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

Οι οινοχόες αποτελούν ένα από τα διαδεδοµένα σχήµατα, στις οποίες εκτός 

από εκείνες που φέρουν τα γενικά χαρακτηριστικά του σχήµατος και έχουν ενταχθεί 

στη γενική κατηγορία των οινοχοών, διακρίνονται επτά παραλλαγές µε κριτήριο το 

σχήµα, το µέγεθος ή την υφή του πηλού.  

Αρχίζοντας από αυτές που έχουν 

ταξινοµηθεί στη γενική κατηγορία 

διαπιστώνουµε ότι οι οινοχόες είναι 

γνωστές τόσο από τον οικισµό όσο και 

από τάφους, όπως όµως φαίνεται και στο 

αντίστοιχο γράφηµα υπερτερούν αυτές 

από τους τάφους από τους οποίους 

προέρχονται 278 παραδείγµατα, ποσοστό 84%, ενώ από τον οικισµό προέρχονται 

52, ποσοστό 16%. Τα παραδείγµατα από τον οικισµό χρονολογούνται στις 

περιόδους από τη µέση πρωτογεωµετρική έως την ύστερη πρωτογεωµετρική � 

πρωτογεωµετρική Β΄ και από τη µέση γεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα 

περίοδο, ενώ αυτά από τους τάφους καλύπτουν όλες τις περιόδους από την 

υποµινωική έως την ύστερη ανατολίζουσα.  

Πολύ λίγες είναι οι µικρογραφικές οινοχόες, γνωστές µόνο από τάφους, από 

τους οποίους προέρχονται τρία παραδείγµατα που χρονολογούνται στην ύστερη 

πρωτογεωµετρική και πρώιµη γεωµετρική περίοδο. 

Οι οινοχόες κρητοκυπριακού τύπου συναντώνται τόσο στον οικισµό, όσο 

και στους τάφους, κυριαρχούν όµως στους τάφους µε 29 παραδείγµατα που 

χρονολογούνται στην πρωτογεωµετρική Β΄ και κυρίως στην ύστερη γεωµετρική 

έως ύστερη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ από τον οικισµό προέρχεται ένα µόνο 

παράδειγµα ύστερης γεωµετρικής περιόδου.  

Μόνο από τάφους µας είναι γνωστοί τρεις άλλοι σπάνιοι τύποι οινοχοών, οι 

οινοχόες µε ευθέα τοιχώµατα γνωστές από δύο παραδείγµατα πρωτογεωµετρικής 

Β΄ και πρώιµη πρωτογεωµετρικής(;) περιόδου, οι οινοχόες µε καδόσχηµη λαβή 

γνωστές από πέντε παραδείγµατα πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου, που όλα έχουν 

βρεθεί σε ένα τάφο και οι οινοχόες µε πλαστική ή απλή προχοή γνωστές από έξι 

παραδείγµατα ανατολίζουσας και κυρίως ύστερης ανατολίζουσας περιόδου.   

Οινοχόες χονδροειδούς κεραµικής έχουν βρεθεί και στον οικισµό και σε 

τάφους, υπερτερούν όµως στους τάφους από τους οποίους προέρχονται 25, ενώ από 
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τον οικισµό 5. Αυτές από τον οικισµό χρονολογούνται στη γεωµετρική και πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο και αυτές από τους τάφους στην πρωτογεωµετρική Β΄ - 

πρώιµη γεωµετρική.  

Μικρογραφικές οινοχόες χονδροειδούς κεραµικής µας είναι γνωστές από 

δύο παραδείγµατα πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου που έχουν βρεθεί σε τάφο.  

Με βάση τα παραπάνω και κρίνοντας από όλες τις γνωστές παραλλαγές 

συµπεραίνοµε ότι οι οινοχόες αποτελούν σχήµα που, όπως και οι πρόχοι, υπερτερεί 

στους τάφους σε σχέση µε τον οικισµό, ενώ υπάρχουν και σπάνιες παραλλαγές του 

που έχουν βρεθεί µόνο σε τάφους. 

• ΟΛΠΕΣ 

Οι όλπες είναι ένα από τα σπάνια σχήµατα στο εξεταζόµενο υλικό, γνωστό 

µόνο από τάφους, από τους οποίους προέρχονται 13 παραδείγµατα πρώιµης 

γεωµετρικής, µέσης γεωµετρικής, πρώιµης ανατολίζουσας και ύστερης 

ανατολίζουσας περιόδου.  

Από τάφο προέρχεται και όλπη χονδροειδούς κεραµικής πρώιµης 

ανατολίζουσας περιόδου.  

• Υ∆ΡΙΕΣ 

Στις υδρίες, εκτός από εκείνες που φέρουν τα γενικά χαρακτηριστικά του 

σχήµατος και οι οποίες είναι και οι περισσότερες, διακρίνονται τέσσερις 

παραλλαγές, οι οποίες είναι σπάνιες. Η διάκριση των παραλλαγών αυτών έχει γίνει 

µε βάση το σχήµα, την υφή του πηλού ή το µέγεθος.  

Τα αγγεία εκείνα που φέρουν τα γενικά χαρακτηριστικά του σχήµατος και 

έχουν ταξινοµηθεί γενικά ως υδρίες αντιπροσωπεύονται τόσο στον οικισµό, όσο 

και στους τάφους, όπως όµως φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα, υπερτερούν 

στον οικισµό από τον οποίο προέρχονται 

85 παραδείγµατα, ποσοστό 65%, ενώ 

από τάφους προέρχονται 45, ποσοστό 

35%. Αυτές από τον οικισµό καλύπτουν 

όλες τις περιόδους από την υποµινωική 

έως την ύστερη ανατολίζουσα, ενώ 

αυτές από τους τάφους χρονολογούνται 
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στην υποµινωική και από την µέση πρωτογεωµετρική έως την ύστερη 

ανατολίζουσα.  

Αν και πολύ λίγες είναι οι υδρίες χονδροειδούς κεραµικής, προέρχονται και 

από τον οικισµό και από τάφο. Ένα παράδειγµα ύστερης ανατολίζουσας περιόδου 

µας είναι γνωστό από τον οικισµό και ένα πρωτογεωµετρικής Β΄ - πρώιµης 

γεωµετρικής περιόδου µας είναι γνωστό από τάφο.  

Οι επόµενες τρεις παραλλαγές των υδριών είναι όλες σπάνιες και γνωστές 

µόνο από τάφους. Οι υδρίες µε προχοή αντιπροσωπεύονται µε τρία παραδείγµατα 

που χρονολογούνται στην πρώιµη και µέση ανατολίζουσα περίοδο. Οι 

µικρογραφικές υδρίες αντιπροσωπεύονται µε δύο µόνο παραδείγµατα, 

χρονολογηµένα στην ύστερη πρωτογεωµετρική � πρώιµη γεωµετρική και στην 

ύστερη γεωµετρική περίοδο. Μοναδική είναι µικρογραφική σύνθετη υδρία 

ύστερης πρωτογεωµετρικής � πρώιµης γεωµετρικής περιόδου.  

Αν εξαιρέσοµε τις τρεις σπάνιες παραλλαγές υδριών που έχουν βρεθεί µόνο 

σε τάφους, οι υδρίες, σε αντίθεση µε τις πρόχους και τις οινοχόες, αποτελούν σχήµα 

που υπερτερεί στον οικισµό.  

• ΘΗΛΑΣΤΡΑ 

Τα θήλαστρα ανήκουν στα πρώιµα σχήµατα και προέρχονται αποκλειστικά 

από τάφους. Γνωστά µας είναι 13 παραδείγµατα χρονολογηµένα στις περιόδους από 

την υποµινωική έως την πρωτογεωµετρική Β΄.  

Εκτός από τα παραπάνω θήλαστρο χονδροειδούς κεραµικής 

πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου έχει βρεθεί επίσης σε τάφο.  

• ΚΑΛΑΘΟΙ 

Στους καλάθους που αποτελούν διαδεδοµένο, πρώιµο κυρίως σχήµα, εκτός 

από τα αγγεία µε τα γενικά χαρακτηριστικά του σχήµατος διακρίνονται πέντε 

παραλλαγές µε κριτήριο το σχήµα, την υφή του πηλού ή το µέγεθος. 

Κρίνοντας από τη γενική κατηγορία των καλάθων πρόκειται για σχήµα που 

αντιπροσωπεύεται και στα τρία είδη συνόλων, όπως όµως φαίνεται και στο 

αντίστοιχο γράφηµα υπερτερεί στους 

τάφους, από τους οποίους µας είναι 

γνωστά 99 παραδείγµατα, ποσοστό 83%, 

ενώ από τον οικισµό 17, ποσοστό 14%. 
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Όπως είναι αναµενόµενο λόγω και του µικρού δείγµατος, τα παραδείγµατα από 

ιερό είναι πολύ λίγα, µόλις 4, ποσοστό 3% και χρονολογούνται στην υποµινωική 

περίοδο. Οι κάλαθοι που προέρχονται από τον οικισµό χρονολογούνται στις 

περιόδους από την υποµινωική έως την πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη γεωµετρική 

και µόνο ένας στη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα. Αυτοί που προέρχονται από 

τους τάφους χρονολογούνται κυρίως στις περιόδους από την υποµινωική έως την 

πρώιµη γεωµετρική και µόνο τέσσερις χρονολογούνται στην πρώιµη και ύστερη 

ανατολίζουσα.  

Κάλαθοι χονδροειδούς κεραµικής µας είναι γνωστοί από τον οικισµό και 

από ιερό. Από τον οικισµό προέρχεται ένα µόνο παράδειγµα ύστερης γεωµετρικής 

περιόδου, ενώ από ιερό αρκετοί χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθµός τους182 και 

χρονολογούνται στην  υποµινωική περίοδο.   

Άλλη σχετικά σπάνια παραλλαγή του σχήµατος, οι κάλαθοι µε 

προσκολληµένο µικρογραφικό κύπελλο µας είναι γνωστοί τόσο από τον οικισµό, 

όσο και από τάφους στους οποίους και υπερτερούν. Από τον οικισµό προέρχονται 

δύο παραδείγµατα υποµινωικής και πρώιµης πρωτογεωµετρικής περιόδου, ενώ από 

τάφους επτά παραδείγµατα πρώιµης πρωτογεωµετρικής και πρώιµης 

πρωτογεωµετρικής � µέσης πρωτογεωµετρικής περιόδου.  

Μόνο στον οικισµό έχουν βρεθεί κάλαθοι µε διάτρητα τοιχώµατα, από τους 

οποίους µας είναι γνωστά τρία παραδείγµατα που έχουν χρονολογηθεί στην ύστερη 

πρωτογεωµετρική ή πρωτογεωµετρική Β΄ και στην ύστερη ανατολίζουσα περίοδο.  

Τύπος καλάθου χρησιµοποιούνταν και ως πώµα. Οι κάλαθοι αυτοί 

χαρακτηρίζονται κάλαθοι � πώµατα και είναι γνωστοί και από τον οικισµό και από 

τάφους. Υπερτερούν στους τάφους από τους οποίους προέρχονται 13 παραδείγµατα 

ύστερης πρωτογεωµετρικής � πρωτογεωµετρικής Β΄ και κυρίως πρωτογεωµετρικής 

Β΄ περιόδου, ενώ από τον οικισµό προέρχονται τρία παραδείγµατα ύστερης 

πρωτογεωµετρικής � πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου. 

Από τάφο προέρχονται δύο µικρογραφικοί κάλαθοι για τους οποίους δεν 

δίνεται συγκεκριµένη χρονολόγηση.  

Κρίνοντας από τους καλάθους και τις περισσότερες παραλλαγές τους 

αποτελούν σχήµα που υπερτερεί στους τάφους σε σχέση µε τον οικισµό.  

                                                 
182 Evans, 1964, 134, 135. 
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• ΚΑ∆ΟΕΙ∆Η ΑΓΓΕΙΑ/ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

Τα καδοειδή αγγεία/λεκανίδες είναι ένα από τα σπάνια σχήµατα στην 

υποµινωική � ανατολίζουσα κεραµική της Κνωσού, γνωστό όµως και από τον 

οικισµό και από τάφους, στους οποίους και υπερτερούν. Από τον οικισµό 

προέρχονται δύο παραδείγµατα πρώιµης µάλλον και ύστερης ανατολίζουσας 

περιόδου, ενώ από τάφους έξι, χρονολογηµένα στην πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη 

γεωµετρική(;), την ύστερη γεωµετρική και τα περισσότερα στην πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο.  

Μικρογραφικά καδοειδή αγγεία/λεκανίδες προέρχονται επίσης και από τον 

οικισµό και από τάφους. Και αυτά υπερτερούν στους τάφους, από τους οποίους 

προέρχονται 5 παραδείγµατα που χρονολογούνται στην ύστερη γεωµετρική � 

πρώιµη ανατολίζουσα, πρώιµη και ύστερη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ στον 

οικισµό έχει βρεθεί ένα ύστερης ανατολίζουσας περιόδου.  

Όπως οι κάλαθοι, έτσι και τα καδοειδή αγγεία/λεκανίδες υπερτερούν στους 

τάφους.  

• ΛΕΚΑΝΕΣ 

Στις λεκάνες, εκτός από εκείνες που φέρουν τα γενικά χαρακτηριστικά του 

σχήµατος, διακρίνονται µε κριτήριο το σχήµα και τη διακόσµηση λίγες σπάνιες 

παραλλαγές και συγκεκριµένα τρεις. 

Οι λεκάνες, στις οποίες έχουν ταξινοµηθεί όλες εκείνες µε τα γενικά 

χαρακτηριστικά του σχήµατος, αποτελούν σχήµα που χαρακτηρίζει τον οικισµό, 

δεν είναι άγνωστες όµως και από τάφους. Από τον οικισµό προέρχονται 43 

παραδείγµατα που καλύπτουν τις περιόδους από την υποµινωική έως τη µέση 

πρωτογεωµετρική και από την πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη γεωµετρική έως την 

ύστερη ανατολίζουσα,  ενώ ένα µοναδικό παράδειγµα ύστερης ανατολίζουσας 

περιόδου προέρχεται από τάφο.  

Μόνο από τον οικισµό µας είναι γνωστές και οι ακόλουθες παραλλαγέ 

λεκανών: οι λεκάνες µε ευθέα τοιχώµατα, γνωστές από πέντε παραδείγµατα που 

προέρχονται από την πρωτογεωµετρική Β΄ - πρώιµη γεωµετρική, τη µέση και 

ύστερη γεωµετρική και την ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο, οι 

αβαθείς λεκάνες, γνωστές από τρία µόνο παραδείγµατα χρονολογηµένα στην 

ύστερη γεωµετρική και στην ύστερη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο 

και µοναδική λεκάνη µε γραπτή διακόσµηση ύστερης ανατολίζουσας περιόδου.  
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Κρίνοντας από τις λεκάνες και από όλες τις παραλλαγές τους διαπιστώνουµε 

ότι πρόκειται για σχήµα που χαρακτηρίζει τον οικισµό.  

• ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

Οι λεκανίδες ανήκουν στα ύστερα σχήµατα. Είναι γνωστές τόσο από τον 

οικισµό, όσο και από τάφους, υπερτερούν όµως κατά πολύ στον οικισµό από τον 

οποίο προέρχονται 28 παραδείγµατα που χρονολογούνται στην πρώιµη και στην 

ύστερη ανατολίζουσα περίοδο, ενώ από τάφους προέρχονται µόλις δύο, 

χρονολογηµένα το ένα στην ύστερη ανατολίζουσα περίοδο και το άλλο στην 

ανατολίζουσα χωρίς ακριβέστερο προσδιορισµό.  

Λεκανίδα χονδροειδούς κεραµικής πρώιµης ανατολίζουσας περιόδου 

προέρχεται από τάφο, όπως από τάφο προέρχεται και µικρογραφική λεκανίδα 

ύστερης ανατολίζουσας περιόδου.  

Όπως συµπεραίνουµε από τα παραπάνω, οι λεκανίδες όπως και οι λεκάνες, 

χωρίς να είναι άγνωστες από τους τάφους, αποτελούν σχήµα που χαρακτηρίζει τον 

οικισµό.  

• ΚΑ∆ΟΙ 

Μοναδικός στο σύνολο της κεραµικής που εξετάζεται είναι κάδος 

ανατολίζουσας περιόδου που προέρχεται από τάφο.  

∆ύο κάδοι χονδροειδούς κεραµικής προέρχονται από τον οικισµό και από 

σύνολο που χρονολογείται στην πρώιµη και ύστερη ανατολίζουσα περίοδο.  

Παρόλο που τα παραδείγµατα από το σχήµα αυτό είναι ελάχιστα 

διαπιστώνουµε ότι είναι γνωστό και από τον οικισµό και από τάφους.  

Από τάφο προέρχεται βαθύ ευρύστοµο αγγείο χονδροειδούς κεραµικής που 

χρονολογείται στην πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο.  

• ∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ 

Μόνο ένας κοσµηµένος δίσκος µας είναι γνωστός στο σύνολο της κεραµικής 

που εξετάζεται και αυτός προέρχεται από τάφο και έχει χρονολογηθεί στην 

ανατολίζουσα περίοδο.  

• ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 

Τα µαγειρικά σκεύη είναι ένα από τα διαδεδοµένα σχήµατα. Σε αυτά, µε 

κριτήριο στοιχεία του σχήµατος, διακρίνονται λίγες παραλλαγές.  
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Αυτά που έχουν ταξινοµηθεί ως µαγειρικά σκεύη και στα οποία υπάρχουν 

παραλλαγές ως προς το σχήµα συναντώνται τόσο στον οικισµό, όσο και σε τάφους, 

υπερτερούν όµως στον οικισµό. ∆ιευκρινίζεται ότι ως µαγειρικά σκεύη έχουν 

ταξινοµηθεί οι χύτρες και όσα έχουν σχήµα ανάλογο µε αυτό των πρόχεων. Από 

τον οικισµό προέρχονται 34 παραδείγµατα που καλύπτουν όλο το διάστηµα από την 

υποµινωική � πρώιµη πρωτογεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο. 

Από τάφους προέρχονται 11 παραδείγµατα και έχουν χρονολογηθεί στην πρώιµη � 

µέση γεωµετρική, µέση � ύστερη γεωµετρική και στην ανατολίζουσα περίοδο.  

Τριποδικά µαγειρικά σκεύη µας είναι γνωστά επίσης και από τον οικισµό 

και από τάφους. Και σε αυτά διακρίνονται οι ίδιες παραλλαγές του σχήµατος, όπως 

και στα «απλά» µαγειρικά. Και στα τριποδικά υπερτερούν αυτά που προέρχονται 

από τον οικισµό, από τον οποίο µας είναι γνωστά 17 παραδείγµατα, χρονολογηµένα 

στην υποµινωική, πρώιµη πρωτογεωµετρική, πρώιµη � µέση πρωτογεωµετρική, στη 

µέση γεωµετρική και στην ύστερη 

γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα 

περίοδο και ένα στη γεωµετρική χωρίς 

ακριβέστερο προσδιορισµό. Από 

τάφους προέρχονται 5 τριποδικά 

µαγειρικά σκεύη που έχουν 

χρονολογηθεί στην πρωτογεωµετρική 

Β΄ - πρώιµη γεωµετρική(;) περίοδο, στη πρώιµη � µέση γεωµετρική και στη µέση � 

ύστερη γεωµετρική. Για τα «απλά» και τα τριποδικά µαγειρικά σκεύη, καθώς και 

στα δύο αντιπροσωπεύονται ίδια σχήµατα µε  µόνη διαφορά ότι µπορεί να είναι 

τριποδικά, έχει γίνει κοινό γράφηµα, στο οποίο φαίνεται ότι αποτελούν σχήµα που 

υπερτερεί στον οικισµό µε ποσοστό 76%, ενώ το ποσοστό από τους τάφους είναι 

24%.  

Μόνο από τον οικισµό µας είναι γνωστός µε οκτώ παραδείγµατα τύπος 

µαγειρικών αγγείων, οι µαγειρικοί δίσκοι «ταψιά». Χρονολογούνται στην 

υποµινωική και στην πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο.  

Από τον οικισµό προέρχεται και τριποδικός µαγειρικός δίσκος «ταψί» 

πρώιµης � µέσης πρωτογεωµετρικής περιόδου, ενώ από τάφο προέρχεται 

τριποδική µαγειρική λεκάνη πρωτογεωµετρικής Β΄-πρώιµης γεωµετρικής(;) 

περιόδου  

ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

76%

24%
Οικισµοί
Νεκροταφεία
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Κρίνοντας από τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπ� όψιν όλες τις παραλλαγές 

των µαγειρικών σκευών συµπεραίνουµε ότι αποτελούν σχήµα που κυριαρχεί στον 

οικισµό.  

• ΚΕΡΝΟΙ 

Οι κέρνοι αποτελούν πολύ σπάνιο σχήµα στην υποµινωική � ανατολίζουσα 

κεραµική της Κνωσού, στο οποίο διακρίνονται δύο τύποι.  

∆ακτυλιόσχηµοι κέρνοι µας είναι γνωστοί µόνο από δύο παραδείγµατα, από 

τα οποία το ένα προέρχεται από τον οικισµό και χρονολογείται στην πρώιµη 

ανατολίζουσα περίοδο και το άλλο από τάφο και χρονολογείται στην ύστερη 

πρωτογεωµετρική.  

Κέρνοι χονδροειδούς κεραµικής αντιπροσωπεύονται µε δύο παραδείγµατα 

χωρίς συγκεκριµένη χρονολόγηση, που και τα δύο προέρχονται από τάφο. 

Στους κέρνους το δείγµα είναι πολύ µικρό για ασφαλές συµπέρασµα, ωστόσο 

φαίνεται να υπερτερούν στους τάφους.  

• ΑΣΚΟΙ  

Ένα µόνο αγγείο, που έχει χαθεί και περιγράφεται ως ασκός χωρίς να δίνεται 

φωτογραφία του, ανήκει σε αυτό το σχήµα. Προέρχεται από τάφο και έχει 

χρονολογηθεί µε πιθανότητα στην πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο.  

Πτηνόµορφοι ασκοί συναντώνται και στα τρία είδη ανασκαφικών συνόλων, 

υπερτερούν όµως στους τάφους. Από τον οικισµό προέρχεται ένα µόνο παράδειγµα 

ύστερης γεωµετρικής � πρώιµης ανατολίζουσας περιόδου, για το οποίο θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι το σχήµα δεν έχει αναγνωρισθεί µε βεβαιότητα. Πτηνόµορφος 

ασκός υποµινωικής περιόδου έχει βρεθεί σε ιερό, ενώ για ένα ακόµα παράδειγµα 

µέσης γεωµετρικής περιόδου η προέλευση από ιερό δεν είναι σίγουρη. Το σχήµα 

κυριαρχεί στους τάφους, από τους οποίους είναι γνωστά είκοσι ένα παραδείγµατα 

που χρονολογούνται στις περιόδους από την ύστερη πρωτογεωµετρική έως την 

πρώιµη γεωµετρική και στην πρώιµη και ύστερη ανατολίζουσα.  

 

Άλλες κατηγορίες κεραµικών αντικειµένων, που έχουν καταγραφεί και 

συµπεριληφθεί στον πίνακα µε την εγχώρια κεραµική της Κνωσού, είναι: 

• ΠΥΡΙΑΤΗΡΙΑ - ΛΥΧΝΑΡΙΑ 
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Πυριατήρια υποµινωικής περιόδου, των οποίων δεν προσδιορίζεται ο 

αριθµός183, προέρχονται από ιερό.  

Από τον οικισµό προέρχεται λυχνάρι ύστερης γεωµετρικής � πρώιµης 

ανατολίζουσας περιόδου.  

• ΥΠΟΣΤΑΤΑ 

Στα υποστατά, εκτός από αυτά που φέρουν τα γενικά χαρακτηριστικά του 

σχήµατος και έχουν ενταχθεί στη γενική κατηγορία, διακρίνονται τέσσερις 

παραλλαγές µε βάση το σχήµα και την υφή του πηλού.  

Αυτά που έχουν ταξινοµηθεί γενικά ως υποστατά συναντώνται και στα τρία 

είδη συνόλων, τα περισσότερα όµως προέρχονται από τους τάφους. Από ιερό 

προέρχεται ένα παράδειγµα υποµινωικής περιόδου, από τον οικισµό τρία 

παραδείγµατα υποµινωικής, υποµινωικής�πρώιµης πρωτογεωµετρικής και ύστερης 

πρωτογεωµετρικής � πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου και από τους τάφους οκτώ 

πρωτογεωµετρικής Β΄ - πρώιµης γεωµετρικής(;) και ύστερης ανατολίζουσας 

περιόδου, ενώ για κάποια δεν δίνεται συγκεκριµένη χρονολόγηση.  

∆ακτυλιόσχηµο υποστατό πρώιµης πρωτογεωµετρικής περιόδου προέρχεται 

από τάφο.  

Τριποδικό υποστατό και αυτό πρώιµης πρωτογεωµετρικής περιόδου 

προέρχεται από τον οικισµό.  

∆ύο τριποδικά υποστατά χονδροειδούς κεραµικής, το ένα 

πρωτογεωµετρικής περιόδου, το άλλο χωρίς συγκεκριµένη χρονολόγηση, 

προέρχονται από τάφους.  

Υποστατά µε διάτρητα τοιχώµατα µας είναι γνωστά µόνο από τον οικισµό 

και αντιπροσωπεύονται µε δύο παραδείγµατα, το ένα γεωµετρικής(;) και το άλλο 

ανατολίζουσας(;) περιόδου.  

Αν και ορισµένες παραλλαγές υποστατών που αντιπροσωπεύονται µε πολύ 

λίγα παραδείγµατα µας είναι γνωστές µόνο από τον οικισµό, διαπιστώνουµε ότι 

πρόκεται για αντικείµενα που  υπερτερούν στους τάφους.   

• ΠΗΛΙΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ «ΣΠΙΤΙΩΝ» � «ΙΕΡΩΝ»  

Τα πήλινα οµοιώµατα «σπιτιών» ή «ιερών» είναι σπάνια πρώιµα αντικείµενα 

που συναντώνται όµως και στα τρία είδη ανασκαφικών συνόλων. Από ιερό µας 

                                                 
183 Evans, ό.π., 134, 135 
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είναι γνωστό ένα και χρονολογείται στην υποµινωική περίοδο, από τον οικισµό 

επίσης ένα ύστερης πρωτογεωµετρικής περιόδου, ενώ από τάφους δύο, το ένα 

ύστερης πρωτογεωµετρικής και το άλλο πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου.   
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2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στις δηµοσιεύσεις της ΥποΜ-Αν κεραµικής της Κνωσού διάφορες απόψεις 

έχουν διατυπωθεί από τους µελετητές για τα σχήµατα των αγγείων και το είδος των 

ανασκαφικών συνόλων από τα οποία προέρχονται, θεωρώντας ότι κάποια 

περιορίζονται σε ορισµένα από αυτά ή ότι αντιπροσωπεύονται σε όλα εξίσου. Το 

θέµα δεν έχει εξετασθεί συνολικά παρά µόνο µε αφορµή τις συγκρίσεις των 

παραλλήλων που γίνονται σε κάθε δηµοσίευση. Η σύγκριση που γίνεται είναι 

µεταξύ των αγγείων που προέρχονται από τα οικιστικά σύνολα και από τους τάφους 

και αφορά σε ορισµένα µόνο σχήµατα.  

Σε ένα από τα πρώτα άρθρα του για την κεραµική από το πηγάδι στη θέση 

Βλυχιά ο J. N. Coldstream σχολιάζοντας την πρωτογεωµετρική κεραµική 

αναφέρει184 για τον κωδωνόσχηµο κρατήρα ότι αποτελεί σχήµα γνωστό από το 

νεκροταφείο της Φορτέτσας, όπου χρησιµοποιούνταν ως τεφροδόχο αγγείο, η 

εύρεσή του όµως και στο κατώτερο στρώµα του πηγαδιού φανερώνει ότι 

προοριζόταν και για οικιακή χρήση. Και σε επόµενο άρθρο του για την 

πρωτογεωµετρική και γεωµετρική κεραµική από την πόλη της Κνωσού διαπιστώνει 

και πάλι ότι οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες αντιπροσωπεύονται και στον οικισµό και 

στους τάφους185. Από τη συνολική εξέταση της ΥποΜ � Αν κεραµικής της Κνωσού 

στην παρούσα µελέτη διαπιστώσαµε ότι πρόκειται για σχήµα που πράγµατι 

αντιπροσωπεύεται και στον οικισµό και στους τάφους, υπερτερεί όµως στον 

οικισµό. Γενικότερα για τον κρατήρα ο Coldstream παρατηρεί ότι ποτέ δεν έγινε 

δηµοφιλής στα κρητικά νεκροταφεία, ενώ θραύσµατα κρατήρων που είναι γνωστά 

από περιοχές του οικισµού δείχνουν ότι ήταν συνηθισµένο οικιακό σχήµα186. Την 

άποψη ότι είναι ένα από τα σχήµατα που χαρακτηρίζουν τον οικισµό και σπάνια 

βρίσκεται στους τάφους, την έχει εκφράσει και στη δηµοσίευση την 

πρωτογεωµετρικής και γεωµετρικής κεραµικής, αλλά και στη δηµοσίευση της 

ανατολίζουσας κεραµικής από την πόλη της Κνωσού187. Όπως προέκυψε εδώ από 

τη συνολική θεώρηση του υλικού µε εξαίρεση τύπο κρατήρων, τους υψίποδες 

                                                 
184 J. N. Coldstream, 1960, 163. 
185 J. N. Coldstream, 1972, 65-68. 
186 J. N. Coldstream, 1960, 170. 
187 J. N. Coldstream, 1972, 78-80.   J. N. Coldstream, 1973(β), 35-36 
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κρατήρες, που υπερτερούν κατά πολύ στους τάφους και ορισµένες σπάνιες 

παραλλαγές του σχήµατος που είναι γνωστές µόνο από τάφους από λίγα 

παραδείγµατα, όλοι οι υπόλοιποι πράγµατι υπερέχουν στον οικισµό. Στη 

δηµοσίευση της γεωµετρικής κεραµικής από την πόλη της Κνωσού για τους 

υψίποδες κρατήρες o Coldstream αναφέρει188 ότι δεν βρίσκονται σε οικιστικά 

σύνολα, µεταγενεστέρες όµως δηµοσιεύσεις απέδειξαν ότι και αυτός ο τύπος 

κρατήρας χρησιµοποιούνταν στον οικισµό, αφού µέχρι τώρα από οικιστικά σύνολα 

είναι γνωστοί τέσσερις που προέρχονται από το «Ανεξερεύνητο Μέγαρο», από την 

περιοχή των Ν∆ σπιτιών και από πηγάδι. 

Στο άρθρο του για την πρωτογεωµετρική και γεωµετρική κεραµική από την 

πόλη της Κνωσού ο Coldstream συµπεραίνει ότι η υδρία σπάνια µπορεί να 

εντοπιστεί ανάµεσα στα κτερίσµατα των τάφων, άποψη που επαναλαµβάνεται και 

στο άρθρο για την ανατολίζουσα κεραµική από τον ίδιο χώρο189. Επισηµαίνει ότι οι 

υδρίες ήταν άγνωστες στα νεκροταφεία πριν από την ύστερη πρωτογεωµετρική 

περίοδο. Επίσης στο εγχειρίδιο για την κνωσιακή κεραµική εκφράζει την άποψη ότι 

οι περισσότερο κοσµηµένες υδρίες περιορίζονται στους τάφους, οι οποίες τείνουν 

να είναι και µικρότερες από τις οικιακές190. Όπως όµως διαπιστώσαµε µετά από τη 

συνολική εξέταση της µέχρι τώρα γνωστής κεραµικής από την Κνωσό, υπερέχουν 

µεν στον οικισµό, δεν είναι σπάνιες όµως στους τάφους. Είναι σπανιότερες σε 

σχέση µε τις πρόχους και τις οινοχόες, ενώ έχουν βρεθεί και σε περιόδους πριν από 

την ύστερη πρωτογεωµετρική (υποµινωική υδρία από τάφο του Βόρειου 

Νεκροταφείου, δύο µέσης πρωτογεωµετρικής(;) από τάφους στον Άγιο Ιωάννη και 

άλλες που έχουν χρονολογηθεί γενικά στην πρωτογεωµετρική περίοδο). Ότι ίδιου 

τύπου υδρίες χρησιµοποιούνταν στον οικισµό και τοποθετούνταν και ως 

κτερίσµατα στους τάφους φαίνεται, για παράδειγµα, από ΠΡΓ Β΄-ΠΓ υδρία 

χονδροειδούς κεραµικής που βρέθηκε σε τάφο του Βόρειου Νεκροταφείου (G 137) 

και ανάλογή της ως προς το σχήµα και την υφή του πηλού, ακόσµητη, βρέθηκε σε 

ΠΡΓ Β΄ στρώµα από πηγάδι (Coldstream, 1960, 160, πίν. 42, αρ. 2). Ακόµα σε 

πηγάδια δεν έχουν βρεθεί µόνο υδρίες χονδροειδούς κεραµικής ή ακόσµητες, αλλά 

και υδρίες µε γραπτή διακόσµηση, όπως µε ταινίες ή µε ταινίες και οµόκεντρους 

κύκλους (για παράδειγµα, J. N. Coldstream, 2000, H1ú J. N. Coldstream, 1960, πίν. 

                                                 
188 J. N. Coldstream, 1972, 79.    
189 J. N. Coldstream, 1972, 65-68.   J. N. Coldstream, 1973(β), 35-36. 
190 J. N. Coldstream, 2001, 37. 
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42, αρ. 3). Μία άλλη περίπτωση που δείχνει ότι ίδια αγγεία κατασκευάζονταν για 

οικιακή και για ταφική χρήση είναι κοσµηµένες οινοχόες ΠΡΓ τύπου, µεγάλου 

µεγέθους, που έχουν βρεθεί στο Βόρειο Νεκροταφείο (για παράδειγµα η οινοχόη 

100.11) και σε τάφους της Φορτέτσας και αντίστοιχές τους που έχουν βρεθεί σε 

ΠΡΓ οικιστικά σύνολα και ταιριάζουν τόσο στο σχήµα, όσο και στη διακόσµηση. 

Σύµφωνα µε τον Coldstream191 αυτός ο τύπος οινοχοών είναι πιθανό να είχε 

σχεδιασθεί αρχικά για οικιακή χρήση.  

Στο ίδιο άρθρο για την πρωτογεωµετρική και γεωµετρική κεραµική από την 

πόλη της Κνωσού ο Coldstream µέσα από τη σύγκρισή της µε την υπόλοιπη έως 

τότε γνωστή κεραµική αναφέρει192 για την πρωτογεωµετρική οικιακή κεραµική της 

Κνωσού ότι δεν διαφέρει σηµαντικά από αυτή των τάφων της ίδιας περιόδου, ενώ 

για την γεωµετρική οικιακή κεραµική της Κνωσού παρατηρεί ότι όλα σχεδόν τα 

σχήµατά της απαντούν και στους τάφους της Φορτέτσας, η συχνότητα όµως µε την 

οποία βρίσκονται είναι διαφορετική193. Ως προς την πρωτογεωµετρική περίοδο 

διαπιστώνει ότι οι πρόχοι, οι οινοχόες, οι ψευδόστοµοι αµφορείς, οι 

κωδωνόσχηµοι κρατήρες, οι κρατηρίσκοι, τα κύπελλα και οι κάλαθοι µε τα 

συµπαγή τοιχώµατα αντιπροσωπεύονται και στα δύο είδη συνόλων. Σπάνιος τύπος 

καλάθου, οι κάλαθοι µε διάτρητα τοιχώµατα, πρωτοεµφανίζονται σε οικιστικό 

σύνολο δηµοσιευµένο στο άρθρο αυτό και παρέµειναν γνωστοί µόνο από οικιστικά 

σύνολα αφού έχουν βρεθεί µόνο σε ένα ακόµα. Στη γεωµετρική περίοδο ως 

δηµοφιλή οικιακά κλειστά σχήµατα αναφέρει τους λεπτούς αµφορείς µε λαβές στο 

λαιµό, τις υδρίες και τις πρόχους µε σφαιρικό σώµα, που επισηµαίνει ότι σπάνια 

βρίσκονται σε τάφους. Η παρατήρηση του Coldstream για αυτά τα σχήµατα δεν 

ισχύει πλέον, αφού όπως φαίνεται από τον πίνακα των σχηµάτων κατά χώρο 

προέλευσης όπου αναφέρεται και η χρονολόγηση, αλλά και από τα γραφήµατα οι 

αµφορείς µε λαβές στο λαιµό και οι πρόχοι υπερτερούν στους τάφους και µόνο οι 

υδρίες υπερέχουν στον οικισµό χωρίς να είναι όµως σπάνιες στους τάφους. Και στη 

δηµοσίευση της ανατολίζουσας κεραµικής από την πόλη της Κνωσού 

επαναλαµβάνει την άποψη που είχε εκφράσει εξετάζοντας και τη γεωµετρική 

κεραµική από τον ίδιο χώρο, ότι οι αµφορείς είναι σχήµα που σπάνια βρίσκεται σε 

                                                 
191 J. N. Coldstream, 1996(α), 342, τύπος Α(i).  
192 J. N. Coldstream, 1972, 65-68. 
193 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 78-80 
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τάφους194. Στη δηµοσίευση ανατολίζουσας κεραµικής από δύο οικιστικά σύνολα 

της Κνωσού οι Coldstream και Sackett195 σχολιάζοντας τα σχήµατα παρατηρούν για 

τους αµφορείς ότι ως σχήµα είναι άγνωστο ανάµεσα στα κτερίσµατα της περιόδου, 

παρατήρηση που όµως δεν ισχύει αφού πέντε αµφορείς πρώιµης ανατολίζουσας 

περίοδου έχουν βρεθεί σε τάφους του Βόρειου Νεκροταφείου και ένας 

ανατολίζουσας περιόδου αναφέρεται από το θαλαµωτό τάφο στον Χανιαλή Τεκέ. 

Στην άποψη ότι οι αµφορείς απαντώνται πιο συχνά στα κνωσιακά οικιστικά σύνολα 

από ότι στα νεκροταφεία εµµένει ο Coldstream και στην εξέταση της υποµινωικής 

έως ύστερης ανατολίζουσας κεραµικής στο πρόσφατο εγχειρίδιο για την κνωσιακή 

κεραµική196. Οι αµφορείς στους οποίους αναφέρεται είναι αµφορείς µε λαβές στο 

λαιµό και αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά. Η περίπτωση των αµφορέων µε λαβές 

στο λαιµό σχολιάζεται παραπάνω, το ίδιο ωστόσο ισχύει και για τους αµφορείς µε 

λαβές στην κοιλιά που υπερτερούν επίσης στους τάφους, αφού όπως διαπιστώνεται 

από τον πίνακα των σχηµάτων κατά χώρο εύρεσης εννέα αµφορείς µε λαβές στην 

κοιλιά προέρχονται από οικιστικά σύνολα και τριάντα έξι από τάφους.  

Κρίνοντας από τα σύνολα που δηµοσιεύει στο άρθρο για την 

πρωτογεωµετρική και γεωµετρική κεραµική από την πόλη της Κνωσού και 

σχολιάζοντας τη γεωµετρική κεραµική, αναφέρει ότι οι σκύφοι είναι πολύ 

περισσότεροι σε αυτά από ότι στους τάφους της Φορτέτσας197. Όπως όµως φάνηκε 

εδώ από τη συνολική εξέταση του υλικού, αν και είναι πολλοί αυτοί που 

προέρχονται από τον οικισµό, ανήκουν στα σχήµατα που υπερτερούν στους τάφους. 

Στο ίδιο άρθρο ως άγνωστα µέχρι τότε στους τάφους αναφέρει τα κωνικά 

κύπελλα µε τη γυαλιστερή κίτρινη επιφάνεια, κατηγορία κυπέλλων που όπως 

αποδείχθηκε συναντάται και στους τάφους, αφού µαρτυρώνται δύο, το ένα από 

τάφο στη Φορτέτσα και το άλλο από τάφο στο Μαύρο Σπήλαιο. Στη µεταγενέστερη 

δηµοσίευση της κεραµικής από την περιοχή των Ν∆ σπιτιών, για τα κωνικά 

κύπελλα που τα εντάσσει ανάµεσα στα προϊόντα του κλιβάνου κεραµικής, ο οποίος 

έχει βρεθεί στη συγκεκριµένη περιοχή, αναφέρει198 ότι είναι εξαιρετικά σπάνια στα 

νεκροταφεία και τα παραδείγµατα που αναφέρει προέρχονται από τάφο στο 

Μασταµπά και από τάφο στο Βόρειο Νεκροταφείο, ωστόσο αυτό από το Βόρειο 

                                                 
194 J. N. Coldstream, 1973(β), 35-36 
195 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 48. 
196 J. N. Coldstream, 2001, 23. 
197 J. N. Coldstream, 1972, 78. 
198 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 239. 
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Νεκροταφείο �κύπελλο 292.17, πίν. 234- ανήκει στον τύπο του κυπέλλου µε έσω 

νεύον χείλος και όχι στα κωνικά, οπότε δεν ισχύει ως παράδειγµα. Όµως πράγµατι 

είναι γνωστά δύο παραδείγµατα από τάφους της Κνωσού, τα οποία αναφέρονται 

παραπάνω. Στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου ο Coldstream 

επαναλαµβάνει την άποψη ότι τα συγκεκριµένα ΥΓ-ΠΑν κωνικά κύπελλα 

προέρχονται µόνο από οικιστικά σύνολα199.  

Στο άρθρο για την ανατολίζουσα κεραµική από την πόλη της Κνωσού 

απόψεις εκφράζονται για δύο ακόµα σχήµατα200. Για την πυξίδα µε ευθέα 

τοιχώµατα αναφέρει ότι δεν είναι γνωστή από νεκροταφεία, άποψη που δεν ισχύει, 

αφού διαπιστώσαµε ότι ανάλογες πυξίδες ίδιας χρονολόγησης έχουν βρεθεί σε 

τάφους του Βόρειου Νεκροταφείου. Ως αποκλειστικά οικιακό σχήµα χαρακτηρίζει 

τη λεκανίδα, ούτε όµως και αυτό ισχύει, καθώς λεκανίδα ανατολίζουσας περιόδου 

έχει βρεθεί σε τάφο της Φορτέτσας και µία ακόµα ύστερης ανατολίζουσας περιόδου 

σε τάφο του Βόρειου Νεκροταφείου. 

Στη δηµοσίευση των τάφων του Βόρειου Νεκροταφείου ο Coldstream στο 

σχολιασµό των σχηµάτων, για τα µαγειρικά σκεύη και συγκεκριµένα για τις 

cooking jugs (τύπος F) εκφράζει την άποψη201 ότι αποτελούν µικρές εκδοχές των 

µαγειρικών σχηµάτων που βρίσκονται στα οικιστικά σύνολα και θεωρεί ότι τα 

περισσότερα είναι πολύ µικρά για να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από συµβολικά 

κτερίσµατα στους τάφους, ενώ για δύο από τα µεγαλύτερα που φέρουν ίχνη 

καψίµατος στο χείλος θεωρεί ότι είτε ήταν προσωπικά αντικείµενα που 

τοποθετήθηκαν στη συνέχεια στον τάφο είτε είχαν χρησιµοποιηθεί στην ταφική 

τελετουργία. Και για τα τριποδικά µαγειρικά αγγεία αναλόγου σχήµατος (τύπος 

F(ii)) επισηµαίνει ότι µόνο ένα έχει ίχνη καψίµατος και κανένα δεν είναι τόσο 

µεγάλο έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για χρήση στην κουζίνα. Την άποψή του, ότι 

η παρουσία τους στους τάφους είναι συµβολική, θεωρεί ότι τη στηρίζει το 

παράξενο σύνθετο µικρογραφικό σκεύος που έχει χαρακτηρισθεί ως κέρνος 

χονδροειδούς κεραµικής από το θολωτό τάφο στο Χανιαλή Τεκέ202 και αποτελείται 

από συνενωµένα τριποδικά µαγειρικά αγγεία. Και στο εγχειρίδιο για την κνωσιακή 

κεραµική επαναλαµβάνει την άποψη ότι ορισµένα από τα µαγειρικά αγγεία που 

έχουν βρεθεί σε τάφους είναι πολύ µικρά για να έχουν χρησιµοποιηθεί για 
                                                 
199 J. N. Coldstream, 1996(α), 391. 
200 J. N. Coldstream, 1973(β), 35-36. 
201 J. N. Coldstream, 1996(α),  350 
202 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 351. 
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µαγείρεµα, αφού όπως υποστηρίζει µία σύγκριση του µεγέθους ανάµεσα σε δύο 

σχεδόν σύγχρονα ΠΡΓ τριποδικά αγγεία, από τα οποία το ένα που προέρχεται από 

οικιστικό σύνολο έχει ύψος γύρω στα 33 εκ., ενώ το άλλο που έχει βρεθεί στο 

Βόρειο Νεκροταφείο έχει ύψος 11 εκ., απεικονίζει τη διαφορά κλίµακας ανάµεσα 

σε ένα χρηστικό αντικείµενο και σε ένα συµβολικό κτέρισµα σε τάφο203. Όµως το 

κριτήριο του µεγέθους είναι επισφαλές, αφού και στον οικισµό έχουν βρεθεί 

µαγειρικά αγγεία µικρού µεγέθους, όπως, για παράδειγµα, µαγειρικό αγγείο 

αναλόγου σχήµατος και χρονολόγησης µε αυτά που σχολιάζει ο Coldstream από το 

Βόρειο Νεκροταφείο και το οποίο προέρχεται από οικιστικό σύνολο από την 

περιοχή των Ν∆ σπιτιών και έχει µέγεθος ανάλογο µε αυτά. Συγκεκριµένα έχει 

ύψος γύρω στα 12 εκ. και διάµετρο χείλους γύρω στα 9 εκ., ενώ και ορισµένα από 

αυτά του Βόρειου Νεκροταφείου έχουν ύψος 9,3 εκ. και διάµετρο χείλους 7 εκ. 

Άλλωστε έχουν βρεθεί στους τάφους και µαγειρικά σκεύη µεγαλύτερου µεγέθους. 

Είναι µάλλον απίθανο να κατασκεύαζαν µαγειρικά αγγεία µικρού µεγέθους για να 

τα τοποθετούν ειδικά ως κτερίσµατα στους τάφους. Επιπροσθέτως, από σπίτια 

ελληνιστικής περιόδου γνωρίζουµε και µαγειρικά σκεύη µικρών µεγεθών, αλλά και 

πώµατα µικρών µεγεθών που προορίζονταν γι� αυτά. Τα µικρά αυτά µαγειρικά 

σκεύη θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να χρησιµοποιούνται για το βράσιµο νερού ή 

αρωµατικών βοτάνων. Ακόµα και σήµερα τα µαγειρικά σκεύη κατασκευάζονται σε 

διάφορα µεγέθη ανάλογα µε τη χρήση τους. 

Ο κοσµηµένος τεφροδόχος πίθος και ο σφαιρικός αρύβαλλος 

χαρακτηρίζονται από τον Coldstream στο άρθρο του για την πρωτογεωµετρική και 

γεωµετρική κεραµική από την πόλη της Κνωσού και συγκεκριµένα στο σχολιασµό 

της γεωµετρικής κεραµικής ως τα δύο πιο απαραίτητα ταφικά σχήµατα, που δεν 

είναι καθόλου συνηθισµένα στα οικιστικά σύνολα204. Ωστόσο το συµπέρασµα που 

προέκυψε εδώ από τη συνολική εξέταση της ΥποΜ � Αν κεραµικής της Κνωσού 

είναι ότι κοσµηµένοι πίθοι γεωµετρικής περιόδου έχουν βρεθεί και στον οικισµό. 

Συγκεκριµένοι τύποι τους προτιµώνται κυρίως στους τάφους. Οι αρύβαλλοι 

πράγµατι, κρίνοντας και από όλες τις παραλλαγές του σχήµατος, είναι σπάνιοι στα 

οικιστικά σύνολα. Για τα κοσµηµένα πώµατα αναφέρει ότι συναντώνται εξίσου 

και στα δύο είδη ανασκαφικών συνόλων, όµως και για αυτά η εικόνα που προέκυψε 

εδώ είναι ότι υπερτερούν στους τάφους. Ήδη στο άρθρο του για την κεραµική από 
                                                 
203 J. N. Coldstream, 2001, 63. 
204 J. N. Coldstream, 1972, 78-80. 
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το πηγάδι στη θέση Βλυχιά, σχολιάζοντας τη γεωµετρική � πρώιµη ανατολίζουσα 

κεραµική, επισηµαίνει ότι αρκετά από τα πιο συνηθισµένα σχήµατα αυτών των 

περιόδων από το νεκροταφείο της Φορτέτσας δεν έχουν βρεθεί στο συγκεκριµένο 

σύνολο και ως εκ τούτου θεωρεί ότι περιορίζονταν στους τάφους205. Ιδιαίτερα το 

επισηµαίνει για τον κοσµηµένο πίθο και για τον αρύβαλλο που τον συνοδεύει. 

Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί στην παρούσα µελέτη, κανένα από τα δύο αυτά 

σχήµατα δεν περιορίζεται µόνο στους τάφους, αφού κοσµηµένοι πίθοι χωρίς 

ακριβέστερο προσδιορισµό του τύπου τους έχουν βρεθεί αρκετοί και σε ιερό και 

στον οικισµό και όχι µόνο σε τάφους, από τους οποίους προέρχονται λίγο 

περισσότεροι. Ακόµα και τύποι κοσµηµένων πίθων, που είναι οι ωοειδείς πίθοι, οι 

ωοειδείς πίθοι χωρίς λαιµό=πίθοι µε δύο λαβές και οι πίθοι µε τέσσερις λαβές 

µπορεί να κυριαρχούν στους τάφους, είναι όµως γνωστοί και από τον οικισµό. Ούτε 

όµως και οι αρύβαλλοι προέρχονται µόνο από τάφους, στους οποίους κυριαρχούν 

µεν, έχουν όµως βρεθεί και στον οικισµό και σε ιερό. Για τα κοσµηµένα πώµατα, 

που βρέθηκαν στο συγκεκριµένο σύνολο σε µεγάλες ποσότητες, συµπεραίνει ότι 

µπορεί να υπάρχουν ανεξάρτητα από τους πίθους, τους οποίους συνοδεύουν στα 

νεκροταφεία. Πράγµατι το σχήµα συναντάται και στα τρία είδη συνόλων  υπερτερεί 

όµως στους τάφους.  

Στη δηµοσίευση της κεραµικής από την περιοχή των Ν∆ σπιτιών o 

Coldstream206, σχολιάζοντας θραύσµα ΜΓ πίθου µε τέσσερις λαβές, επισηµαίνει 

ότι πρόκειται για σχήµα που φτιάχνονταν ειδικά για τις καύσεις και το αποδίδει σε 

χαρακτηριστικό εργαστήριο, στο Εργαστήριο του Ζωγράφου του Αλόγου που 

ειδικευόταν σε τέτοια τεφροδόχα αγγεία. ∆ιατυπώνει την υπόθεση ότι ίσως το 

συγκεκριµένο να απορρίφθηκε από την ταφική χρήση επειδή ήταν κακοψηµένο, αν 

και αναφέρει ότι το σχήµα δεν απουσίαζε εντελώς από τον οικισµό, αφού 

παραδείγµατα είναι γνωστά από το «Ανεξερεύνητο Μέγαρο». Το επιχείρηµα ότι 

απορρίφθηκε από την ταφική χρήση επειδή ήταν κακοψηµένο δεν ευσταθεί, αφού 

κακοψηµένα αγγεία τοποθετούνταν ως κτερίσµατα σε τάφους. Πράγµατι πάντως 

πρόκειται για τύπο πίθου που κυριαρχεί στους τάφους, όπως φαίνεται και στο 

σχετικό γράφηµα, δεν κατασκεύαζονταν όµως ειδικά για τις καύσεις, αφού τρία 

παραδείγµατα, ένα ΠΓ, ένα ΜΓ και ένα ΥΓ έχουν βρεθεί σε οικιστικά σύνολα.  

                                                 
205 J. N. Coldstream, 1960, 170. 
206 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 237 (θραύσµα πίθου Υ1).  
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Ως προς τους ανατολίζοντες ωοειδείς πίθους χωρίς λαιµό µε δύο ή µε 

τέσσερις λαβές και µε διακόσµηση οµόκεντρων κύκλων, οι οποίοι συνυπήρχαν µε 

τους πολύχρωµους και έχουν χαρακτηρισθεί από τον Brock ως τα τεφροδόχα αγγεία 

των φτωχών207, ο πίθος των φτωχών, άποψη που αναφέρεται στη συνέχεια και από 

άλλους µελετητές, όπως από τη Moignard208 στη δηµοσίευση της ανατολίζουσας 

κεραµικής από το Βόρειο Νεκροταφείο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τέτοιοι πίθοι σε 

αντίθεση µε τους πολύχρωµους προέρχονται και από στρώµατα κατοίκησης, όπως 

από το στρώµα TP/68 από λάκκο που έχει ανασκαφεί ανατολικά του κεντρικού 

δρόµου προς το Ηράκλειο209, ή από την περιοχή των Ν∆ οικιών, όπου σχολιάζεται 

ήδη από τον Coldstream210 ότι οι πίθοι αυτοί µε την απλούστερη διακόσµηση 

κύκλων µπορούσαν επίσης να χρησιµεύουν για την οικιακή αποθήκευση. Και στο 

εγχειρίδιο για την κνωσιακή κεραµική ο Coldstream σηµειώνει ότι οι ανατολίζοντες 

αυτοί ωοειδείς πίθοι µε τη διακόσµηση των οµόκεντρων κύκλων είναι ιδιαίτερα 

συνηθισµένοι και στα οικιστικά σύνολα, ενώ κατά την ύστερη ανατολίζουσα 

περίοδο αποτελούσαν το µόνο εναλλακτικό τεφροδόχο αγγείο απέναντι στους 

πολύχρωµους πίθους211.  

Η παρουσία θραυσµάτων πολύχρωµου πίθου σε σύνολο από τοµή στο 

σύγχρονο χωριό Μπουγάδα Μετόχι καθορίζει σύµφωνα µε τον Coldstream212 τον 

ταφικό χαρακτήρα του συνόλου. Για τους πολύχρωµους πίθους παρατηρεί ότι δεν 

έχουν βρεθεί ποτέ σε οικιστικά σύνολα και κοσµηµένοι καθώς ήταν µετά το ψήσιµο 

µε εξίτηλη βαφή, ήταν άχρηστοι στην καθηµερινή ζωή και προορίζονταν σαφώς για 

τεφροδόχα αγγεία. Η άποψη αυτή για τους πολύχρωµους πίθους είχε εκφρασθεί ήδη 

από τον Payne213, ενώ ο Coldstream την επαναλαµβάνει και στο πρόσφατο 

εγχειρίδιο για την κνωσιακή κεραµική, όπου αναφέρει ότι οι πολύχρωµοι πίθοι µαζί 

µε τα συνδυαζόµενα πώµατά τους προορίζονταν αποκλειστικά για καύσεις και η 

απουσία τους από τον οικισµό δικαιολογείται από την εύθρυπτη κατασκευή τους, 

δηλαδή το µαλακό και λιγότερο ψηµένο πηλό και από τα εξίτηλα χρώµατα, που θα 

                                                 
207 J. K. Brock, 1957, 150. 
208 E. Moignard, 1996, 421. 
209 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 58, 48. 
210 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 237-238. 
211 J. N. Coldstream, 2001, 29. 
212 J. N. Coldstream, 2000, 294. 
213 H. G. G. Payne, 1927-1928, 280-281úE. Moignard, 1996, 460-461. 
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τους έκαναν άχρηστους µπροστά στη φθορά που θα έπρεπε να υποστούν από τη 

χρήση τους στην καθηµερινή ζωή214.  

Για τους πίθους µε ευθέα τοιχώµατα στη δηµοσίευση των τάφων της 

Φορτέτσας ο Brock έχει εκφράσει την άποψη ότι πίθοι µε ευθέα τοιχώµατα, 

µεγάλοι ή µικροί, κοσµηµένοι ή ακόσµητοι, αποτελούν καινούργιο σχήµα κατά την 

πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο και περιορίζονται µόνο σε αυτή215. Όπως όµως 

φάνηκε στην παρούσα µελέτη από τη συνολική εξέταση του υλικού, το σχήµα είναι 

ήδη γνωστό στην Κνωσό από την πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο, από τάφο 

στον Άγιο Ιωάννη, ενώ εµφανίζεται και κατά την πρώιµη γεωµετρική περίοδο και 

κατά την πρώιµη ανατολίζουσα. Για τους πίθους χονδροειδούς κεραµικής στην ίδια 

δηµοσίευση ο Brock αναφέρει ότι εξαφανίζονται κατά την πρώιµη ανατολίζουσα 

περίοδο και θεωρεί ότι αντικαθιστώνται από τους πίθους µε απλή διακόσµηση 

σειρών οµόκεντρων κύκλων216. Όπως όµως διαπιστώνουµε από τον πίνακα των 

σχηµάτων κατά το είδος του συνόλου προέλευσης, πίθοι χονδροειδούς κεραµικής 

χρονολογούµενοι στην ύστερη ανατολίζουσα περίοδο έχουν βρεθεί τόσο στο 

Βόρειο Νεκροταφείο, όσο και σε οικιστικά σύνολα στο «Ανεξερεύνητο Μέγαρο», 

στην περιοχή του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου και στο �Royal Road�.  

Ο Coldstream217 στη δηµοσίευση των ελληνικών ευρηµάτων του Evans για 

µεσογεωµετρικό πτηνόµορφο ασκό που έχει βρεθεί στην περιοχή του Ανακτόρου 

θεωρεί ότι πρέπει να ανήκει στα αναθήµατα του ιερού της «Ρέας», ιερού χτισµένου 

πάνω από το Ανάκτορο, διατυπώνοντας την άποψη ότι είναι απίθανο να ανήκει στη 

σκευή σπιτιού ή, λαµβάνοντας υπ� όψιν του το ανασκαφικό του σύνολο, ότι είναι 

απίθανο να αποτελεί κτέρισµα σε τάφο. Ωστόσο, αν η αναγνώριση του σχήµατος σε 

θραύσµα ύστερης γεωµετρικής � πρώιµης ανατολίζουσας περίοδου που έχει βρεθεί 

σε οικιστικό σύνολο δυτικά του Στρωµατογραφικού Μουσείου είναι σωστή, η 

εµφάνιση αυτού του σχήµατος στον οικισµό δεν πρέπει να θεωρείται απίθανη.  Η 

παρουσία του σε άλλο ιερό και σε τάφους είναι δεδοµένη.  

Επίσης, απόψεις έχουν εκφρασθεί για το χαρακτηρισµό του είδους των 

ανασκαφικών συνόλων ανάλογα µε τα σχήµατα των αγγείων που έχουν βρεθεί σε 

αυτά.  

                                                 
214 J. N. Coldstream, 2001, 29.  
215 J. K. Brock, 1957, 143. 
216  J. K. Brock, στο ίδιο, 152. 
217 J. N. Coldstream, 2000, 286. 
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Οµάδα δώδεκα αγγείων, που έχει βρεθεί κοντά στη Βίλα Αριάδνη, έχει 

ερµηνευθεί ως ταφική και έχει ονοµασθεί ταφή IV218. Τα σχήµατα που έχουν βρεθεί 

σε αυτό το σύνολο συνηγορούν στην άποψη ότι είναι ταφικό, αφού κωδωνόσχηµοι 

κρατήρες έχουν βρεθεί αρκετοί και σε τάφους, οι υψίποδες σκύφοι, τα κύπελλα και 

τα µικρογραφικά κύπελλα αποτελούν σχήµατα που υπερτερούν κατά πολύ στους 

τάφους, µικρογραφικές πρόχοι είναι γνωστές από τάφους, ενώ µικρογραφικές 

οινοχόες και µονόχρωµοι αρύβαλλοι είναι σχήµατα γνωστά µόνο από τάφους. 

Στη δηµοσίευση της κεραµικής από την περιοχή των ορίων του µινωικού 

Ανακτόρου και πάνω από αυτό ο Coldstream θεωρεί εµφανή τον οικιακό 

χαρακτήρα σε ορισµένα από αυτά τα σύνολα από τα σχήµατα των αγγείων που 

περιλαµβάνονται σε αυτά. Για το σύνολο Α που προέρχεται από το Ν∆ όριο του 

Ανακτόρου παρατηρεί ότι ο οικιακός του χαρακτήρας είναι εµφανής από τα 

µαγειρικά σκεύη,  τα χονδροειδή αποθηκευτικά αγγεία και την υπεροχή των 

ανοιχτών σχηµάτων έναντι των κλειστών219. Ωστόσο στον κατάλογο που δίνεται, 

τόσο τα µαγειρικά, όσο και τα αποθηκευτικά αντιπροσωπεύονται µε ένα 

παράδειγµα το καθένα και δεν γίνεται σαφές αν υπάρχουν και άλλα στο 

συγκεκριµένο σύνολο που απλά δεν συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο. Ακόµα, 

όπως έχει φανεί στην παρούσα µελέτη από τη συνολική θεώρηση του υλικού, 

µαγειρικά σκεύη τοποθετούνταν και ως κτερίσµατα στους τάφους. Αρκετά και 

διαφορετικών τύπων έχουν βρεθεί σε τάφους του Βόρειου Νεκροταφείου και ένα σε 

τάφο στο Μαύρο Σπήλαιο. Συνεπώς από µόνη της η παρουσία µαγειρικού σκεύους 

δεν µπορεί να προσδιορίσει τον οικιακό χαρακτήρα ενός συνόλου, παρά µόνο αν 

είχαν βρεθεί σε µεγάλες ποσότητες, καθώς ως σχήµα υπερτερεί στον οικισµό. Ως 

χονδροειδές αποθηκευτικό αγγείο εννοεί πίθο χονδροειδούς κεραµικής, τύπο πίθου 

που όµως µας είναι γνωστός και από τα τρία είδη συνόλων (οικισµό, τάφους, ιερά) 

µε υπεροχή στον οικισµό. Συνεπώς γι� αυτόν ισχύει ότι και τα µαγειρικά σκεύη. 

Σχολιάζοντας το είδος της εγκατάστασης αναφερόµενος σε πίθους χονδροειδούς 

κεραµικής, συγκεκρινένα από τα σύνολα G και M, διευκρινίζει ότι επιλέχθηκαν 

ανάµεσα σε πολυάριθµα κοµµάτια, διευκρίνιση που όµως δεν γίνεται και για τους 

ανάλογους πίθους που προέρχονται από τα υπόλοιπα σύνολα220.  Έτσι για την 

άποψη υπέρ του οικιακού χαρακτήρα του συγκεκριµένου συνόλου συνηγορεί 

                                                 
218 J. N. Coldstream, 1963, 38. 
219 J. N. Coldstream, 2000, 264. 
220 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 298, υποσηµείωση 100. 
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περισσότερο η θέση εύρεσης, συνδυαστικά µε τα σχήµατα των αγγείων, τα οποία 

αν είχαν βρεθεί σε µεγάλο αριθµό θα στήριζαν από µόνα τους την άποψη αυτή πολύ 

περισσότερο. Ακόµα όµως και το επιχείρηµα για την υπεροχή γενικά των ανοιχτών 

σχηµάτων έναντι των κλειστών δεν είναι ασφαλές χωρίς προσδιορισµό των 

συγκεκριµένων ανοιχτών σχηµάτων, αφού ορισµένα από αυτά υπερτερούν και 

χαρακτηρίζουν τον οικισµό, όπως είναι οι κρατήρες, τα πινάκια, οι λεκάνες και οι 

λεκανίδες, ενώ άλλα υπερτερούν στους τάφους, όπως είναι οι κρατηρίσκοι, οι 

σκύφοι, οι κοτύλες, τα κύπελλα, οι κάλαθοι και τα καδοειδή αγγεία/λεκανίδες. Και 

για το σύνολο Ε που προέρχεται από το Β∆ τετράγωνο, όπου βρίσκεται ο θεατρικός 

χώρος, χρησιµοποιούνται από τον Coldstream221 τα ίδια επιχειρήµατα για τον 

οικιακό χαρακτήρα του, τον οποίο θεωρεί εµφανή από την υπεροχή των ανοιχτών 

σχηµάτων έναντι των κλειστών και από την παρουσία µαγειρικών αγγείων. Ωστόσο 

και στο σύνολο αυτό περιγράφεται µόνο ένα µαγειρικό αγγείο, ενώ τα ανοιχτά 

αγγεία είναι διαφόρων σχηµάτων όπως κρατήρες, σκύφοι, κύπελλα. Και γι� αυτό 

ισχύει η κριτική που έχει εκφρασθεί για το σύνολο Α.  

Και για το σύνολο Κ, που περιλαµβάνει θραύσµατα αγγείων από τρεις θέσεις 

πάνω από το ίδιο το Ανακτόρο και το οποίο δεν είναι σαφές αν είναι οικιστικό ή 

λατρευτικό, εκφράζει την άποψη ότι η υψηλή ποιότητα ορισµένων θραυσµάτων 

από αυτά, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και εισαγωγές από την Αττική και την 

Κόρινθο, ίσως να υποδηλώνει σποραδικά αναθήµατα στο ιερό, παρά απορρίµµατα 

που έµειναν από εκείνους που λεηλάτησαν οικοδοµικό υλικό222. Όµως, καταρχήν, η 

ποσότητα είναι πολύ µικρή για να κρίνει την ποιότητα µόνο από αυτή και έπειτα 

καλής ποιότητας κεραµική αντιστοίχων σχηµάτων (πίθος µε ευθέα τοιχώµατα, 

κοσµηµένος πίθος, κοσµηµένο πώµα, αµφορέας µε λαβές στο λαιµό και 

κοσµηµένος κρατήρας) προέρχεται και από τον οικισµό, ενώ αττικοί αµφορείς µε 

λαβές στο λαιµό και αττικοί σκύφοι, που είναι οι εισαγωγές στις οποίες αναφέρεται 

(η κορινθιακή πυξίδα είναι υστερότερη γι� αυτό δεν σχολιάζεται εδώ), µας είναι 

γνωστοί από τον οικισµό.   

Στο ίδιο άρθρο σχολιάζοντας το είδος της εγκατάστασης θεωρεί ότι ο 

οικιστικός της χαρακτήρας είναι φανερός και δεν χρειάζεται να αποδειχθεί. Αυτό το 

στηρίζει και στο χαρακτήρα της κεραµικής που προέρχεται από αυτή223. Αναφέρει 

                                                 
221 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 272. 
222 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 296. 
223 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 298. 
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ότι τα αρωµατικά αγγεία είναι πολύ σπάνια, αφού αντιπροσωπεύονται µόνο µε 

τέσσερα θραύσµατα, τα τρία από ληκύθους και το ένα από αρύβαλλο. Πράγµατι η 

διαπίστωση αυτή συµφωνεί µε το συµπέρασµα που προέκυψε εδώ από τη συνολική 

θεώρηση του υλικού, ότι οι αρύβαλλοι και οι λήκυθοι είναι σχήµατα που 

κυριαρχούν και χαρακτηρίζουν τους τάφους. Σηµειώνει υπέρ του οικιστικού 

χαρακτήρα της εγκαταστάσης την παρουσία των µαγειρικών αγγείων που 

αντιπροσωπεύονται συνολικά µε οκτώ παραδείγµατα, των λεκανών που 

αντιπροσωπεύονται µε τρία παραδείγµατα και των πίθων χονδροειδούς κεραµικής 

που αναφέρει ότι είναι πολυάριθµοι. Και τα τρία αυτά σχήµατα πράγµατι 

υπερτερούν στον οικισµό, οι λεκάνες µάλιστα τον χαρακτηρίζουν, ενώ για τα άλλα 

δύο θα πρέπει να έχουν βρεθεί σε µεγάλη ποσότητα για να θεωρήσοµε ότι τον 

χαρακτηρίζουν, αφού δεν είναι σπάνια στους τάφους. Επίσης, για την εγχώρια 

κεραµική της Κνωσού αναφέρει ότι περισσότερα από τα µισά καταλογογραφηµένα 

κοµµάτια προέρχονται από σχήµατα που δεν είναι συχνά στα νεκροταφεία, είναι 

όµως απαραίτητα στην καθηµερινή ζωή και τα σχήµατα αυτά είναι ο αµφορέας, η 

υδρία, ο κρατήρας και ο σκύφος. Κρίνοντας όµως από τη συνολική εξέταση της 

ΥποΜ � Αν εγχώριας κεραµικής της Κνωσού οι αµφορείς, οι κρατήρες και οι 

υδρίες υπερτερούν µεν στον οικισµό δεν είναι σπάνιοι όµως στα νεκροταφεία, ενώ 

οι σκύφοι αντίθετα υπερτερούν στα νεκροταφεία, χωρίς να είναι µικρός ο αριθµός 

των γνωστών από τον οικισµό.  

Καθώς οι δηµοσιεύσεις και η γνώση του υλικού αυξήθηκαν και καθώς 

επιχειρήσαµε στην παρούσα µελέτη συνολική και συγκριτική εξέταση των 

σχηµάτων των αγγείων ανάλογα µε το είδος του ανασκαφικού συνόλου από το 

οποίο προέρχονται, διαπιστώσαµε ότι αρκετές από τις παραπάνω απόψεις που 

αφορούν στα σχήµατα που χαρακτηρίζουν ή περιορίζονται στον οικισµό ή στους 

τάφους δεν ισχύουν. Από τη συνολική εξέταση της ΥποΜ-Αν εγχώριας κεραµικής 

της Κνωσού στην παρούσα µελέτη προέκυψε ότι κατά γενικό κανόνα τα ίδια αγγεία 

παράγονταν για να χρησιµοποιηθούν και στον οικισµό και στους τάφους. Επειδή το 

δείγµα από τα ιερά είναι µικρό, λόγω του ότι πολύ λίγα έχουν ανασκαφεί και µας 

είναι γνωστά, η παρουσία ορισµένων σχηµάτων σε αυτά θεωρείται ενδεικτική, 

υποστηρίζοντας όµως την παραπάνω άποψη. Η βασική σύγκριση γίνεται µεταξύ 

των σχηµάτων που προέρχονται από τον οικισµό και από τάφους. Τα σχήµατα που 

έχουν βρεθεί σε ιερά συγκαταλέγονται ανάµεσα στα πιο συνηθισµένα και είναι:  

ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΕΡΑ 
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ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΠΙΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ/ΣΚΥΦΟΙ ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 
ΣΚΥΦΟΙ ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 
BOWL ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΩΜΑΤΑ 
ΚΟΤΥΛΕΣ ΠΙΝΑΚΙΑ 
ΚΥΠΕΛΛΑ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 
ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ ΚΑΛΑΘΟΙ 

 

∆ιαπιστώσαµε ότι όλα σχεδόν τα σχήµατα και οι περισσότερες παραλλαγές 

τους βρίσκονται τόσο στον οικισµό, όσο και σε τάφους. Τα σχήµατα και οι 

παραλλαγές τους που αντιπροσωπεύνται και στα δύο αυτά είδη συνόλων είναι:  

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΤΑΦΟΥΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 
ΚΡΑΤΗΡΕΣ-ΛΕΒΗΤΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΑ ΠΩΜΑΤΑ 
ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 
∆ΙΝΟΙ ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 
ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ/ΣΚΥΦΟΙ ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
ΣΚΥΦΟΙ ΠΙΝΑΚΙΑ 
ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ ΒΑΘΙΑ ΠΙΝΑΚΙΑ 
ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 
ΑΩΤΟΙ ΣΚΥΦΟΙ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 
ΑΩΤΟΙ ΣΚΥΦΟΙ ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ 
ΚΟΤΥΛΕΣ ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 
ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ ΦΑΚΟΕΙ∆Η ΦΛΑΣΚΙΑ 
ΚΥΠΕΛΛΑ ΠΡΟΧΟΙ 
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΠΡΟΧΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ 
ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΧΟΙ 
ΚΑΝΘΑΡΟΙ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 
ΜΙΚΡΟΙ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ Υ∆ΡΙΕΣ 
ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ=ΠΙΘΟΙ ΜΕ 
∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 

Υ∆ΡΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΛΑΘΟΙ 
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΚΑΛΑΘΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΜΙΚΡΟΙ ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΚΑΛΑΘΟΙ-ΠΩΜΑΤΑ 
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑ∆ΟΕΙ∆Η ΑΓΓΕΙΑ/ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 
ΠΙΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑ∆ΟΕΙ∆Η 

ΑΓΓΕΙΑ/ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 
ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ ΚΑΙ 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 
ΠΩΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣΧΗΜΟΙ ΚΕΡΝΟΙ 
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ΟΜΦΑΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΙ ΑΣΚΟΙ 
ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ  

 
∆ιαπιστώσαµε ακόµα ότι δεν υπάρχουν σχήµατα που να είναι γνωστά µόνο 

από τον οικισµό, παρά µόνο παραλλαγές σχηµάτων, οι οποίες αντιπροσωπεύονται 

είτε µε ένα, είτε µε πολύ λίγα παραδείγµατα και αυτές είναι:  

 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΜΙΚΡΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
ΜΙΚΡΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΙΟΝΩΤΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ Ή ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆ΕΣ 
ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟ∆Ι ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ-ΟΙΝΟΧΟΗ 
ΣΚΥΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
ΑΩΤΟΙ ΣΚΥΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΑΛΑΘΟΙ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΚΥΦΟΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΑΒΑΘΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΓΙΚΟ ΚΩΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΕΚΑΝΗ ΚΟΣΜΗΜΕΝΗ 
ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΘΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΑ∆ΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΩΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 
 

Αντίστοιχα υπάρχουν και παραλλαγές σχηµάτων που είναι γνωστές µόνο από 

τάφους. Ορισµένες από αυτές µπορεί να αντιπροσωπεύονται από ένα µοναδικό ή 

από ελάχιστα παραδείγµατα. Η διαφορά από τα οικιστικά σύνολα είναι ότι 

υπάρχουν παραλλαγές σχηµάτων γνωστές µόνο από τάφους, που 

αντιπροσωπεύονται από πολλά παραδείγµατα, υπάρχουν όµως και ορισµένα 

σχήµατα που είναι γνωστά µόνο από τάφους. Τα σχήµατα και οι παραλλαγές τους  

που προέρχονται µόνο από τάφους, είναι:  

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ 
ΣΚΥΦΟΣ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΩΣ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΥΨΙΠΟΥΣ ΣΚΥΦΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ-
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ 
ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΟ 
ΛΑΙΜΟ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 
ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΚΡΑΤΗΡΑΣ-ΣΚΥΦΟΕΙ∆ΗΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆Η ΛΗΚΥΘΙΑ 
ΚΥΛΙΚΑ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΖΩΟΜΟΡΦΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 
ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΠΟ∆Ι ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ 
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ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΠΛΟ ΛΗΚΥΘΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ ΚΑΙ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΑΒΗ 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 

«ΚΥΠΕΛΛΑ» ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΑ ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ-ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΥΨΙΠΟΥΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ∆ΥΟ 
ΛΑΒΕΣ 

«ΜΠΟΤΙΛΙΕΣ» 

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΛΑΒΕΣ ΠΡΟΧΟΙ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ 
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ 

∆ΙΠΛΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ/ΛΗΚΥΘΙΟ 
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

∆ΙΠΛΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΚΑ∆ΟΣΧΗΜΗ ΛΑΒΗ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ 
ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 
ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή ΑΠΛΗ 
ΠΡΟΧΟΧΗ 

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ ΟΛΠΕΣ 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΟΛΠΗ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ Υ∆ΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ 
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΚΑΙ 
ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΧΟΗ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ Υ∆ΡΙΕΣ 

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ Υ∆ΡΙΑ 
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΘΗΛΑΣΤΡΑ 
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
«ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΙΜΟ» 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΛΑΘΟΙ 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΠΩΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΙ∆Α ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΙΘΟΥΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΚΑΝΙ∆Α 

∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΕΣ ΠΩΜΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΑ∆ΟΣ 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΒΑΘΥ ΕΥΡΥΣΤΟΜΟ ΑΓΓΕΙΟ 
ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙ∆Α ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ ∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ 
ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΗ ΠΥΞΙ∆Α ΚΕΡΝΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
ΒΑΘΥ ΠΙΝΑΚΙΟ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΛΑΒΗ ΑΣΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΟ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΨΗΛΟ 
ΠΟ∆Ι 

 

 

Αν λάβοµε υπ� όψιν µας ότι δεν έχουν ανασκαφεί ενιαία παρά µόνο 

µεµονωµένα οικιστικά σύνολα και ότι έχουν ανασκαφεί πολύ περισσότεροι τάφοι, 

στους οποίους τα αγγεία σώζονται σχεδόν πάντα ακέραια συνεπώς διευκολύνεται η 

αναγνώριση των τύπων, είναι αναµενόµενο πολλοί τύποι και ορισµένα σπάνια 

σχήµατα να µας είναι γνωστά µόνο από τάφους, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι 

πρόκειται για αγγεία που κατασκευάζονταν ειδικά για ταφική χρήση ή για σχήµατα 
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που δεν χρησιµοποιούνταν στον οικισµό. Η ύπαρξή τους µόνο στους τάφους θα 

εξηγούνταν, αν σε αυτούς είχαν κάποια ειδική χρήση. Ακόµα τα αγγεία που 

τοποθετούνται στους τάφους είναι ψηµένα και αν προοριζόταν µόνο για ταφική 

χρήση το ψήσιµο, διαδικασία δύσκολη, δεν θα χρειαζόταν. Στο σύνολο του υλικού 

που εξετάζεται τα µόνα αγγεία που έχουν βρεθεί σε µεγάλο αριθµό αποκλειστικά σε 

τάφους και που από την τεχνική διακόσµησής τους λόγω της εξίτηλης βαφής που 

έχει χρησιµοποιηθεί αποκλείεται να χρησιµοποιούνταν στον οικισµό είναι οι 

πολύχρωµοι πίθοι και τα πολύχρωµα πώµατα, αγγεία που πράγµατι 

κατασκευάζονταν µόνο για ταφική χρήση και λόγω του µεγέθους και της 

διακόσµησής τους µπορούν να θεωρηθούν αγγεία επίδειξης και δήλωσης υπεροχής. 

Στους πολύχρωµους πίθους και στα πολύχρωµα πώµατα είναι η κατηγορία της 

διακόσµησης που υποδηλώνει µόνο ταφική χρήση και όχι το σχήµα, αφού το σχήµα 

των πολύχρωµων πίθων συναντάται και σε αυτούς µε την απλή διακόσµηση 

κύκλων µε ανεξίτηλη βαφή· το ίδιο ισχύει και για τα πώµατα. Μόνο από τάφους 

προέρχονται και πολλοί πίθοι µε λαιµό χονδροειδούς κεραµικής, γνωστοί όµως και 

από τον οικισµό µας είναι και πίθοι χαρακτηριζόµενοι γενικά ως πίθοι χονδροειδούς 

κεραµικής, στους οποίους ενδεχοµένως να συµπεριλαµβάνονται και κάποιοι του 

τύπου µε λαιµό, αλλά λόγω της αποσπασµατικής κατάστασης διατήρησης δεν ήταν 

δυνατόν να αναγνωριστούν. Ήδη από τον Brock στην κατάταξη κατά σχήµα της 

κεραµικής από το νεκροταφείο της Φορτέτσας θεωρείται πιθανό οι πίθοι µε λαιµό 

χονδροειδούς κεραµικής και οι πίθοι µε ευθέα τοιχώµατα χονδροειδούς κεραµικής 

να ήταν αγγεία καθηµερινής χρήσης πριν να χρησιµοποιηθούν ως τεφροδόχα 

αγγεία224 και άρα υπαινίσσεται ενιαία παραγωγή των αγγείων αυτών για τον 

οικισµό και τους τάφους. ∆ιατυπώνει την υπόθεση ότι θα µπορούσαν να έχουν 

χρησιµοποιηθεί µόνο από τις φτωχές οικογένειες, αλλά ο ίδιος αναφέρει 

παραδείγµατα από τους τάφους της Φορτέτσας που την αποδυναµώνουν, αφού 

έχουν βρεθεί να περιέχουν χρυσές ταινίες και µερικές φορές όπλα λόγω των οποίων 

συµπεραίνει ότι δεν χρησιµοποιούνταν µόνο για γυναίκες. Τα παραδείγµατα 

αφορούν τόσο στους πίθους µε λαιµό χονδροειδούς κεραµικής όσο και στους 

πίθους µε ευθέα τοιχώµατα χονδροειδούς κεραµικής. Σχήµατα όπως, για 

παράδειγµα, οι «ψευδόστοµοι αµφορείς µε ανοιχτό λαιµό», οι πρόχοι µε προχοή, τα 

θήλαστρα, τα κύπελλα µε πόδι, οι όλπες, δύσκολα θα αναγνωρίζονταν αν σώζονταν 

                                                 
224 J. K. Brock, 1957, 152. 
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σε πολύ αποσπασµατικά θραύσµατα και το γεγονός ότι δεν σώζονται στον οικισµό 

πρέπει να είναι τυχαίο, αφού η χρήση τους και στην καθηµερινή ζωή είναι 

προφανής. Για παράδειγµα, τα θήλαστρα είναι σχήµα που θα µπορούσε να 

χρησιµοποιείται για την αργή εκροή υγρού, όπως και τα «κύπελλα µε προχοή». Η 

παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται, για παράδειγµα, από τα αλάβαστρα που 

κρίνοντας από την εγχώρια κεραµική της Κνωσού είναι σχήµα άγνωστο από τον 

οικισµό, στον οποίο όµως έχουν βρεθεί εισηγµένα, τα οποία δείχνουν ότι δεν ήταν 

σχήµα που προοριζόταν µόνο για τους τάφους. Λαµβάνοντας υπ� όψιν τα 

παραπάνω το συµπέρασµα που προκύπτει για την κεραµική παραγωγή της Κνωσού 

από την ΥποΜ έως την Αν περίοδο είναι ότι µε µόνη εξαίρεση την κατασκευή των 

πολύχρωµων πίθων και των πολύχρωµων πωµάτων κατά την ανατολίζουσα 

περίοδο, παράγονταν τα ίδια αγγεία και για τον οικισµό και για τους τάφους. Στην 

άποψη αυτή συνηγορεί επίσης το γεγονός ότι αγγεία χονδροειδούς κεραµικής 

καθηµερινής χρήσης, όπως είναι, για παράδειγµα, τα µαγειρικά σκεύη, οι πρόχοι 

και οι υδρίες χονδροειδούς κεραµικής, συχνά βρίσκονται σε τάφους όπως έχει φανεί 

από τα σχήµατα στους παραπάνω πίνακες225. Συνηγορεί επίσης το ότι τα 

µικρογραφικά αγγεία δεν κατασκευάζονταν για να τοποθετηθούν  µόνο ως 

κτερίσµατα στους τάφους, αφού υπάρχουν και ορισµένα που είναι γνωστά µόνο 

από τον οικισµό ή και από τα δύο είδη συνόλων. Από τα σχήµατα που µας είναι 

γνωστά και από τον οικισµό και από τους τάφους, υπάρχουν ορισµένα που 

υπερτερούν στον οικισµό και άλλα που υπερτερούν στους τάφους.   

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ 
ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΣΚΥΦΟΙ 
ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 
Υ∆ΡΙΕΣ ΠΙΘΟΙ 
ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΥΠΟΙ ΑΜΦΟΡΕΩΝ 
ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΠΩΜΑΤΑ 
 ΤΥΠΟΙ ΠΥΞΙ∆ΩΝ 
 ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 
 ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 
 ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 
 «ΜΠΟΤΙΛΙΕΣ» 

                                                 
225 Ενδεικτική της χρήσης των ίδιων αγγείων σε οικισµό και σε τάφους είναι και η εύρεση σε πυρά 
στο Λευκαντί της Εύβοιας εισηγµένου ΠΡΓ «εµπορικού» αµφορέα µε λαβές στο λαιµό, στον οποίο 
σώζονται οι µολύβδινοι σύνδεσµοι από την επιδιόρθωσή του κατά την αρχαιότητα: R. W. V. 
Catling, 1996(β), 126. 
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 ΠΡΟΧΟΙ  
 ΟΙΝΟΧΟΕΣ 
 ΟΛΠΕΣ 
 ΘΗΛΑΣΤΡΑ 
 ΚΑΛΑΘΟΙ 
 ΚΑ∆ΟΕΙ∆Η ΑΓΓΕΙΑ/ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ 

 

Σε ορισµένα από αυτά η υπεροχή είναι τόσο µεγάλη που µπορούµε να πούµε 

ότι χαρακτηρίζουν το είδος του συνόλου. Έτσι χαρακτηριστικά για τον οικισµό 

είναι οι κρατήρες, οι λεκάνες και οι λεκανίδες, ενώ για τους τάφους οι υψίποδες 

κρατήρες, οι πίθοι µε δύο λαβές, οι πίθοι µε τέσσερις λαβές, οι πίθοι µε λαιµό, τα 

κωνικά πώµατα, οι σφαιρικές πυξίδες, οι αρύβαλλοι και οι λήκυθοι/ληκύθια. 

Ωστόσο η υπεροχή αυτών των σχηµάτων στους τάφους, όπως και η χρονική στιγµή 

και η διάρκεια κατά την οποία εµφανίζονται είναι θέµα προτίµησης και ταφικών 

εθίµων. Κρίνοντας, για παράδειγµα, από τους υψίποδες κρατήρες η εικόνα είναι 

διαφορετική µεταξύ εγχώριων και εισηγµένων, αφού οι εγχώριοι υπερτερούν κατά 

πολύ στους τάφους, ενώ οι εισηγµένοι αντιπροσωπεύονται εξίσου και στον οικισµό 

και στους τάφους. Είναι ένα ακόµα παράδειγµα που δείχνει ότι η υπεροχή στον 

οικισµό, στους τάφους ή στα ιερά είναι θέµα προτίµησης και ταφικών εθίµων για 

τους τάφους και αναγκών της καθηµερινής ζωής για τον οικισµό ή της επίσηµης για 

τα ιερά, αφού κατά γενικό κανόνα τα ίδια σχήµατα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν 

όλους τους σκοπούς και να προέρχονται από ενιαία κεραµική παραγωγή. 
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Β. ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

1. ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

Και για την εισηγµένη κεραµική ακολουθήσαµε ως προς τους χώρους 

προέλευσής της τη διάκριση ανάµεσα σε τρία είδη ανασκαφικών συνόλων, σε 

οικιστικά, σε ταφικά και σε ιερά. Με βάση τον πίνακα, στον οποίο τα αγγεία 

ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε το είδος του συνόλου στο οποίο βρέθηκαν, τα σχήµατα 

στην εισηγµένη κεραµική της Κνωσού κατά την πρώιµη Εποχή του Σιδήρου και το 

είδος του συνόλου που συναντώνται είναι: 

• ΟΛΠΕΣ 

Από το ύστερο αυτό σχήµα µας είναι γνωστά µόνο τρία εισηγµένα αγγεία και 

τα τρία από την Κόρινθο, χρονολογηµένα στην πρωτοκορινθιακή και στην ύστερη 

πρωτοκορινθιακή/µεταβατική περίοδο. Όλα έχουν βρεθεί σε τάφους. Ωστόσο µας 

είναι γνωστό θραύσµα ύστερης πρωτοκορινθιακής/µεταβατικής περιόδου από τον 

οικισµό, που προέρχεται είτε από όλπη είτε από οινοχόη, και το οποίο δείχνει ότι 

όλπες µπορεί να εισάγονταν και για τον οικισµό.  

• ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

Πρόκειται για ένα από τα σχήµατα που συνήθιζαν να εισάγουν και έχει βρεθεί 

τόσο στον οικισµό, όσο και στους τάφους, στους οποίους όµως υπερτερεί, όπως 

φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα, 

διαπίστωση που συµφωνεί µε αυτή που 

προέκυψε για τις κνωσιακές πρόχους. 

Από τάφους µας είναι γνωστά 40 

παραδείγµατα, ποσοστό 82%, ενώ από 

τον οικισµό 9, ποσοστό 18%. Οι χώροι 

εισαγωγής είναι διάφοροι, όπως και το 

χρονικό διάστηµα της εισαγωγής. Στον οικισµό οι περισσότερες προέρχονται από 

την Κόρινθο και χρονολογούνται στη µέση πρωτοκορινθιακή, πρώιµη κορινθιακή 

περίοδο και στον ύστερο 7ου π.Χ. αιώνα και έχουν εισαχθεί από την Αττική, από 

όπου είναι πρώιµης πρωτογεωµετρικής και πρώιµης γεωµετρικής ΙΙ � µέσης 

γεωµετρικής Ι περιόδου, ενώ έχει βρεθεί και µία από την Κύπρο Black on Red II. 

Σε αυτές από τους τάφους, που είναι πολύ περισσότερες και οι χώροι προέλευσης 

είναι περισσότεροι. Οι περισσότερες προέρχονται από την Κύπρο, από την Αττική 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ

18%

82%

Οικισµοί
Νεκροταφεία
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και από την Κόρινθο. Είναι γνωστά όµως παραδείγµατα και από τη Ρόδο, από την 

Ανατολική Ελλάδα, από τη Νάξο και πιθανόν από τις Κυκλάδες και από τη 

Φοινίκη. Αυτές από την Κύπρο είναι Black on Red II, κυπροαρχαϊκής Ι περιόδου 

και White Painted IV, από την Αττική είναι ύστερης πρωτογεωµετρικής, µέσης 

γεωµετρικής Ι και ΙΙ περιόδου, από την Κόρινθο είναι πρώιµης κορινθιακής 

περιόδου, από τη Ρόδο πρώιµης ροδιακής, από την Ανατολική Ελλάδα ύστερης 

γεωµετρικής(;) και ύστερης ανατολίζουσας, από την Νάξο ύστερης ανατολίζουσας. 

Αυτές που έχουν εισαχθεί πιθανόν από τις Κυκλάδες, έχουν βρεθεί σε 

πρωτογεωµετρικά Β΄(;) και µέσα γεωµετρικά σύνολα και αυτή από τη Φοινίκη είναι 

Red Slip. Όπως παρατηρούµε οι πρώιµες εισαγωγές προέρχονται από την Αττική 

και από τις Κυκλάδες, ενώ από την Κόρινθο, από την Κύπρο και από την 

Ανατολική Ελλάδα προέρχονται οι υστερότερες.  

• ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 

Εισηγµένες λήκυθοι και ληκύθια έχουν βρεθεί τόσο στον οικισµό, όσο και 

σε τάφους. Όπως και στις κνωσιακές ληκύθους/ληκύθια, έτσι και στις εισηγµένες, 

υπερτερούν αυτές από τους τάφους και η παρουσία τους στον οικισµό είναι απλά 

ενδεικτική, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα. Από τον οικισµό είναι 

γνωστά µόλις δύο παραδείγµατα, 

ποσοστό 6% και τα δύο από την Κύπρο 

Black on Red II. Από τους τάφους 

προέρχονται 33 παραδείγµατα, ποσοστό 

94%, τα περισσότερα από την Κύπρο 

Red Slip II (από ΥΓ σύνολο), Black on 

Red I και II, Bichrome II (οι δύο 

τελευταίες κατηγορίες από την κυπρογεωµετρική ΙΙΙ και την κυπροαρχαϊκή Ι). 

Τέσσερα προέρχονται από τη Φοινίκη (Bichrome, Red Slip) και µόνο ένα πιθανόν 

από την Αττική, το οποίο έχει βρεθεί σε πρώιµο πρωτογεωµετρικό σύνολο. Ακόµα 

µόνο ένα είναι αταύτιστης προέλευσης, έχει θεωρηθεί όµως παρόµοιο µε κυπριακά 

και προέρχεται από ύστερο ανατολίζον σύνολο. Και στο σχήµα αυτό παρατηρούµε 

ότι οι εισαγωγές από την Κύπρο είναι ύστερες.  

Στα εισηγµένα ληκύθια περιλαµβάνεται και παραλλαγή του σχήµατος, τα  

ληκύθια µε δύο λαβές. Αυτά µας είναι γνωστά µόνο από τάφους, στους οποίους 

έχουν βρεθεί έξι, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100%, όπως φαίνεται στο 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ

6%

94%

Οικισµοί
Νεκροταφεία
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αντίστοιχο γράφηµα. Προέρχονται όλα 

από την Κύπρο και είναι Black on Red I 

και II (κυπρογεωµετρική ΙΙΙ και 

κυπροαρχαϊκή Ι αντίστοιχα).  

Βάσει των παραπάνω 

συµπεραίνουµε ότι και τα εισηγµένα 

ληκύθια, όπως και αυτά της τοπικής 

παραγωγής της Κνωσού, κυριαρχούν στους τάφους.  

• ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

Και στους εισηγµένους αρυβάλλους, εκτός από αυτούς µε τα γενικά 

χαρακτηριστικά του σχήµατος, διακρίνονται δύο παραλλαγές µε κριτήριο την 

τεχνική κατασκευής και το σχήµα.  

Εισηγµένοι αρύβαλλοι, στους οποίους έχουν ταξινοµηθεί αυτοί µε τα γενικά 

χαρακτηριστικά του σχήµατος, προέρχονται τόσο από τον οικισµό, όσο και από 

τάφους. Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα, οι περισσότεροι έχουν βρεθεί 

σε τάφους. Στον οικισµό έχουν βρεθεί 

τρεις, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

27%, ενώ στους τάφους οκτώ, ποσοστό 

73% και όλοι προέρχονται από την 

Κόρινθο. Αυτοί από τον οικισµό 

χρονολογούνται στην ύστερη 

πρωτοκορινθιακή � µεταβατική και στη 

µεταβατική � πρώιµη κορινθιακή περίοδο, ενώ αυτοί από τους τάφους στη 

γεωµετρική, πρωτοκορινθιακή, ύστερη πρωτοκορινθιακή/µεταβατική και πρώιµη 

κορινθιακή περίοδο.  

∆ύο παραλλαγές του σχήµατος σε εισηγµένους αρυβάλλους έχουν βρεθεί 

µόνο σε τάφους. Πρόκειται για τους χειροποίητους αρυβάλλους που 

αντιπροσωπεύονται µε δύο παραδείγµατα και τα δύο εισηγµένα από την Κόρινθο, 

χρονολογηµένα στη µέση γεωµετρική περίοδο και για µοναδικό στο σύνολο της 

εξεταζόµενης κεραµικής ζωόµορφο αρύβαλλο, που επίσης είναι εισηγµένος από 

την Κόρινθο και έχει χρονολογηθεί στην πρώιµη κορινθιακή περίοδο (το σύνολο 

στο οποίο έχει βρεθεί είναι χρονολογηµένο στην πρώιµη ανατολίζουσα).  

ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΛΗΚΥΘΙΑ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ

100%

Νεκροταφεία

ΕΙΣHΓΜΕΝΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ

27%

73%

Οικισµοί
Νεκροταφεία
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Για τους εισηγµένους αρυβάλλους, κρίνοντας από όλες τις παραλλαγές τους, 

διαπιστώνουµε ότι υπερτερούν στους τάφους. Σε αυτούς όµως του γενικού τύπου η 

διαφορά δεν είναι τόσο µεγάλη µεταξύ αυτών που προέρχονται από τον οικισµό και 

αυτών που προέρχονται από τους τάφους, διαπίστωση ανάλογη µε αυτή που 

προέκυψε για τους αρυβάλλους της εγχώριας παραγωγής της Κνωσού.   

• ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 

Και στα εισηγµένα αλάβαστρα, εκτός από αυτά µε τα γενικά χαρακτηριστικά 

του σχήµατος, διακρίνονται δύο παραλλαγές µε κριτήριο στοιχεία του σχήµατος.  

Εισηγµένα αλάβαστρα, στα οποία έχουν ταξινοµηθεί αυτά µε τα γενικά 

χαρακτηριστικά του σχήµατος, έχουν βρεθεί και στον οικισµό και σε τάφους. Όπως 

φαίνεται και στο σχετικό γράφηµα υπερτερούν στον οικισµό, στον οποίο έχουν 

βρεθεί επτά, ποσοστό 70%, εισηγµένα 

όλα από την Κόρινθο, πρώιµης 

κορινθιακής περιόδου. Τρία έχουν 

βρεθεί σε τάφους που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 30% και ο χώρος προέλευσής 

τους είναι διαφορετικός. Ένα προέρχεται 

από την Κύπρο και είναι Red Slip II (σε 

ύστερο ανατολίζον σύνολο), ένα από την Ανατολική Ελλάδα και έχει βρεθεί επίσης 

σε ύστερο ανατολίζον σύνολο και το τρίτο έχει εισαχθεί πιθανόν επίσης από την 

Ανατολική Ελλάδα.  

Οι δύο παραλλαγές του σχήµατος στα εισηγµένα αλάβαστρα έχουν βρεθεί 

µόνο σε τάφους. Πρόκειται για τριφυλλόστοµο αλάβαστρο, γνωστό µε ένα µόνο 

παράδειγµα, εισηγµένο από την Κύπρο κυπροαρχαϊκής Ι περιόδου (Black on Red 

II) και για αλάβαστρα � αρυβάλλους, γνωστά από δύο παραδείγµατα και αυτά από 

την Κύπρο από ύστερο γεωµετρικό(;) και πρώιµο ανατολίζον(;) σύνολο. 

Αν λάβουµε υπ� όψιν και τις δύο παραλλαγές του σχήµατος τα εισηγµένα 

αλαβάστρα αντιπροσωπεύονται σχεδόν το ίδιο στον οικισµό και στους τάφους, 

παρόλο που αυτά µε τα γενικά χαρακτηριστικά του σχήµατος υπερτερούν στον 

οικισµό. Η διαπίστωση αυτή διαφέρει από εκείνη για τα αλάβαστρα της τοπικής 

παραγωγής της Κνωσού, τα οποία προέρχονται µόνο από τάφους και επιβεβαιώνει 

την υπόθεση που διατυπώσαµε ότι η µη εύρεσή τους στον οικισµό είναι τυχαία, 

αφού η χρήση του σχήµατος και στην καθηµερινή ζωή είναι αναµενόµενη.   

ΕΙΣHΓΜΕΝΑ ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ

70%

30%
Οικισµοί
Νεκροταφεία
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Παρατηρούµε ότι τα εισηγµένα στον οικισµό αλάβαστρα προέρχονται από 

την Κόρινθο, ενώ αυτά στους τάφους από την Κύπρο και την Ανατολική Ελλάδα (η 

χρονολόγησή τους πρέπει να είναι περίπου ίδια, ύστερη).  

• ΚΑΛΑΘΟΙ 

Εξαιρετικά σπάνιοι είναι οι εισηγµένοι κάλαθοι. Γνωστά µας είναι µόνο δύο 

παραδείγµατα, που και τα δύο προέρχονται από τάφο. Έχουν εισαχθεί από την 

Αττική και χρονολογούνται στην αττική ύστερη πρωτογεωµετρική περίοδο. 

• ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

Και στους εισηγµένους κρατήρες, εκτός από εκείνους που φέρουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά του σχήµατος, διακρίνονται τρεις παραλλαγές µε κριτήριο το 

µέγεθος και το σχήµα.  

Αρκετοί είναι οι εισηγµένοι κρατήρες, στους οποίους περιλαµβάνονται αυτοί 

µε τα γενικά χαρακτηριστικά του σχήµατος και αποτελούν ένα από τα λίγα 

εισηγµένα σχήµατα που συναντάται και στα τρία είδη ανασκαφικών συνόλων. 

Όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφηµα, οι περισσότεροι προέρχονται από τον 

οικισµό από τον οποίο είναι γνωστά 12 

παραδείγµατα, ποσοστό 54%, ενώ από 

τους τάφους µας είναι γνωστά 9, 

ποσοστό 41% και από ιερό 1, ποσοστό 

5%. Το παράδειγµα από το ιερό είναι 

αττικό µεσογεωµετρικό ΙΙ. Στον οικισµό 

υπερτερούν οι αττικοί που 

χρονολογούνται στην αττική ύστερη πρωτογεωµετρική, ύστερη πρωτογεωµετρική � 

πρώιµη γεωµετρική Ι και κυρίως στη µέση γεωµετρική ΙΙ περίοδο, ενώ ένας 

προέρχεται από πρώιµο πρωτογεωµετρικό σύνολο. Μεσογεωµετρικός 

(χρονολόγηση στρώµατος) προέρχεται ίσως από την Εύβοια, ένας επίσης 

µεσογεωµετρικός έχει εισαχθεί από τις Κυκλάδες, πιθανόν από την Πάρο και τέλος 

ένας υστερογεωµετρικός ή προέρχεται από το Άργος ή αποτελεί τοπική µίµηση. 

Στα παραδείγµατα από τους τάφους υπερτερούν επίσης οι αττικοί, χρονολογηµένοι 

στην ύστερη πρωτογεωµετρική, µέση γεωµετρική και µέση γεωµετρική ΙΙ. Ένας 

είναι αργίτικος υστερογεωµετρικός ΙΙ περίοδο. Ακόµα ένας προέρχεται από την 
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Εύβοια και είναι υστερογεωµετρικός Ι και ένας από την Ανατολική Ελλάδα και 

είναι υποπρωτογεωµετρικός.  

∆ύο µικροί αττικοί ύστεροι πρωτογεωµετρικοί κρατήρες έχουν βρεθεί στον 

οικισµό.  

Οι υψίποδες κρατήρες, αντιπροσωπεύονται εξίσου, όπως απεικονίζεται και 

στο αντίστοιχο γράφηµα, και στον οικισµό και στους τάφους. Στα οικιστικά σύνολα 

έχουν βρεθεί τέσσερις, ποσοστό 50%.  Από αυτούς οι δύο είναι αττικοί µέσης 

γεωµετρικής περιόδου, ένας είναι 

κορινθιακός, επίσης µεσογεωµετρικός 

και ένας έχει εισαχθεί ίσως από την 

Εύβοια και είναι µεσογεωµετρικός ΙΙ. Σε 

τάφους έχουν βρεθεί τέσσερις που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% (υπάρχει 

και το ενδεχόµενου πέµπτου, αφού ένας 

ακόµα ή είναι εισηγµένος από τις Κυκλάδες κατά τον Hutchinson (1954, 222, 224) 

ή εγχώριος αττικίζων κατά τον Coldstream (1980(α), 411). Όλοι έχουν θεωρηθεί 

εισηγµένοι πιθανόν από τις Κυκλάδες. Από αυτούς οι τρεις έχουν βρεθεί σε ύστερα 

πρωτογεωµετρικά(;) και µέσα γεωµετρικά σύνολα.  

Μοναδικός στο σύνολο της εισηγµένης κεραµικής που εξετάζεται είναι δίνος 

που έχει βρεθεί σε τάφο, προέρχεται από την Ανατολική Ελλάδα και χρονολογείται 

γύρω στο 630 π.Χ.   

Οι εισηγµένοι κρατήρες, όπως και οι ντόπιοι, υπερτερούν στον οικισµό σε 

σχέση µε τους τάφους, σε µικρότερο όµως ποσοστό. Οι εισηγµένοι µικροί 

κρατήρες, όπως και οι ντόπιοι, είναι γνωστοί µόνο από τον οικισµό. Στους υψίποδες 

κρατήρες η εικόνα είναι διαφορετική, αφού οι εγχώριοι υπερτερούν κατά πολύ 

στους τάφους, ενώ οι εισηγµένοι αντιπροσωπεύονται εξίσου και στον οικισµό και 

στους τάφους. Αποτελούν ένα παράδειγµα που δείχνει ότι η υπεροχή στον οικισµό, 

στους τάφους ή στα ιερά κατά γενικό κανόνα είναι θέµα προτίµησης και ταφικών 

εθίµων για τους τάφους και αναγκών της καθηµερινής ζωής για τον οικισµό και δεν 

έχει να κάνει µε ειδική παραγωγή σχηµάτων για καθένα από αυτούς τους χώρους. 

Για τους εισηγµένους κρατήρες, λαµβάνοντας υπ� όψιν και όλες τις παραλλαγές 

τους, το συµπέρασµα είναι ότι υπερτερούν στον οικισµό.  
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• ΚΑΝΘΑΡΟΙ 

Και στα εισηγµένα αγγεία, όπως και στα εγχώρια, οι κάνθαροι αποτελούν 

σπάνιο σχήµα, που αντιπροσωπεύεται και στον οικισµό και στους τάφους. 

Υπερτερούν ελάχιστα στους τάφους, 

όπως απεικονίζεται και στο αντίστοιχο 

γράφηµα. Όλα τα εισηγµένα 

παραδείγµατα προέρχονται από την 

Αττική. Σε οικιστικά σύνολα έχουν 

βρεθεί δύο, ποσοστό 40% και 

χρονολογούνται στην αττική µέση 

γεωµετρική ΙΙ και µέση γεωµετρική ή 

ύστερη γεωµετρική ΙΑ, ενώ σε τάφους τρεις, ποσοστό 60% και χρονολογούνται 

στην αττική ύστερη πρωτογεωµετρική και πρώιµη γεωµετρική ΙΙ/µέση γεωµετρική Ι 

περίοδο.  

• ΣΚΥΦΟΙ 

Οι σκύφοι αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδοµένα εισηγµένα σχήµατα. 

Αντιπροσωπεύονται και στα τρία είδη συνόλων, όπως όµως φαίνεται και στο 

αντίστοιχο γράφηµα υπερτερούν στους τάφους, από τους οποίους µας είναι γνωστά 

41 παραδείγµατα που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 55%, ενώ από τον οικισµό 31, 

ποσοστό 42% και από ιερό 2, ποσοστό 

3%.  Στον οικισµό έχουν βρεθεί σκύφοι 

εισηγµένοι από τέσσερις περιοχές. Οι 

περισσότεροι προέρχονται από την 

Αττική και χρονολογούνται στην 

πρωτογεωµετρική, ύστερη πρωτογεωµετρική, µέση γεωµετρική Ι και ΙΙ, ύστερη 

γεωµετρική Ι, ενώ άλλοι έχουν βρεθεί σε στρώµατα που χρονολογούνται στην 

υποµινωική � πρώιµη πρωτογεωµετρική και στην πρώιµη πρωτογεωµετρική 

περίοδο. Επόµενος σε συχνότητα τόπος εισαγωγής είναι οι Κυκλάδες, από τις 

οποίες προέρχονται µεσογεωµετρικός ΙΙ � υστερογεωµετρικός Ι, 

υστερογεωµετρικός ή υπογεωµετρικός και υστερογεωµετρικός � πρώιµος 

ανατολίζων  σκύφος, υστερογεωµετρικός πιθανόν από τη Μήλο και δύο 

υστερογεωµετρικοί από την Πάρο, ενώ για ένα ακόµα µεσογεωµετρικό οι 
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Κυκλάδες έχουν θεωρηθεί πιθανός τόπος προέλευσης. Πέντε παραδείγµατα 

προέρχονται από την Εύβοια και χρονολογούνται στην ύστερη γεωµετρική ΙΙ. Ένας 

προέρχεται από την Κόρινθο και χρονολογείται στο τέλος της µεσογεωµετρικής ή 

στην υστερογεωµετρική περίοδο. Αυτοί που έχουν βρεθεί στους τάφους 

προέρχονται από τρεις διαφορετικές περιοχές. Οι περισσότεροι είναι αττικοί 

ύστεροι πρωτογεωµετρικοί, µέσοι γεωµετρικοί, µέσοι γεωµετρικοί ΙΙ και ύστεροι 

γεωµετρικοί Ι και ΙΙ. Αρκετοί είναι από τις Κυκλάδες, µεσογεωµετρικοί Ι και ΙΙ και 

υστερογεωµετρικοί Ι, ενώ επίσης για αρκετούς οι Κυκλάδες έχουν θεωρηθεί 

πιθανός τόπος προέλευσης. Οι τελευταίοι έχουν βρεθεί σε πρωτογεωµετρικά Β΄ (;) 

και µεσογεωµετρικά σύνολα. Λίγοι είναι οι ευβοϊκοί, υποπρωτογεωµετρικοί ΙΙΙ και 

υστερογεωµετρικοί ΙΙ. Από τους δύο που έχουν βρεθεί σε ιερό, ο ένας είναι αττικός 

µεσογεωµετρικός και ο άλλος κορινθιακός µεσογεωµετρικός ΙΙ.  

Εκτός από παραπάνω εισάγονταν και υψίποδες σκύφοι, από τους οποίους 

έχουν βρεθεί δύο µόνο παραδείγµατα και τα δύο σε τάφους. Τόπος προέλευσης και 

των δύο είναι πιθανόν η Αττική και χρονολογούνται στην πρωτογεωµετρική 

περίοδο (έχουν βρεθεί σε πρώιµα πρωτογεωµετρικά σύνολα).  

Και για τους εισηγµένους σκύτου,ς όπως και για αυτούς της εγχώριας 

παραγωγής της Κνωσού, διαπιστώνουµε ότι υπερτερούν στους τάφους.  

• ΚΟΤΥΛΕΣ 

Εισηγµένες κοτύλες έχουν βρεθεί και σε οικιστικά σύνολα και σε τάφους και 

αντιπροσωπεύονται και στα δύο είδη συνόλων µε περίπου ισάριθµα παραδείγµατα, 

όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 

γράφηµα. Από τον οικισµό προέρχονται 

16, ποσοστό 52%, και από τάφους 15, 

ποσοστό 48%. Όλες έχουν εισαχθεί από 

την Κόρινθο και χρονολογούνται, αυτές 

που έχουν βρεθεί στα οικιστικά σύνολα 

στη µέση γεωµετρική ΙΙ, στην ύστερη 

γεωµετρική και στην πρωτοκορινθιακή περίοδο (7ο π.Χ. αιώνα) και αυτές που 

έχουν βρεθεί στους τάφους στην πρωτοκορινθιακή και στην ύστερη 

πρωτοκορινθιακή/µεταβατική περίοδο.  

Εκτός από αυτές που φέρουν τα γενικά χαρακτηριστικά του σχήµατος και 

έχουν ταξινοµηθεί γενικά ως κοτύλες εισάγονταν και βαθιές κοτύλες, από τις 

ΕΙΣHΓΜΕΝΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ

52%
48% Οικισµοί

Νεκροταφεία



600 

οποίες έχουν βρεθεί τέσσερις, όλες στον οικισµό, όπως απεικονίζεται και στο 

σχετικό γράφηµα. Και αυτές προέρχονται από την Κόρινθο και είναι πρώιµες 

πρωτοκορινθιακές.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι εισηγµένες κοτύλες υπερτερούν στον 

οικισµό σε αντίθεση µε τις εγχώριες που υπερτερούν στους τάφους.  

• ΚΥΠΕΛΛΑ 

Εισηγµένα κύπελλα έχουν βρεθεί τόσο στον οικισµό όσο και σε τάφους. 

Όπως όµως απεικονίζεται και στο 

αντίστοιχο γράφηµα, κυριαρχούν στους 

τάφους από τους οποίους προέρχονται 

είκοσι τέσσερα, που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 96%, ενώ από τον οικισµό 

προέρχεται µόλις ένα, ποσοστό 4%. 

Αυτά από τους τάφους είναι σχεδόν όλα 

αττικά, ύστερα πρωτογεωµετρικά και 

µέσα γεωµετρικά Ι, εκτός από ένα που έχει εισαχθεί από τη Λακωνία και έχει 

βρεθεί σε ύστερο ανατολίζον σύνολο και ένα ακόµα που έχει θεωρηθεί εισηγµένο 

πιθανόν από τις Κυκλάδες και έχει βρεθεί σε πρωτογεωµετρικό Β΄(;) σύνολο. Αυτό 

που έχει βρεθεί στον οικισµό είναι µεσογεωµετρικό και έχει εισαχθεί από τις 

Κυκλάδες, πιθανόν από τη Μήλο. 

Κύπελλα µε ψηλό πόδι µας είναι γνωστά και από εισηγµένα παραδείγµατα, 

τα οποία, όπως φαίνεται και στο σχετικό 

γράφηµα, υπερτερούν επίσης κατά πολύ 

στους τάφους, από τους οποίους 

προέρχονται εννέα, ποσοστό 90%, ενώ 

από τον οικισµό προέρχεται µόνο ένα, 

ποσοστό 10%. Όλα είναι αττικά, ύστερα 

πρωτογεωµετρικά.  

∆ιαπιστώνουµε ότι τα εισηγµένα κύπελλα, συµπεριλαµβάνοντας και αυτά µε 

το ψηλό πόδι, υπερτερούν στους τάφους, όπως ακριβώς και τα κνωσιακά.  

• ΚΥΛΙΚΕΣ 
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Από το ύστερο αυτό σχήµα λίγα 

είναι τα γνωστά εισηγµένα 

παραδείγµατα, τα οποία προέρχονται 

τόσο από τον οικισµό, όσο και από τους 

τάφους, στους οποίους υπερτερούν, 

όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 

γράφηµα. Στον οικισµό έχει βρεθεί µόνο 

µία «ιωνική» κύλικα, ύστερη 

ανατολίζουσα (γύρω στο 600 π.Χ.), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, ενώ σε 

τάφους τέσσερις, ποσοστό 80%. Από αυτές η µία είναι επίσης «ιωνική» ύστερη 

ανατολίζουσα (γύρω στο 630-600 π.Χ.), η µία έχιε εισαχθεί από τη Ρόδο και οι δύο 

ίσως από την Ανατολική Ελλάδα και είναι και αυτές ύστερες ανατολίζουσες.  

• ΦΙΑΛΗ 

Πρόκειται για ύστερο σχήµα, σπάνιο στο σύνολο της εξεταζόµενης 

εισηγµένης κεραµικής στην Κνωσό. Μόνο µία εισηγµένη φιάλη έχει βρεθεί, είναι 

ύστερη ανατολίζουσα (γύρω στο 640 π.Χ.), προέρχεται από τη Χίο και έχει βρεθεί 

σε τάφο.  

• ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ 

Κρίνοντας από το σύνολο της εισηγµένης κεραµικής στην Κνωσό κατά την 

ΥποΜ-Αν περίοδο σπάνιες είναι οι εισηγµένες προχοΐσκες. Συναντώνται όµως και 

στον οικισµό και στους τάφους, σε ίδιο περίπου αριθµό. Μία µας είναι γνωστή από 

τον οικισµό, προέρχεται από τις Κυκλάδες, πιθανόν από τη Μήλο και χρονολογείται 

στη µέση γεωµετρική περίοδο. ∆ύο έχουν βρεθεί σε τάφους και είναι αττικές, η µία 

ύστερη πρωτογεωµετρική � πρώιµη γεωµετρική και η άλλη µέση γεωµετρική ΙΙ.  

• ΑΜΦΟΡΕΙΣ  

Και στους εισηγµένους αµφορείς υπάρχουν περιπτώσεις, που λόγω της 

αποσπασµατικής κατάστασης διατήρησης, 

δεν µπορεί να προσδιορισθεί ο τύπος. 

Όλοι αυτοί έχουν ταξινοµηθεί γενικά ως 

αµφορείς, ενώ εκτός από αυτούς 

διακρίνονται και επτά παραλλαγές 
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εισηγµένων αµφορέων µε κριτήριο το σχήµα και το µέγεθος.  

Αυτοί στους οποίους δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί τύπος και έχουν 

ταξινοµηθεί γενικά ως αµφορείς συναντώνται και στα τρία είδη συνόλων, 

υπερέχουν όµως κατά πολύ, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα, στον 

οικισµό. Σε ιερό έχει βρεθεί ένας, ποσοστό 5%. Πρόκειται για θραύσµα αττικού 

µεσογεωµετρικού ΙΙ αµφορέα. Από τον οικισµό µας είναι γνωστά 17 παραδείγµατα, 

ποσοστό 85%, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από την Αττική και είναι 

ύστερης πρωτογεωµετρικής, µέσης γεωµετρικής, µέσης γεωµετρικής Ι και µέσης 

γεωµετρικής � ύστερης γεωµετρικής περιόδου. Μερικοί προέρχονται από την 

Εύβοια και είναι ύστεροι πρωτογεωµετρικοί, υποπρωτογεωµετρικοί και ακόµα από 

πρώιµο πρωτογεωµετρικό στρώµα. Αυτοί που προέρχονται από την Εύβοια είναι 

πρωτογεωµετρικοί και ύστεροι γεωµετρικοί. Τρεις ύστεροι γεωµετρικοί και ύστεροι 

γεωµετρικοί � υπογεωµετρικοί προέρχονται από τη Θήρα, ένας υστερογεωµετρικός 

από την Πάρο και ένας πρωτογεωµετρικός ή πρώιµος γεωµετρικός από την 

Ανατολική Ελλάδα. Από τάφους µας είναι γνωστά δύο µόνο παραδείγµατα, 

ποσοστό 10% και σε αυτά η ταύτιση του σχήµατος δεν είναι σίγουρη. Τα λίγα 

παραδείγµατα στους τάφους είναι αναµενόµενα, αφού σε αυτούς τα αγγεία συνήθως 

σώζονται σε καλύτερη κατάσταση και άρα είναι αναγνωρίσιµος ο τύπος. Ο ένας 

προέρχεται από την Εύβοια και είναι υποπρωτογεωµετρικός Ι � ΙΙ και ο άλλος από 

τις Κυκλάδες και είναι υποπρωτογεωµετρικός.  

Οι εισηγµένοι αµφορείς µε λαβές στο λαιµό συναντώνται τόσο στον 

οικισµό, όσο και στους τάφους, στους οποίους όµως υπερτερούν, όπως δείχνει και 

το σχετικό γράφηµα. Από τον οικισµό 

µας είναι γνωστοί τέσσερις, ποσοστό 

29%, από τους οποίους οι τρεις 

προέρχονται από την Αττική και είναι οι 

δύο µεσογεωµετρικοί και ο ένας 

µεσογεωµετρικός � υστερογεωµετρικός. 

Ένας που έχει εισαχθεί από την Εύβοια, 

έχει βρεθεί σε πρώιµο πρωτογεωµετρικό στρώµα. ∆έκα έχουν βρεθεί σε τάφους, 

ποσοστό 71% και έχουν περισσότερους χώρους προέλευσης. Τρεις προέρχονται 

από την Αττική και χρονολογούνται στην ύστερη πρωτογεωµετρική, µέση 

γεωµετρική ΙΙ/ύστερη γεωµετρική Ι και στην ύστερη γεωµετρική ΙΙ περίοδο, ένας 

από τη Θεσσαλία(;) και είναι ύστερος πρωτογεωµετρικός, ένας από τις Κυκλάδες 
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και είναι µεσογεωµετρικός Ι και πέντε ίσως από τις Κυκλάδες, οι οποίοι είναι 

πρωτογεωµετρικής � γεωµετρικής και γεωµετρικής περιόδου.  

Μοναδικός στο σύνολο του υλικού που εξετάζεται είναι εισηγµένος 

µικρογραφικός αµφορέας µε λαβές στο λαιµό που έχει βρεθεί σε τάφο σε πρώιµο 

ανατολίζον(;) σύνολο και ο τόπος προέλευσής του δεν έχει ταυτιστεί.  

Σπάνιοι είναι οι εισηγµένοι αµφορείς µε λαβές στον ώµο, οι οποίοι όµως έχουν 

βρεθεί τόσοστον οικισµό, όσο και σε τάφους, σε περίπου ίδιο αριθµό. Από τον 

οικισµό µας είναι γνωστό ένα µόνο παράδειγµα, αττικό, που έχει βρεθεί σε πρώιµο 

πρωτογεωµετρικό στρώµα. Από τάφους µας είναι γνωστοί δύο, από τους οποίους ο 

ένας είναι αττικός ύστερος πρωτογεωµετρικός και ο άλλος έχει εισαχθεί από τις 

Κυκλάδες και έχει βρεθεί σε ύστερο πρωτογεωµετρικό � πρωτογεωµετρικό Β΄ 

σύνολο.  

Εισηγµένοι αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά έχουν βρεθεί και στα τρία είδη 

συνόλων, υπερτερούν όµως στους τάφους, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 

γράφηµα. Σε ιερό έχει βρεθεί ένας, 

ποσοστό 3%, που είναι αττικός ή 

πιθανόν κυκλαδικός µεσογεωµετρικός. 

∆έκα µας είναι γνωστοί από τον οικισµό, 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 33% και από 

αυτούς οι οκτώ είναι αττικοί, µε µόνο 

ένα ύστερο πρωτογεωµετρικό, ενώ οι 

άλλοι είναι µέσοι γεωµετρικοί και µέσοι γεωµετρικοί ΙΙ. ∆ύο επίσης µέσοι 

γεωµετρικοί προέρχονται από τις Κυκλάδες, ο ένας ίσως από τη Νάξο. Από τους 

τάφους µας είναι γνωστοί δεκαεννέα, ποσοστό 64%. Και σε αυτούς οι περισσότεροι 

προέρχονται από την Αττική και έχουν χρονολογηθεί στην ύστερη 

πρωτογεωµετρική � πρώιµη γεωµετρική Ι, στην πρώιµη γεωµετρική Ι και ΙΙ και στη 

µέση γεωµετρική Ι και ΙΙ περίοδο, δύο προέρχονται από τις Κυκλάδες και είναι 

πρώιµοι γεωµετρικοί Ι και τρεις πιθανόν από τις Κυκλάδες και έχουν βρεθεί σε 

πρώιµα και ύστερα πρωτογεωµετρικά σύνολα.  

Στους εισηγµένους αµφορείς που εξετάζονται µοναδικός είναι αµφορέας 

τύπου SOS που έχει βρεθεί στον οικισµό σε πρώιµο � ύστερο ανατολίζον στρώµα 

και προέρχεται από την Εύβοια.  

ΕΙΣHΓΜΕΝΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ

33%

64%

3%
Οικισµοί
Νεκροταφεία
Ιερά
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Επίσης µόνο από τον οικισµό µας είναι γνωστοί δύο εισηγµένοι ύστεροι 

αµφορείς, που έχουν χαρακτηρισθεί στη δηµοσίευσή τους ως αµφορείς κρασιού226. 

Έχουν χρονολογηθεί γύρω στο 600 π.Χ. (ύστερη ανατολίζουσα) και η προέλευσή 

τους είναι άγνωστη.  

Εισηγµένοι αµφορίσκοι µας είναι γνωστοί µόνο από τάφους, στους οποίους 

έχουν βρεθεί τρεις από διαφορετικούς χώρους προέλευσης. Ένας είναι ευβοϊκός 

ύστερος πρωτογεωµετρικός, ένας είναι κυπριακός κυπροαρχαϊκής Ι περιόδου (Black 

on Red II) και ένας είναι εισηγµένος µάλλον από τη Φοινίκη και έχει βρεθεί σε 

πρώιµο ανατολίζον σύνολο.  

Η εικόνα που προκύπτει για τους εισηγµένους αµφορείς συµφωνεί µε αυτή 

που έχοµε για  τους εγχώριους. Με εξαίρεση δύο ύστερες παραλλαγές τους, που 

είναι γνωστές µόνο από τον οικισµό και που αντιπροσωπεύονται από ελάχιστα 

παραδείγµατα, οι υπόλοιπες παραλλαγές των εισηγµένων αµφορέων υπερτερούν 

στους τάφους ή µας είναι γνωστοί µόνο από αυτούς. Ωστόσο σε αυτούς που 

σώζονται σε µορφή θραυσµάτων και έχουν ταξινοµηθεί γενικά ως αµφορείς, 

υπερτερούν κατά πολύ τα παραδείγµατα από τον οικισµό, γεγονός που σηµαίνει ότι 

αν σ� αυτούς οι τύποι ήταν αναγνωρίσιµοι ενδεχοµένως να άλλαζε  η παραπάνω 

διαπίστωση, τουλάχιστον για ορισµένους από αυτούς.  

• ΩΟΕΙ∆ΗΣ ΠΙΘΟΣ 

Μοναδικός στο σύνολο του υλικού που εξετάζεται είναι εισηγµένος ωοειδής 

πίθος που έχει βρεθεί σε οικιστικό σύνολο. ΄Εχει χρονολογηθεί στη µέση 

γεωµετρική περίοδο και είναι εισηγµένος ίσως από την Αττική.  

• ΩΟΕΙ∆ΗΣ ΠΙΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ = ΠΙΘΟΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 

Μοναδικός επίσης στο σύνολο της εξεταζόµενης εισηγµένης στην Κνωσό 

κεραµικής είναι ωοειδής πίθος χωρίς λαιµό, σχήµα γνωστό και ως πίθος µε δύο 

λαβές. Έχει βρεθεί σε τάφο και είναι αττικός µεσογεωµετρικός Ι � 

υστερογεωµετρικός Ιa, περίοδος που αντιστοιχεί µε την πρωτογεωµετρική Β΄ - 

µέση γεωµετρική της Κρήτης.  

• ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

                                                 
226 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 58, εικ. 9, αρ. 54-55 
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Στις εισηγµένες πυξίδες, εκτός από εκείνες που έχουν ταξινοµηθεί στο γενικό 

τύπο, διακρίνονται µε κριτήριο το σχήµα τρεις τύποι. 

Κρίνοντας από το γενικό τύπο 

λίγες είναι οι εισηγµένες πυξίδες, οι 

οποίες έχουν βρεθεί µόνο σε τάφους, 

όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 

γράφηµα. Τέσσερις µας είναι γνωστές, 

από τις οποίες οι δύο έχουν εισαχθεί 

από την Κόρινθο, µία ύστερη 

πρωτογεωµετρική και µία πρωτοκορινθιακή (από ύστερο(;) ανατολίζον σύνολο), 

µία έχει εισαχθεί από την Κύπρο και έχει βρεθεί σε ύστερο γεωµετρικό(;) σύνολο 

και µία ίσως από τις Κυκλάδες, χωρίς 

συγκεκριµένη χρονολόγηση. Ωστόσο 

εισηγµένα πώµατα πυξίδων έχουν 

βρεθεί τόσο στον οικισµό όσο και σε 

τάφους, σχεδόν σε ίδιο αριθµό, που 

σηµαίνει ότι εισηγµένες πυξίδες θα 

υπήρχαν και στον οικισµό. Όπως 

φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα, υπερτερούν τα παραδείγµατα από τον 

οικισµό, στον οποίο έχουν βρεθεί τέσσερα, ποσοστό 57%. Από αυτά τα τρία 

προέρχονται από την Κόρινθο, από τα οποία το ένα είναι πρώιµο κορινθιακό, ένα 

είναι του ύστερου 7ου π.Χ. αιώνα και ένα είναι αττικό µεσογεωµετρικό Ι. Σε τάφους 

έχουν βρεθεί τρία, ποσοστό 43%. Από αυτά το ένα είναι αττικό, ύστερο 

πρωτογεωµετρικό και τα δύο κορινθιακά, ύστερα πρωτογεωµετρικά.  

Μόνο σε τάφους έχουν βρεθεί εισηγµένες οξυπύθµενες πυξίδες µε πώµατα, 

από τις οποίες µας είναι γνωστά τέσσερα παραδείγµατα όλα αττικά 

µεσογεωµετρικά Ι.  

Εισηγµένες επίπεδες πυξίδες και πώµατα επίπεδων πυξίδων συναντώνται 

τόσο στον οικισµό όσο και σε τάφους, υπερτερούν όµως στους δεύτερους, όπως 

φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφηµα. 

Τρία παραδείγµατα, που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 33%, µας είναι γνωστά από τον 

οικισµό και προέρχονται τα δύο από την 

ΕΙΣHΓΜΕΝΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ

100%

Νεκροταφεία

ΕΙΣHΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ-
ΠΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΠΥΞΙ∆ΩΝ

33%

67%

Οικισµοί
Νεκροταφεία

ΕΙΣHΓΜΕΝΑ ΠΩΜΑΤΑ ΠΥΞΙ∆ΩΝ

57%

43% Οικισµοί
Νεκροταφεία
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Κόρινθο, χρονολογηµένα στην πρώιµη κορινθιακή περίοδο και στον ύστερο 7ου 

π.Χ. αιώνα και το ένα από την Αττική, χρονολογηµένο στη µέση γεωµετρική ΙΙ. Σε 

τάφους έχουν βρεθεί έξι παραδείγµατα, ποσοστό 67%, όλα αττικά µεσογεωµετρικά 

Ι και ΙΙ.  

Πολύ λίγες είναι οι εισηγµένες σφαιρικές πυξίδες, αντιπροσωπεύονται όµως 

µε ίδιο αριθµό και στον οικισµό και σε τάφους. Μία µας είναι γνωστή από τον 

οικισµό και µία από τάφο. Και οι δύο είναι εισηγµένες από την Αττική και είναι 

ύστερες πρωτογεωµετρικές.  

Κρίνοντας από όλους τους παραπάνω τύπους οι εισηγµένες πυξίδες 

υπερτερούν στους τάφους, αφού ακόµα και στην περίπτωση που τα πώµατα 

πυξίδων, τα οποία είναι περισσότερα από τον οικισµό, εξετασθούν µαζί µε τις 

πυξίδες, υπερτερούν τα παραδείγµατα από τους τάφους.  

• ΑΣΚΟΣ 

Μοναδικός στο σύνολο της εισηγµένης κεραµικής που εξετάζεται είναι ασκός 

εισαγµένος από τη Σαρδηνία, ο οποίος έχει βρεθεί σε τάφο και έχει χρονολογηθεί 

ανάµεσα στο 850 � 680 π.Χ.  

Στη εξεταζόµενη εισηγµένη κεραµική στην Κνωσό εκτός από τα αγγεία 

περιλαµβάνεται και 

• ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΤΟ 

Μοναδικό είναι εισηγµένο τριποδικό υποστατό που έχει βρεθεί στον οικισµό 

και προέρχεται από την Αττική. Έχει χρονολογηθεί στην πρωτογεωµετρική 

περίοδο.  
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2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η εισηγµένη κεραµική αποτελεί το  7% του συνόλου της κεραµικής 

υποµινωικής έως ανατολίζουσας περιόδου που εξετάζεται από την Κνωσό. Το 

σηµαντικό ποσοστό της, οι περίοδοι εισαγωγής της και οι τόποι προέλευσής της, 

που είναι πολλοί και ποικίλοι, φανερώνουν 

τον εξωστρεφή χαρακτήρα της Κνωσού, 

αλλά και την ακµή της και το ρόλο της ως 

κέντρου κατά τα χρόνια αυτά. Σύµφωνα µε 

τον Coldstream κατά τη διάρκεια των 

αποκαλούµενων «Σκοτεινών Χρόνων» η 

Κνωσός αποτελούσε ένα τόπο ασυνήθιστα 

στραµµένο προς το εξωτερικό, που ήταν 

πάντα σε επαφή µε άλλα κέντρα του Αιγαίου, αλλά και της Εγγύς Ανατολής227. Η 

διαπίστωση αυτή του Coldstream, όπως φαίνεται αµφισβητείται από τον Catling, ο 

οποίος εξετάζοντας τις εξαγωγές αττικής πρωτογεωµετρικής κεραµικής αναφέρει 

ότι αξιοσηµείωτη συγκέντρωση αττικών εισαγωγών παρατηρείται σε τέσσερις, ίσως 

σε πέντε θέσεις, στο Λευκαντί, στην Κολώνα της Αίγινας, στην Ασίνη, στην Κνωσό 

και ίσως στη Γρόττα της Νάξου. Αναφέρει ότι στην Ασίνη οι αττικές εισαγωγές 

είναι εξίσου πολλές µε την Κνωσό και το Λευκαντί. Επισηµαίνει ότι το γεγονός πως 

τρεις από αυτές τις θέσεις, το Λευκαντί, η Ασίνη και η Κνωσός, συγκαταλέγονται 

ανάµεσα στις τρεις πιο επιµελώς δηµοσιευµένες θέσεις της πρώιµης Εποχής του 

Σιδήρου στο Αιγαίο και η έλλειψη δεδοµένων για τις περισσότερες από τις άλλες 

θέσεις καθιστούν δύσκολη την αξιολόγηση της σπουδαιότητάς τους228. 

Από τους µελετητές της ΥποΜ-Αν κεραµικής της Κνωσού και κυρίως από 

τον Coldstream, ιδιαίτερα έχουν σχολιασθεί τα εισηγµένα αγγεία που έχουν βρεθεί 

στους τάφους και συγκεκριµένα σε αυτούς του Βόρειου Νεκροταφείου. Για τους 

λόγους εισαγωγής τους ο Coldstream έχει προτείνει διάφορες ερµηνείες, όπως αυτή 

της «ανταλλαγής δώρων». Θεωρεί ότι η σχέση µε την Αττική, που είναι ιδιαίτερα 

έντονη κατά τη ΜΓ φάση, δεν µπορεί να εξηγηθεί µόνο από το συνηθισµένο 

                                                 
227 J. N. Coldstream, 1994, 106. 
228 R. W. V. Catling, 1998, 371.  

ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣHΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 
ΥποΜ-Αν ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ

7%

93%

Εισαγµένη
κεραµική
Εγχώρια
κεραµική
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εµπόριο ή ακόµα από την τοπική εκτίµηση της ποιότητας της αττικής κεραµικής229. 

Αναφέρει ότι µόνο στο Βόρειο Νεκροταφείο βρέθηκαν περίπου εκατό αττικά 

αγγεία κυρίως Υ ΠΡΓ και ΜΓ, αποτελώντας τη µεγαλύτερη οµάδα εισηγµένων 

αγγείων και συµπεριλαµβάνοντας ασυνήθιστα µεγάλη ποικιλία σχηµάτων, 

ορισµένα από τα οποία σπάνια εξάγονταν σε άλλες περιοχές. Σχολιάζοντας τρία 

αττικά αγγεία από τον τάφο 219 του Βόρειου Νεκροταφείου, µεγάλο ΜΓ ΙΙ 

αµφορέα µε λαβές στην κοιλιά, κρατήρα µε πώµα και µεγάλη επίπεδη πυξίδα, όλα 

κατασκευασµένα από το ίδιο αττικό εργαστήριο, θεωρεί ότι αποτελούσαν πιθανόν 

µέρος ανταλλαγής δώρων ανάµεσα σε κυρίαρχες οικογένειες της Αθήνας και της 

Κνωσού230. Οι µεγάλοι αµφορείς, εγχώριοι ή αττικοί, θεωρεί ότι αποτελούσαν 

θεαµατικά σύµβολα του πλούτου και της κοινωνικής θέσης της οικογένειας του 

αποθανόντος, που στην περίπτωση που ήταν εισηγµένοι από την Αττική επιπλέον 

θα διαφήµιζαν τις σχέσεις της οικογένειας µε το εξωτερικό, σε µία εποχή που η 

Κνωσός αποτελούσε τόπο σηµαντικά στραµµένο προς το εξωτερικό231. Ως προς 

τους µεγάλους αττικούς αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, τη θεωρία της ανταλλαγής 

δώρων ή την υποδήλωση κάποιας άλλης προσωπικής σχέσης µε κυρίαρχη 

οικογένεια της Αθήνας την έχει εκφράσει ήδη παλιότερα σε άρθρο του για 

«δίγλωσσο» γεωµετρικό αµφορέα από το Βόρειο Νεκροταφείο232.  

Στο άρθρο του για τον τάφο πλούσιας κυρίας στον Άρειο Πάγο ο Coldstream 

εκφράζει την άποψη233 ότι οι µεγάλοι αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, που στην 

Αθήνα χρησιµοποιούνταν ως τεφροδόχα αγγεία για καύσεις γυναικών, σε ταφικά 

σύνολα εκτός Αθηνών χρησίµευαν για να περιέχουν το κρασί για το ταφικό 

συµπόσιο, το οποίο υποδηλώνεται από ολόκληρα σύνολα αγγείων πόσεως που 

έχουν βρεθεί σε ανέπαφους τάφους. Θεωρεί απίθανο να πουλώνταν από τους 

συνήθεις εµπόρους και πιστεύει ότι πρέπει να αποτελούσαν δώρα µεταξύ 

φιλοξενούµενων φίλων στην Αθήνα και την Κνωσό, καθώς συγκαταλέγονται στα 

καλύτερα κεραµικά δώρα που η Αθήνα µπορούσε να προσφέρει.  

Ο Coldstream τις σχέσεις της Κνωσού µε την Αττική εξετάζει και σε άλλο 

άρθρο του, στο οποίο τον απασχολούν και οι σχέσεις της Αττικής µε το 

                                                 
229 J. N. Coldstream, 1994, 116. 
230 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 116, υπ. 61. 
231  J. N. Coldstream, στο ίδιο, 118. 
232 J. N. Coldstream, 1987, 338. 
233 J. N. Coldstream, 1995, 400-401. 
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Λευκαντί234. Κοινό σηµείο των δύο αυτών περιοχών είναι σύµφωνα µε τον 

Coldstream η ασυνήθιστα υψηλή αναλογία αττικής κεραµικής από τον 10ο έως τον 

8ο π.Χ. αιώνα, που υποδηλώνει ότι και οι δύο περιοχές ήταν στραµµένες προς το 

εξωτερικό. Ας σηµειωθεί εδώ ότι υποδηλώνει και την οικονοµική ακµή των 

περιοχών αυτών. Και στις δύο περιοχές παρατηρεί ότι είναι αξιοσηµείωτη η 

ποσότητα, αλλά και η ποιότητα των αττικών εισαγωγών, µε µόνη διαφορά ότι σε 

καθεµία εισάγονταν διαφορετικά αγγεία και αυτό πιστεύει ότι αναµφίβολα 

υπαγορευόταν από το τοπικό γούστο, αλλά και από τις διαφορετικές ανάγκες των 

τοπικών ταφικών εθίµων. Και στο άρθρο αυτό εξετάζει την εισηγµένη κεραµική 

µόνο από τους τάφους και συγκεκριµένα µόνο από τους τάφους του Βόρειου 

Νεκροταφείου και επισηµαίνει και εδώ την υψηλή αναλογία των αττικών 

εισαγωγών κατά την Υ ΠΡΓ και την ΜΓ περίοδο αναλύοντας περισσότερο τους 

λόγους εισαγωγής τους. Αναφερόµενος στα σχήµατα των εισηγµένων αττικών 

αγγείων �κάλαθοι, οξυπύθµενες πυξίδες, σκύφοι, κύπελλα- επισηµαίνει ότι 

χαρακτηριστική της Κνωσού είναι η συγκέντρωση αυτών των αγγείων σε µεγάλα 

σύνολα µέσα στον ίδιο τάφο και ακόµα και στην ίδια ταφή και ότι τα µισά περίπου 

από τα αττικά αγγεία έχουν βρεθεί σε δύο µόνο τάφους (τάφοι J και G). Θεωρεί ότι 

η µεγάλη και οµοιογενής συσσώρευση αγγείων πόσεως ταιριάζει µε την κνωσιακή 

παράδοση των ταφικών εθίµων της περιόδου, σύµφωνα µε την οποία οι συγγενείς 

και οι φίλοι χρειάζονταν άφθονα σκεύη συµποσίου για να αποχαιρετήσουν τον 

αποθανόντα και θέτει το ερώτηµα, αν όταν ένα µεγάλο αττικό σύνολο επιδεικνύεται 

σε µία ταφή, όπως στις δύο από το Βόρειο Νεκροταφείο, υποδηλώνει ότι η 

οικογένεια του αποθανόντα  είχε κάποιες σχέσεις µε την Αττική ή απλά αποτελούσε 

µία πιθανή ένδειξη πλούτου και υψηλής κοινωνικής θέσης; Αναφερόµενος στους 

µεγάλους αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, θεωρεί ότι το σύνολο των σκευών του 

συµποσίου απαιτούσε ένα µεγάλο αποθηκευτικό αγγείο και ότι οι αµφορείς αυτοί 

εξάγονταν στην Κνωσό για την αρχική χρήση του σχήµατος, για να περιέχουν 

δηλαδή άφθονο κρασί για ένα αριστοκρατικό ταφικό συµπόσιο, αφού δεν 

προορίζονταν για τεφροδόχα ή για επιτύµβια αγγεία. ∆ιερωτώµενος για τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες τα µεγάλα αυτά αγγεία ήρθαν στην Κνωσό, θεωρεί 

ότι ήταν πολύ µεγάλα για να έχουν ταξιδέψει ως σκεύη που περιείχαν το κρασί ή 

οποιοδήποτε άλλο υγρό. Και ακόµα και άδεια πιστεύει ότι είναι απίθανο να 

                                                 
234 J. N .Coldstream, 1996(β), 133-145. 
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έρχονταν µε το συνηθισµένο εµπόριο, αφού για να τα φέρει κάποιος έµπορος θα 

πρέπει να είχε συγκεκριµένους αγοραστές ή παραλήπτες. Ωστόσο, συγκριτικά µε 

άλλα εισηγµένα σχήµατα, οι αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, λαµβάνοντας υπ� όψιν 

όλους όσους έχουν βρεθεί και στα τρία είδη ανασκαφικών συνόλων, αποτελούν ένα 

από τα συνήθη σχήµατα που εισάγονταν και είναι λογικό να υποθέσοµε ότι 

µεταφέρονταν µε το συνηθισµένο εµπόριο. Συνολικά στον οικισµό, σε τάφους και 

σε ιερό έχουν βρεθεί 30, ενώ για παράδειγµα κρατήρες έχουν βρεθεί αντίστοιχα 22, 

αµφορείς χωρίς προσδιορισµό του τύπου 20, οινοχόες στον οικισµό και σε τάφους 

49, λήκυθοι/ληκύθια στον οικισµό και σε τάφους 35, ενώ υπάρχουν και σχήµατα 

που εισάγονταν πολύ πιο σπάνια. Για το αττικό ΜΓ σύνολο των αγγείων από τον 

τάφο 219 του Βόρειου Νεκροταφείου ο Coldstream έχει εκφράσει την άποψη ότι 

αποτελούσε µέρος ανταλλαγής δώρων µεταξύ ευγενών οικογενειών της Αθήνας και 

της Κνωσού και αναρωτιέται αν η θεωρία αυτή µπορεί να ισχύει για τα αττικά 

αγγεία και από άλλους τάφους εκτός από τον 219. Για να απαντήσει σε αυτό 

εξετάζει και τα συνευρήµατά τους και καταλήγει στο ότι η περίπτωση της 

ανταλλαγής δώρων, ειδικά µε την Αττική, δεν είναι υποχρεωτικά ισχυρή. Προτείνει 

µια απλούστερη εναλλακτική λύση, ότι πλούσιες οικογένειες αποκτούσαν 

εισαγωγές από πολλές και διάφορες πηγές και ότι η συσσώρευση τέτοιων 

εισαγωγών σε ένα οικογενειακό τάφο δεν υποδηλώνει τίποτα περισσότερο από την 

υψηλή κοινωνική θέση της οικογένειας µέσα στην τοπική κοινωνία. Στο γενικό 

συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει και το οποίο ισχύει και για το Λευκαντί, είναι ότι 

οι οικογένειες της «ελίτ» συχνά στρέφονταν στο εξωτερικό και από εκεί αντλούσαν 

πολλή από τη συνεχή τους ευηµερία.  

Στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου σχολιάζοντας την εισηγµένη 

κεραµική οι Coldstream και Catling235 παρατηρούν ότι η σπανιότητα εξαγωγών της 

Κνωσού, καµία από τις οποίες δεν είναι γνωστή πριν από τον 8ο π.Χ. αιώνα, κάνει 

απίθανο ένα ενεργητικό ρόλο των Κνωσίων της πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στο 

υπερπόντιο εµπόριο σε αντίθεση µε τους πιο δραστήριους Ευβοείς. Ωστόσο η 

µεγάλη ποικιλία των εισηγµένων αγγείων καθιστά την Κνωσό ένα µέρος εξαιρετικά 

στραµµένο προς το εξωτερικό µε ένα συχνά επισκεπτόµενο λιµάνι, έτοιµο πάντα να 

ωφεληθεί από τις εµπορικές ανταλλαγές µε επισκέπτες από διάφορες κατευθύνσεις. 

Τονίζεται και εδώ ότι, αν κανείς αναζητήσει την πιθανότητα κάποιας ιδιαίτερης 

                                                 
235 J. N. Coldstream, H. W. Catling, 1996, 715-717. 
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σχέσης µεταξύ Κνωσού και Αθήνας, η περίπτωση της Εύβοιας και συγκεκριµένα το 

Λευκαντί αποτελεί κάτι ανάλογο. Για τους δεκατέσσερις αττικούς αµφορείς µε 

λαβές, στην κοιλιά που έχουν βρεθεί στο Βόρειο Νεκροταφείο και χρονολογούνται 

από την Υ ΠΡΓ έως τη ΜΓ ΙΙ, αναφέρεται ότι µία πιθανότητα είναι να χρησίµευαν 

ως τεφροδόχα αγγεία για Αθηναίες γυναίκες που είχαν παντρευτεί Κνωσίους, 

παρόλο που κανένας δεν βρέθηκε να περιέχει στάχτες. Ως άλλη πιθανότητα 

αναφέρεται οι αµφορείς αυτοί να περιείχαν κρασί για τα ταφικά συµπόσια και 

σχολιάζεται και εδώ το ότι οι αττικές εισαγωγές ίσως να υποδήλωναν ειδικούς 

δεσµούς ανάµεσα σε κυρίαρχες οικογένειες της Κνωσού και της Αττικής, που 

εκφράζονταν µε την ανταλλαγή δώρων. Η υπόθεση αυτή θεωρείται πιο ελκυστική, 

αφού µεγάλα και επιβλητικά αττικά αγγεία κατανέµονται σε αρκετές γενιές που 

χρησιµοποιούσαν τον ίδιο οικογενειακό τάφο ή βρίσκονται κατά οµοιογενή σύνολα. 

Καταλήγουν στο ότι η αττική κεραµική προφανώς εκτιµώνταν ως µορφή πλούτου 

και υποδήλωνε υψηλή κοινωνική θέση, αφού συχνά βρίσκονταν στους ίδιους 

πλούσιους τάφους µαζί µε φαγεντιανή από την Ανατολή, µε µετάλλινα αγγεία και 

µε κοσµήµατα χρυσού.  

Σύµφωνα µε τον Catling οι αττικοί αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, οι 

αµφορείς µε λαβές στο λαιµό, οι κρατήρες και οι σκυφοειδείς κρατήρες είναι 

πιθανό ότι εισάγονταν για την ίδια τους την αξία ως επιτραπέζια σκεύη, των οποίων 

εκτιµώνταν η καλή ποιότητα κατασκευής και διακόσµησης236. Εξετάζοντας το ρόλο 

της Κνωσού στην Κρήτη θεωρεί ότι αποτελούσε το κέντρο για τις επαφές µε τον 

εξωτερικό κόσµο, αφού σε αυτή είναι συγκεντρωµένη η µεγαλύτερη ποσότητα 

εισαγωγών της πρωτογεωµετρικής περιόδου237. Σε αντίθεση µε τον Coldstream 

λαµβάνει υπ� όψιν του την εισηγµένη κεραµική που έχει βρεθεί και στον οικισµό 

και όχι µόνο σε τάφους. Θεωρεί αξιοσηµείωτη τη µεγάλη ποικιλία των σχηµάτων 

που εξάγονταν, αγγείων τόσο µικρού όσο και µεγάλου µεγέθους, αλλά και την 

ποικιλία των ανασκαφικών συνόλων στα οποία βρίσκονται και τα οποία είναι 

οικιστικά, ταφικά και λατρευτικά238. ∆ιατυπώνει την υπόθεση ότι οι εξαγωγές αυτές 

ήταν το επακόλουθο βασικά εµπορικής παρά κοινωνικής, αποικιακής ή ακόµα 

στρατιωτικής δραστηριότητας. Για ορισµένα µόνο από τα πιο «καταπληκτικά», 

όπως αναφέρει, κοµµάτια θεωρεί πιθανό να αποκτήθηκαν µέσω ανταλλαγής δώρων, 

                                                 
236 R. W. V. Catling, 1998, 370.  
237 R. W. V. Catling, στο ίδιο, 373. 
238 R. W. V. Catling, στο ίδιο, 374. 
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όπως, για παράδειγµα, αµφορέας µε λαβές στην κοιλιά από το ΠΡΓ κτίριο στην 

Τούµπα, ενώ τα �σύνολα� αττικής κεραµικής, όπως αυτό από τον τάφο J του 

Βόρειου Νεκροταφείου της Κνωσού, θεωρεί ότι ανήκαν στα υπάρχοντα Αθηναίων 

µεταναστών ή νυφών. Ωστόσο θεωρεί ότι αποτελούν ειδικές περιπτώσεις και 

επισηµαίνει ότι, ενώ οι αττικές εισαγωγές συνήθως βρίσκονται σε οµάδες στα 

ταφικά σύνολα στο Λευκαντί και στην Κνωσό, και ίσως σχετίζονται µε τις ταφές 

µελών της «ελίτ» της κοινότητας, το ίδιο δεν µπορεί να υποστηριχθεί για τους 

οικισµούς. Ειδικά για την Κνωσό παρατηρεί ότι φαίνεται να είναι πολύ πιο αραιά 

διασκορπισµένα στα οικιστικά σύνολα και αν αυτό συνδυασθεί µε τη σχετική 

αφθονία και κυρίως µε το χρηστικό τους χαρακτήρα, το εµπόριο προτείνεται ως η 

πιο απλή εξήγηση για τη διάδοσή τους239, άποψη που φαίνεται και ως πιο πιθανή.   

Από τη συνολική θεώρηση των εισηγµένων αγγείων από όλα τα είδη 

ανασκαφικών συνόλων προκύπτει ότι αττικοί αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά Υ 

ΠΡΓ και ΜΓ περιόδου δεν τοποθετούνταν µόνο στους τάφους, αλλά 

χρησιµοποιούνταν και στον οικισµό, όπου προέρχονται από διαφορετικά σύνολα. 

Σε τάφους έχουν βρεθεί 14, ενώ στον οικισµό 8. Βάσει της θεωρίας του Coldstream 

θα πρέπει να υποθέσοµε ότι και αυτοί στον οικισµό προήλθαν από ανταλλαγές 

δώρων µεταξύ κυρίαρχων οικογενειών ή ότι απλά εισάγονταν και αγοράζονταν, 

όπως και τα άλλα αγγεία για το κρασί ή όποιο άλλο προϊόν περιείχαν και στη 

συνέχεια χρησιµοποιούνταν στα σπίτια ως σκεύη εξαιρετικής ποιότητας για να 

περιέχουν οποιοδήποτε άλλο ντόπιο προϊόν; Άλλωστε εισηγµένοι αµφορείς, στους 

οποίους λόγω της αποσπασµατικής κατάστασης διατήρησης δεν είναι δυνατή η 

αναγνώριση τύπου, έχουν βρεθεί πολλοί στον οικισµό �συγκεκριµένα 17, ενώ σε 

τάφους 2 και σε ιερό 1- και έχουν εισαχθεί από πολλούς διαφορετικούς τόπους. 

Άρα γενικότερα αποτελούν σχήµα που κυκλοφορούσε λόγω εµπορίου. Προφανώς 

θα προέρχονται από σπίτια Κνωσίων µε σχετική οικονοµική άνεση, όπως και τα 

υπόλοιπα εισηγµένα αγγεία. Αν αυτά ή ανάµεσα σ� αυτά ήταν τα σπίτια των 

αριστοκρατικών οικογενειών, αυτό δεν µπορεί να ελεγχθεί γιατί έχουν ανασκαφεί 

µόνο µεµονωµένα οικιστικά σύνολα και όχι σπίτια, οπότε δεν είναι δυνατόν να 

συνεκτιµηθούν συνευρήµατα για ένα τέτοιο συµπέρασµα.  

Ως προς τις εισαγωγές αγγείων από την Ανατολική Μεσόγειο σύµφωνα µε 

τον Coldstream από τον 9ο π.Χ. αιώνα οι επαφές µε την περιοχή αυτή έγιναν συχνές 

                                                 
239 R. W. V. Catling, στο ίδιο, 374. 
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και τα εισηγµένα από αυτήν αγγεία ήταν αγγεία σιγανής πρόχυσης, κατάλληλα για 

πολύτιµα αρωµατικά έλαια. Παρατηρεί ότι οι εισαγωγές αυτές άρχισαν µε λίγα 

αγγεία από τη Φοινίκη και συνέχισαν πολύ πιο άφθονες µε µικρά κυπροφοινικικά 

ληκύθια240. Επισηµαίνει ότι τα κνωσιακά αντίγραφα αυτών των ληκυθίων είναι 

τόσο πιστά και πολλά, ικανά να υποδηλώσουν την ίδρυση «βιοτεχνίας» αρωµάτων 

στην Κνωσό, επανδρωµένης από ανατολίτες εµπόρους που θα απασχολούσαν τους 

ντόπιους κεραµείς για τη συσκευασία των προϊόντων τους. Την άποψη για την 

ίδρυση µικρής «βιοτεχνίας» αρωµατικών ελαίων στην Κνωσό, ανάλογης µε αυτή 

στην Ιαλυσό της Ρόδου, που πιστεύει ότι υποδηλώνεται από τις κνωσιακές µιµήσεις 

των κυπριακών ληκυθίων, την έχει εκφράσει και σε άλλο άρθρο του241. 

 Την επισήµανση ότι οι κυπριακές και οι άλλες εισαγωγές από την Ανατολή 

αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από αγγεία σιγανής πρόχυσης, ιδιαίτερα 

κατάλληλα για αρωµατικά έλαια, την είχε ήδη κάνει σε άρθρο του, στο οποίο 

εξετάζει τα κυπριακά και κρητοκυπριακά αγγεία από το Βόρειο Νεκροταφείο242. Σε 

αυτό αναφέρει ότι στην Κνωσό τα µικρά αρωµατικά αγγεία συνήθως 

τοποθετούνταν µέσα στα τεφροδόχα αγγεία243. Για δύο από τις κνωσιακές µιµήσεις 

των αγγείων αυτών �µία λήκυθο bichrome και µία οινοχόη black on red- που είναι 

ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων στο σχήµα και στη διακόσµηση και διαφέρουν 

µόνο στον πηλό και συνεπώς και στην επεξεργασία της επιφάνειας, θεωρεί ότι 

πρέπει να κατασκευάστηκαν από µετανάστες κεραµείς, οι οποίοι ήταν 

εκπαιδευµένοι στην κυπροανατολική παράδοση244. Για τα κνωσιακά ληκύθια που 

µιµούνται τα εισηγµένα θεωρεί πιο πιθανό να κατασκευάζονταν από Κρήτες 

κεραµείς παρά από µετανάστες, αφού η υφή του πηλού των πιο πιστών µιµήσεων 

µε τη γυαλιστερή επιφάνεια έχει προηγούµενο στην Κρήτη στους µονόχρωµους 

αρυβάλλους, που κατασκευάζονταν ήδη από τον ύστερο 9ο π.Χ. αιώνα. Θεωρεί ότι 

έχουν την όψη αγγείων που φτιάχνονταν κατά παραγγελία για να διαφηµίσουν το 

ίδιο προϊόν, όπως αυτό εµφιαλώνονταν στα εισηγµένα κυπριακά ληκύθια και 

πιστεύει ότι υποδηλώνουν την ύπαρξη µικρής «βιοτεχνίας» αρωµατικών ελαίων,  

που εγκαθιδρύθηκε στην Κνωσό µέσω κυπροφοινικικής πρωτοβουλίας σύντοµα 

µετά την άφιξη των πρώτων κυπριακών εισαγωγών. Αναφέρει ακόµα ότι οι 

                                                 
240 J. N. Coldstream, 1994, 118. 
241 J. N. Coldstream, 1991, 296. 
242 J. N. Coldstream, 1984(α), 122. 
243 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 131. 
244 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 137. 
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κνωσιακές αυτές µιµήσεις συνέχισαν να κατασκευάζονται και στον 7ο π.Χ. 

αιώνα245. Σίγουρα το περιεχόµενο των κνωσιακών ληκυθίων θα έπρεπε να είναι το 

ίδιο µε αυτό των εισηγµένων. Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό να εισήγαγαν τα 

αρωµατικά έλαια και η συσκευασία να γινόταν στην Κνωσό ή τα συστατικά από τα 

οποία παρήγαγαν τα αρωµατικά έλαια και η υπόλοιπη διαδικασία να γινόταν στην 

Κνωσό.  

Για το λόγο εισαγωγής του ασκού από τη Σαρδηνία η Vagnetti θεωρεί ότι 

αυτού του είδους τα αγγεία θα περιείχαν ένα συγκεκριµένο πολύτιµο προϊόν για το 

οποίο και εξάγονταν σε άλλες περιοχές, στις οποίες το προϊόν αυτό ή το σκεύος που 

το περιείχε γινόταν αγαπητό κτέρισµα246. 

Όπως διαπιστώνουµε από τον πίνακα των εισηγµένων αγγείων κατά σχήµα 

και κατά το είδος του συνόλου εύρεσης, αγγεία εισάγονταν στην Κνωσό από 

πολλές άλλες θέσεις του ελλαδικού χώρου (Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κόρινθο, 

Άργος, Λακωνία, Ρόδο, Ανατολική Ελλάδα, Χίο, Θεσσαλία;), αλλά και από την 

Ανατολική Μεσόγειο (Κύπρο, Φοινίκη), ενώ µόνο ένα έχει εισαχθεί από τη 

Σαρδηνία. Τα σχήµατα των αγγείων που εισάγονταν είναι ποικίλα. Λίγα είναι τα 

εισηγµένα αγγεία από ιερά της Κνωσού κατά την ΥποΜ-Αν περίοδο, γεγονός όµως 

που οφείλεται στο ότι το δείγµα από τα ιερά είναι πολύ µικρό σε σχέση µε αυτό από 

τον οικισµό και από τους τάφους, καθώς πολύ λίγα έχουν ανασκαφεί και µας είναι 

γνωστά. Κρίνοντας από τα λίγα γνωστά, τα σχήµατα των εισηγµένων αγγείων που 

έχουν βρεθεί σε ιερά ανήκουν στα πιο συνηθισµένα: 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΙΕΡΑ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 
ΣΚΥΦΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

 

Όπως στην εγχώρια, έτσι και στην εισηγµένη κεραµική, η κύρια σύγκριση 

µπορεί να γίνει ανάµεσα στα σχήµατα που έχουν βρεθεί στον οικισµό και στους 

τάφους. ∆ιαπιστώσαµε ότι τα περισσότερα σχήµατα εισηγµένων αγγείων, ορισµένα 

από τα οποία αντιπροσωπεύονται και µε αρκετές παραλλαγές τους, συναντώνται 

και στα δύο είδη συνόλων. Τα σχήµατα αυτά είναι:   

ΣΧΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ  ΚΥΠΕΛΛΑ 

                                                 
245 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 137. 
246 Lucia Vagnetti, 1989, 358. 
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ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι 
ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΥΛΙΚΕΣ 
ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 
ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 
ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 
ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 
ΚΑΝΘΑΡΟΙ ΠΥΞΙ∆ΕΣ-ΠΩΜΑΤΑ ΠΥΞΙ∆ΩΝ 
ΣΚΥΦΟΙ ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ-ΠΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ 

ΠΥΞΙ∆ΩΝ 
ΚΟΤΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

 

Από τα εισηγµένα αγγεία λίγα σχήµατα και παραλλαγές σχηµάτων µας είναι 

γνωστοί µόνο από τον οικισµό: 

ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΏΝ ΜΟΝΟ 
ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΩΟΕΙ∆ΗΣ ΠΙΘΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΤΥΠΟΥ SOS 
ΜΙΚΡΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΚΡΑΣΙΟΥ 
ΒΑΘΙΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ  
 

Αντίθετα από τα εισηγµένα αγγεία υπάρχουν σχήµατα και παραλλαγές 

ορισµένων σχηµάτων, που µας είναι γνωστά µόνο από τάφους. Αυτά είναι: 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ 

ΟΛΠΕΣ ΚΑΛΑΘΟΙ 
ΛΗΚΥΘΙΑ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ ∆ΙΝΟΣ 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ 
ΖΩΟΜΟΡΦΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ΦΙΑΛΗ 
ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΟ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ 

ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 
ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ-ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ 
ΩΟΕΙ∆ΗΣ ΠΙΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ=ΠΙΘΟΣ 
ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 

ΑΣΚΟΣ 

ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ  
  

Καθώς η γνωστή από τους τάφους κεραµική είναι περισσότερη και συνήθως 

ακέραια σωζόµενη, είναι αναµενόµενο στα αγγεία από αυτούς να διακρίνονται 

περισσότερα σχήµατα, αλλά και τύποι σχηµάτων.  

Συγκρίνοντας τα σχήµατα των εισηγµένων αγγείων που έχουν βρεθεί τόσο 

στον οικισµό, όσο και σε τάφους διαπιστώνουµε ότι ορισµένα από αυτά υπερέχουν 

σε ένα από τα δύο είδη συνόλων: 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 

ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ 
ΚΟΤΥΛΕΣ ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 
 ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 
 ΚΑΝΘΑΡΟΙ 
 ΣΚΥΦΟΙ 
 ΚΥΠΕΛΛΑ 
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 ΚΥΛΙΚΕΣ 
 ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

Σε ορισµένα από αυτά η υπεροχή είναι πολύ µεγάλη, όπως φαίνεται και από 

τα αντίστοιχα γραφήµατα, τόσο που µπορούµε να πούµε ότι χαρακτηρίζουν το είδος 

του συνόλου. Έτσι διαπιστώνουµε ότι οι εισηγµένες οινοχόες, οι λήκυθοι/ληκύθια 

και τα κύπελλα χαρακτηρίζουν τους τάφους.  

Τα σχήµατα των εισηγµένων αγγείων συµπληρώνουν σε ορισµένες 

περιπτώσεις την εικόνα που έχουµε για τα σχήµατα από τον οικισµό και από τους 

τάφους. Για παράδειγµα, αν λάβουµε υπ� όψιν και τις δύο παραλλαγές του 

σχήµατος στα εισαγµένα αλαβάστρα, πρόκειται για εισηγµένο σχήµα που 

αντιπροσωπεύεται σχεδόν το ίδιο στον οικισµό και στους τάφους, παρόλο που αυτά 

µε τα γενικά χαρακτηριστικά του σχήµατος υπερτερούν στον οικισµό. Η 

διαπίστωση αυτή διαφέρει από εκείνη για τα αλάβαστρα της τοπικής παραγωγής 

της Κνωσού, τα οποία προέρχονται µόνο από τάφους και επιβεβαιώνει την υπόθεση 

που διατυπώθηκε παραπάνω (σελ. 194), ότι η µη εύρεσή τους στον οικισµό είναι 

τυχαία, αφού η χρήση του σχήµατος και στην καθηµερινή ζωή είναι αναµενόµενη. 

Στους εισηγµένους υψίποδες κρατήρες η εικόνα είναι διαφορετική από ότι στους 

εγχώριους, αφού οι εγχώριοι υπερτερούν κατά πολύ στους τάφους, ενώ οι 

εισηγµένοι αντιπροσωπεύονται εξίσου και στον οικισµό και στους τάφους. Είναι 

ένα παράδειγµα που δείχνει ότι η υπεροχή στον οικισµό, στους τάφους ή στα ιερά, 

κατά γενικό κανόνα είναι θέµα προτίµησης και ταφικών εθίµων για τους τάφους και 

αναγκών της καθηµερινής ζωής για τον οικισµό και δεν έχει κάνει µε ειδική 

παραγωγή σχηµάτων για καθένα από αυτούς τους χώρους.  

Είναι προφανές από τη χρήση τους ότι τα αγγεία µπορεί να εισάγονταν για 

δύο λόγους: α) για το περιεχόµενό τους, όπως είναι για παράδειγµα τα αρωµατικά 

αγγεία ή τα αποθηκευτικά, που αποτελούν τη συσκευασία του προϊόντος και β) για 

την αξία που είχαν από µόνα τους ως σκεύη, όπως είναι, για παράδειγµα, τα αγγεία 

πόσεως. Άλλωστε σχήµατα που εισάγονταν παράγονταν και από τους Κνώσιους 

κεραµείς συνεπώς η εισαγωγή τους δεν οφείλεται στην έλλειψή τους στη ντόπια 

αγορά. Για παράδειγµα, οι σκύφοι και οι κοτύλες είναι σχήµατα που παράγονταν 

σε µεγάλη ποσότητα και από τους κεραµείς της Κνωσού, αλλά παράλληλα 

εισάγονταν σε σηµαντικό αριθµό. Η εύρεση των εισηγµένων και στον οικισµό και 

σε τάφους δείχνει ότι δεν τοποθετούνταν µόνο στους τάφους ως προϊόντα 

πολυτελείας, αλλά και στα σπίτια θα αποτελούσαν τα σερβίτσια πολυτελείας και 
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επίδειξης, αντίστοιχα όπως είναι σήµερα τα εισηγµένα κρυστάλλινα ποτήρια ή τα 

πορσελάνινα σκεύη, τα οποία δεν είναι αυτά της καθηµερινής χρήσης, αλλά αυτά 

που χρησιµοποιούνται σε «ειδικές περιστάσεις», αφού ο αριθµός τους δεν είναι και 

τόσο µεγάλος που να θεωρηθεί ότι δεν είχαν ιδιαίτερη αξία και ότι ανήκαν στα 

αντικείµενα καθηµερινής χρήσης. Το ίδιο ισχύει και για τις οινοχόες, οι οποίες 

όπως προκύπτει από τη συνολική θεώρησή τους εισάγονταν σε διάφορες περιόδους 

και από διάφορα µέρη.  

Από τη συνολική εξέταση των εισηγµένων στην Κνωσό αγγείων κατά την 

ΥποΜ-Αν περίοδο σε όλα τα είδη ανασκαφικών συνόλων διαπιστώνουµε ότι 

εισάγονταν 1) «χρηστικά»247 αγγεία που σχετίζονταν α) µε την πόση, την πρόχυση 

και το φαγητό, όπως είναι οι όλπες, οι οινοχόες, οι προχοΐσκες, οι κρατήρες, ο 

δίνος, οι κάνθαροι, οι σκύφοι, οι κοτύλες, τα κύπελλα, οι κύλικες, η φιάλη οι 

κάλαθοι, β) µε την αποθήκευση, όπως είναι οι αµφορείς, οι πίθοι, και οι πυξίδες, 

αλλά και 2) «πολυτελέστερα» αγγεία που σχετίζονταν µε τον προσωπικό 

καλλωπισµό, όπως είναι τα ληκύθια, οι αρύβαλλοι, τα αλάβαστρα και ο ασκός. 

Όπως προκύπτει από τα τελευταία, από τους αρυβάλλους που προέρχονται όλοι από 

την Κόρινθο, από τα ληκύθια που σχεδόν όλα προέρχονται από τη Φοινίκη και την 

Κύπρο και από τα αλάβαστρα που προέρχονται κυρίως από την Κόρινθο και την 

Κύπρο, δύο ήταν οι περιοχές που παρήγαγαν καλής ποιότητας αρωµατικά έλαια τα 

οποία και εξήγαγαν, η Φοινίκη και η Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο και η 

Κόρινθος.  

Οι ανάγκες τις οποίες εξυπηρετούσαν τα παραπάνω αγγεία ήταν κοινές στην 

οικοσκευή, αλλά και στη σκευή του τάφου στην οποία υπαγορευόταν από τα 

ταφικά έθιµα. Έτσι εισηγµένα αγγεία ίδιων σχηµάτων είναι αναµενόµενο να 

βρίσκονται και στα δύο είδη ανασκαφικών συνόλων και να υποδηλώνουν και στα 

δύο την οικονοµική άνεση των κατόχων τους. Η υπεροχή ορισµένων σχηµάτων 

στους τάφους ή η εύρεση ορισµένων σχηµάτων ή τύπων τους µόνο σε αυτούς, όπου 

όµως αντιπροσωπεύονται από ελάχιστα παραδείγµατα και άρα δεν ήταν συνήθη, 

οφείλεται στο ότι το περισσότερο υλικό και σε καλή κατάσταση διατήρησης 

προέρχεται από τάφους, αλλά και στα ταφικά έθιµα της περιοχής.  

 

                                                 
247 Παρόλο που εδώ ο όρος χρησιµοποιείται σε αντιδιαστολή µε τον όρο πολυτελή, σε γενικές 
γραµµές στην παρούσα εργασία χρησιµοποιείται για να δηλώσει όλα τα αγγεία που προοριζόταν για 
χρήση.  
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IV. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥποΜ � Αν ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΝΩΣΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 



ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ Coldstream, 1972, 69, 
πίν. 14(Α10)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

Υ ΠΡΓ/ 
ΠΡΓ Β΄ και 
ΥΓ

Boardman, 1967, 71, 
αρ.3, πίν. 13.3, 72, 
αρ. 22-27, πίν. 14.22-
24

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

ΠΡΓ Β΄; και 
ΥΓ-ΠΑν

Coldstream, 1973(α), 
18-20, πίν. 9 (αρ.1-7)

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 72, 
εικ. 5, πίν. 16 (Β20)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
Ι

Υ ΠΡΓ Boardman, 1960, 
130, αρ. 6-7, εικ. 5,Ι.6

Ιερό πάνω από το 
Ανάκτορο, ιερό της 
"Ρέας"

Γ Hartley, 1930-1931, 
92

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΠΡΓ Coldstream, 1972, 75, 
πίν. 18 (C27)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Γ Payne, 1927-1928, 
247, αρ. 61-62, εικ. 13

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

ΠΓ και ΥΓ Coldstream, 1972, 81, 
εικ. 14, πίν. 20 (D14-
22)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ,   ΠΓ 
(;)

Payne, 1927-1928, 
260-261, αρ. 145, πίν. 
VI, 14

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 85, 
εικ. 14, πίν. 22 (F12-
13)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι L, 13, G, 100, 
75, 219, 98, 229

Υ ΠΡΓ, 
ΠΡΓ Β΄, 
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ, ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996, 
373-374, 376, L15, 
13.29, G39, G42, 
G115, 100.58-59, 
100.68, G45, G46, 
G114, G117, G121, 
75.207, 219.81, 
98.14, 75.195, 
75.182, 229.3

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΠΓ, ΜΓ, Π 
ΥΓ, ΥΓ, ΥΓ -
ΠΑν

Coldstream, 1972, 91-
94, εικ. 12, 14, πίν. 27 
(G69-71, G73-84)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 98

ΥΑν Moignard, 1996, 451, 
98.17

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, πίν. 34 (Α10-11)

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΡΑΤΗΡΕΣ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206, πίν. 35 (Β16)

Περ. Ν∆ σπιτών, 
στρώµα D

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, πίν. 37 (D9)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, εικ. 12, πίν. 40 
(G17-19, G21-26)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα H

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, εικ. 13, πίν. 41 
(H12-13, 15-17)

Περ. Ν∆ σπτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, 222, πίν. 42 (J13-
16)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ

ΥΓ και ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
230, εικ. 20, πίν. 47 
(Χ7, Χ10)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Υ

ΥΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
232, πίν. 47 (Υ3)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Ζ

ΜΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 232-
233, πίν. 48 (Ζ3)

""Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"", στρώµα 
GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 51και 61 (GB 17)

""Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"", στρώµα 
GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 71, 
πίν. 53 (GD 6, 7, 9, 
10, 11) και 63 (GD 6-
13)
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""Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"", στρώµα 
GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 56 (GE 11), 65 
(GE 5-11)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GF

ΠΑν και Αν Coldstream, 1992, 74, 
πίν. 57 (GF 8), 66 (GF 
8-10, 12-14)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GG

ΥΑν Coldstream, 1992, 75, 
πίν. 67 (GG 6)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΥΓ

Coldstream, 1992, 77, 
πίν. 69 (GH 26-28)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας, 
ένας ΥΑν

Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 72 (GH 96-104)

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

ΥΓ Coldstream, 1960, 
163-165, 170, αρ. 39-
45: πίν. 44, εικ. 6 (αρ. 
39), πίν. 44, εικ. 7 
(αρ. 40), πίν. 46b (αρ. 
41), πίν. 45b (αρ. 43), 
πίν. 45b και εικ. 3 (αρ. 
44-45)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 47, πίν. 10, αρ. 
11-12

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 
12,ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ.9, πίν. 
13, αρ. 39-40
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Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν (αρ. 
31), για 
τους 
υπόλοιπ. 
ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
38, πίν. 12, αρ. 31-34, 
εικ. 1 (αρ. 33-34)

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα  J 

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
42-43, πίν. 15, αρ. 20, 
22-23, εικ. 1 (αρ. 20)

"Royal Road" και 
Βενιζέλειο, σύνολο 
ευρηµάτων Κ

ΠΑν (αρ. 
13, 15) 
ΥΑν (αρ. 
12)

Coldstream, 1973(β), 
45, πίν. 17, αρ. 12-15, 
εικ. 1 (αρ. 15)

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΥΓ, ΠΑν, 
ΠΑν-ΥΑν, 
ΥΑν

Coldstream, 2000, 
265,πίν. 47, Α9-Α13, 
εικ. 2:Α9. Για τον Α9 
και Hartley, 1930-
1931, 96, εικ. 27.9

Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά 
τουναύσταθµου 
(arsenal ) σύνολο C

ΠΑν Coldstream, 2000, 
269, πίν. 49, C24

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο E

Μ ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ, ΜΓ - 
ΥΓ, ΥΓ, Αν, 
ΠΑν, ΥΑν

Coldstream, 2000, 
272-273, πίν. 51, Ε9, 
Ε16, Ε19-21, Ε29, 
Ε31-34, εικ. 3: Ε19
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Β∆ τετράγωνο: η "Β∆ 
οικία του θησαυρού", 
σύνολο F 

ΥΓ, ΠΑν, 
Αν

Coldstream, 2000, 
274-275, πίν. 52, F10, 
F20, F21, F22

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

Μ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄, Μ 
ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ, ΜΓ, 
Αν, ΠΑν, 
ΥΑν

Coldstream, 2000, 
275, 277, 278, 279, 
εικ. 4, πίν. 52 (G2), 
πίν. 52 (G6), εικ. 4, 
πίν. 54 (G33), πίν. 54 
(G50-52, G54), εικ. 4, 
πίν. 54 (G53). Για 
G33 βλ. και Hartley, 
1930-1931, 92, εικ. 
20.7, για G50 Hartley, 
1930-1931, 92, εικ. 
20.24

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΜΓ, ΥΓ Coldstream, 2000, 
282, πίν. 56, H20-24, 
εικ. 5 (Η20), εικ. 6 
(Η21-22, Η24)

Πάνω από το 
Ανάκτορο, διάφορα, 
σύνολο Κ (θα 
παραµείνει στα 
οικιστικά ή στα ιερά;)

Αν Coldstream, 2000, 
289, πίν. 58, Κ8

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L

ΠΓ - ΜΓ, 
Αν

Coldstream, 2000, 
290, πίν. 59, L8-9, 
L17

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206, εικ. 7, πίν. 35 
(Β23)
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Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road ", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 2000, 
268, εικ. 2, πίν. 49, 
C14

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC

ΠΡΓ Β' Coldstream, 1992, 70, 
πίν. 52 και 62 (GC 4)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 87, 
εικ. 9, πίν. 23 (F30)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 287, 175, 285

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1996(α), 
373, 287.15, 175.22, 
285.79

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος Χ Brock, 1957, 167, 
X.483,515

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 100, 65

Υ ΠΡΓ(;), 
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
372-373, 100.3, 65.4, 
65.5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ

ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΕΙΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΛΑΒΕΣ

Σελίδα 229



∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΠΡΓ Β΄ και 
ΥΓ - ΠΑν

Warren, 1985, 125-
127, εικ. 13

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
Ι

Π - Μ ΠΡΓ 
(;), Υ ΠΡΓ 
(;)

Boardman, 1960, 
130, αρ.8-9, πίν. 
34,Ι.8,Ι.9

"Royal Road", 
στρώµα Α

Π ΠΡΓ Coldstream, 1972, 69, 
πίν. 14 (Α6-9)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
ΙΙΙ

Π ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
132, αρ. 1, πίν. 
34,ΙΙΙ.1

"Royal Road", 
στρώµα B

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 71, 
εικ. 3, πίν. 16 (Β15-
18)

Τεκές, τάφος Ε Υ ΠΡΓ, 
γύρω στα 
µέσα του 
9ου π.Χ. 
αιώνα

Sackett, 1976, 118, 
120, E3, εικ. 4.3, πίν. 
15b, 16

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ και 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1972, 74-
75, εικ. 5, πίν. 18 
(C13-26), πίν. 19 
(C28)

Τεκές, τάφος ΙΙ Π ΠΡΓ Coldstream, 1963, 37, 
εικ. 7 και πίν. 11 b 
(ΙΙ.3)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, εικ. 6, πίν. 34 
(Α12-13, Α15-16, Α18-
19)

Κοντά στη Βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1963, 41, 
εικ. 12 και πίν. 13a 
(IV.1)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206, εικ. 7, πίν. 35 
(Β12-15, B17-21)

Κεφάλα, τάφος V Υ ΠΡΓ ή 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1963, 42, 
πίν. 14a,1

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα C

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
208, εικ. 8, πίν. 36 
(C11)

Φορτέτσα, τάφοι XI, 
VI, IV, P, X, V, TFT, L, 
Π, F, XI

ΠΡΓ Brock, 1957, 160-161, 
XI.166,168,177, 
VI.45, IV.207, 
P.1467,1484, X.428, 
V.221, TFT.712, 
L.317, Π.23, F.744, 
XI.159

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα D (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, εικ. 9, πίν. 37 
(D7-8)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1928-1928, 
232, αρ. 4-6, εικ. 3 
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, εικ. 10, πίν. 38 
(Ε6-10)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 285, 175, Κ, J, 
F, E, D, O, 100, 28, 
283, L, M, 287, 75

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ,     Π 
ΠΡΓ,  Π 
ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ, Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄, ΠΡΓ Β΄, 
ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
368-372, 285.60, 
175.25, K1, J65, 48.7, 
175.26, F1, 285.82, 
E3, D5, D18, O12, 
O35, D19, 100.36, 
18.11, 283.54, 
100.44, L17, M10, 
287.10, 187.24, L18, 
75.136

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Ζ 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΓ - ΠΑν 
(;)

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
233, εικ. 20, πίν. 48 
(Ζ5)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC

ΠΡΓ Β΄ Coldstream, 1992, 70, 
πίν. 62 (GC 5)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

9ος π.Χ. 
αιώνας, Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 58 και 68 (GH 1, 
2)

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ,      ο 
αρ. 17   Υ 
ΠΡΓ ή ΠΡΓ 
Β΄

Coldstream, 1960, 
160-161, 163,  εικ. 3 
και  13 (αρ. 15), εικ. 3 
(αρ. 16-17)

Β∆ τετράγωνο, πάνω 
από την οικία των 
τοιχογραφιών, σύνολο 
Β

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldsteam, 2000, 
267, πίν. 48, Β3

Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου  
(arsenal ), σύνολο C

Μ ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ

Coldstream, 2000, 
268, πίν. 49, C3
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Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος στο D19  µε 
ερωτηµατικό)

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ,     Π 
ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ, 
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 2000, 
271, πίν. 50, D7-11, 
D19, D22

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο E

Π ΠΡΓ Coldstream, 2000, 
272, πίν. 51, Ε1

Β∆ τετράγωνο: η "Β∆ 
οικία του θησαυρού", 
σύνολο F 

ΥΓ Coldstream, 2000, 
274, πίν. 52, F9

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΠΡΓ,     Μ 
ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ

Coldstream, 2000, 
275, 277, πίν. 52, G3-
5. Για G5 βλ. και 
Hartley, 1930-1931, 
92, εικ. 20.12

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ,     Π 
ΠΡΓ,   Π 
ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 2000, 
284, πίν. 57, Η52-55

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L

Μ ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ

Coldstream, 2000, 
290, πίν. 59, L7

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 2000, 
265, πίν. 47, Α2

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
222, εικ. 15, πίν. 42 
(J17)

Ταφικό σύνολο Ο, 
Μπουγάδα Μετόχι

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 2000, 
294, εικ. 9, πίν. 60, 
Ο4

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΜΓ - ΥΓ, 
ΜΓ(;)

Coldstream, 2000, 
282, πίν. 55, Η18-19, 
εικ. 6 (Η18)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 1

Αν Hutchinson, 1954, 
216

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 71, 
πίν. 53 (GD 10)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΥΑν Coldstream et al., 
1981, 150, αρ. 52, εικ. 
4, πίν. 20

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
Ι

ΠΡΓ Β΄ Boardman, 1960, 
130, αρ.11, πίν. 
31,Ι.11

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από την Κνωσό προς 
το Ηράκλ.(Φορτέτσα), 
τάφος Α

ΜΓ Hood, Boardman, 
1961, 72-73, αρ. 7, 
εικ. 5.7

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ και 
ΠΡΓ ή ΠΓ

Payne, 1927-1928, 
247, αρ. 63-64, πίν. 
VI, 8, VII, 4

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 175, 100, D, N, 
G, 75, 125, 134, 132

Μ ΠΡΓ, 
ΠΡΓ Β΄, 
ΠΓ, ΜΓ, 
ΜΓ/ΥΓ, ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
374-376, 175.28, 
175.27, 100.41, 
100.45, 100.55, D13, 
N2, G80, G112, 
75.117, 125.6, 125.5, 
134.25, 132.41

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΠΡΓ Β΄ (;) Coldstream, 1972, 92, 
εικ. 14, πίν. 27 (G72)

ΜΙΚΡΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, πίν. 40 (G20)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Η

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, πίν. 41 (Η14)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 51και 61 (GB 18)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GF

Αν Coldstream, 1992, 74, 
πίν. 66 (GF 11)

Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

Μ ΠΡΓ, Μ 
ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ

Coldstream, 2000, 
271, πίν. 50, D20-21

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 8, πίν. 
12, αρ. 28

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

ΥΑν Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 59 (GH 106), 72 
(GH 106, 107)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, πίν. 13, αρ. 
42

ΚΙΟΝΩΤΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ

∆ΙΝΟΙ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας

Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 59 και 72 (GH 
105)

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΥΑν Coldstream, 2000, 
292, εικ. 9, πίν. 60, 
N11

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 9, πίν. 
13, αρ. 41

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 56, 294

ΥΑν Moignard, 1996, 451, 
56.18, 56.25, 56.40, 
294.15

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
38, πίν. 12, εικ. 1, 
αρ.35 

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
43, πίν. 15, εικ. 1, αρ 
21

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥποΜ Warren, 1983, 76,εικ. 
62, 80, εικ. 61, 81, εικ. 
64-66, 83, εικ. 65

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
Ι

ΥποΜ - Μ 
ΠΡΓ,  Π - 
Μ ΠΡΓ

Boardman, 1960, 
130, αρ. 12 - 38, πίν. 
34,Ι.13,Ι.17, πίν. 
35,Ι.14,Ι.16, εικ. 4,Ι.15

Θάλαµος της Άνοιξης ΥποΜ Evans, 1964, 136, εικ. 
69    και  Popham, 
1992, 62, πίν. 49d, 
50c

"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 69, 
εικ. 2,  πίν. 14-15 
(Α11-24)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
IV

ΥποΜ - Μ 
ΠΡΓ

Boardman, 1960, 
132, αρ. 3, εικ. 4,IV.3

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ 
(Μόνο το 
Β19 Π ΠΡΓ 
- Μ ΠΡΓ)

Coldstream, 1972, 71-
72, εικ. 2, πίν. 16-17 
(Β19, Β24-31)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
133, αρ. 2-3, πίν. 34, 
V.2-V.3, εικ. 4,V.3

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

Π ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 75-
76, εικ. 2, πίν. 19 
(C29-30, C36)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VI

Π ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
135, αρ. 2-3, πίν. 
35,VI.3

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, εικ. 6, πίν. 34 
(Α22-24, Α26-27)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VIII

Μ ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
140, αρ. 3, πίν. 36

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206, εικ. 7, πίν. 35 
(Β26-34)

Τεκές, τάφος Ε Υ ΠΡΓ, 
γύρω στα 
µέσα του 
9ου π.Χ. 
αιώνα

Sackett, 1976, 120, 
E4-5, 7-9, εικ. 4.5,7,9, 
πίν. 15b

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα C

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
208, εικ. 8, πίν. 36 
(C12-16)

Τεκές, τάφος ΙΙ Π ΠΡΓ Coldstream, 1963, 37, 
αρ. κατ. 7-15, εικ. 8 
(ΙΙ.7), πίν. 12a (ΙΙ.7-9)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα D

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, εικ. 9, πίν. 37 
(D10-13)

Φορτέτσα, τάφος Π ΥποΜ Brock, 1957, 161, 
Π.11,2,5,6

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, 213, εικ. 10, πίν. 
38 (Ε11-14)

Φορτέτσα, τάφοι VI, 
Θ, XI, IV, V, L, X, VII, 
P

ΠΡΓ Brock, 1957, 161, 
VI.95-96,79-83,85-
89,97-101, Θ.124-
129,133, ΧΙ.144-
147,148-152,167,169-
176, IV.208-210, 
V.228-236, L.292, 
X.540-541, VII.839, 
P.1430,1471-
1480,1485-1491,1494

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 61, 
62, πίν. 43, 9-19, 44, 
2-6

Φορτέτσα, τάφοι X, L Υ ΠΡΓ Brock, 1957, 161, 
X.435-439, 
L.303,302,318,296

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GA

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 51(GA 1), 60, 
(GA 1)

Φορτέτσα, τάφος ΠΡΓ Hartley, 1930-1931, 
68
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 51 (GB 23), πίν. 
61 (GB 24)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
233, αρ. 8, πίν. VI, 10

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

9ος π.Χ. 
αιώνας, Π-
Μ ΠΡΓ και 
Υ ΠΡΓ

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 58 (GH 3, 4) και 
68 (GH 3)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 60, 45, 219, 
207, 285, Q, D, O, 75, 
100, 48, Κ, 175, L, 
287, E, F, N, G

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ,     Π 
ΠΡΓ,   Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄, ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1996(α), 
379-380, 60.32, 45.3, 
219.20,68,83, 207.23, 
285.83,103,107,207.3
5,53, Q108, D7, Q105-
107, O21, G77, 
75.146, 100.38,37, 
207.49, 207.67, 48.2, 
60.8,14, 219.3,35,78-
79, 219.28, K3, 
285.91, 285.92,98-
100,104-106,115-
116,119, 175.53-
54,69-70, L3-5, 
285.127,142,148-150, 
287.18,20-23, 175.32-
34, 100.17,29,47,72, 
E4,7-9, F3-4, N13, 
O45, 28.6-7,13,15,17, 
G78-79,122

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
πιθανότητα)

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
162, πίν. 43d (αρ. 23)
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Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal  Road ", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

Π ΠΡΓ, 
ΠΡΓ

Coldstream, 2000, 
271, πίν. 50, D13-15, 
εικ. 3: D13

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΥποΜ ή Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 76, 
εικ. 2, πίν. 19 (C35)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μικρό Παλάτι, 
ανασκαφή Evans

ΥποΜ Popham, 1992, 63, 
πίν. 46d, 2

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
233, αρ. 7, πίν. V, 1

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 137, εικ. 
70A, 138   και 
Popham, 1992, 63, 
πίν. 46d, 1

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥποΜ Warren, 1983, 76, 
εικ.62

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 56, 175

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄

Coldstream, 1996(α), 
368, 372, 56.6, 
175.15

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, εικ. 6, πίν. 34 
(Α14, Α17)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206, εικ. 7, πίν. 35 
(Β22)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 62-
63, πίν. 44.1, 45 (a), 
46

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

Ίσως     Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1960, 
160, 163, πίν. 43a, 
εικ. 3 (αρ. 14)

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ (ΣΚΥΦΟΙ)

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟ∆Ι
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Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο E

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 2000, 
272, πίν. 51, Ε2-4, 
εικ. 3: Ε3-4

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 125-
127, εικ. 12, 14

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΠΑν Coldstream, 2000, 
292, εικ. 9, πίν. 59, 
Ν2

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

ΥΓ -ΠΑν Coldstream, 1973(α), 
20, εικ. 12 (Α8), πίν. 9 
(αρ. 8-12)

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

ΜΓ και   Π 
ΥΓ

Coldstream, 1972, 81-
82, εικ. 7, πίν. 21 
(D23-28)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 71-75, πίν. 
26.71, 75

Ιερό πάνω από το 
Ανάκτορο, ιερό της 
"Ρέας"

Μάλλον Γ Hartley, 1930-1931, 
92

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
Ε

ΥΓ Coldstream, 1972, 84, 
εικ. 7, πίν. 21 (E1)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

Υ ΜΓ, Coldstream et al., 
1981, 148, αρ. 45, εικ. 
7, πίν. 20

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΠΓ-ΜΓ, 
ΜΓ, ΥΓ, ΥΓ-
ΠΑν

Coldstream, 1972, 94-
95, εικ. 15, πίν. 28 
(G86-101)

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

Γ Hood, Boardman, 
1961, 74, αρ. 17

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, εικ. 6, πίν.34 
(Α21, Α25)

Ατσαλένιο, τάφος Α ΥΓ-ΠΑν, 
ΠΑν, Αν

Davaras, 1968, 137-
140, A15, A36, A40, 
A44, A49, A73-74, 
πίν. 40a (A15), 39b 
(A36,A40,A49), 40b 
(A44), 40c(A73-74)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, εικ. 12, πίν. 40 
(G27-30)

Ατσαλένιο, τάφος Β Αν Davaras, 1968, 142, 
B20, B24, πίν. 43b

ΣΚΥΦΟΙ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
222, εικ. 15, πίν. 42 
(J18-20)

Φορτέτσα, τάφοι VI, 
V, L, II, OD, LST, P, X

ΠΡΓ Brock, 1957, 165, 
VI.51,54,61,62, 
V.227, 
L.271,275,280,281,28
6,290,293,297,299, 
II.1041,1044, OD.362, 
LST.394,395, P.1539, 
X.525

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
230, εικ. 20, πίν. 47 
(Χ11)

Φορτέτσα, τάφοι ΙΙ, 
LST, P2, F, P, VIII

ΥΓ-ΠΑν Brock, 1957, 165-166, 
II.1005,1006, 
LST.396, P2.919,874, 
F.763,777,778, 
P.1417,1406, 
VIII.587, II.948

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 51και 61 (GB 19-
22)

Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
VII, P2, P

Αν Brock, 1957, 166, 
TFT.723, VII.808, 
P2.887, 
P.1359,1260,1227,11
86,1390,1370, 1297

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1992, 70, 
πίν. 52 (GC 6, 7), 62 
(GC 6)

Φορτέτσα, τάφος Γ Hartley, 1930-1931, 
65-67, αρ. 19, εικ. 
10.19

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΠΓ και ΜΓ Coldstream, 1992, 71-
72, πίν. 54 (GD 14, 
16, 17, 18) και 63 (GD 
14-19)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ, Γ Payne, 1927-1928, 
260, 261-262, αρ. 146-
154, πίν. VI, 12, εικ. 
18, εικ. 25b, εικ. 26

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 56 (GE 12, 13), 
65 (GE 13-16)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 98

ΥποΜ Catling, 1996(α), 305, 
98.9
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GF

ΠΑν και Αν Coldstream, 1992, 74, 
πίν. 57 (GF 15), 66 
(GF 15-20)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι J, 100, 207, D, 
N, G, 107, 134, 75, 
280, 104, 286, 175, 
F/67:1, 98, 218, 106, 
76, 13, 292, M, 219, 
163, 79, 14, Q, O, 63, 
14, 19

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ, Π 
ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ, Μ 
ΠΡΓ, Μ 
ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄, ΠΡΓ Β΄ -
ΠΓ, ΠΓ, 
ΜΓ,Υ ΜΓ,  
ΥΓ, Υ ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
380-384, J18,24,31, 
100.10, 207.33,47,63, 
100.18,70, 100.66, 
D1, N15, G43-
44,116,118,119,120, 
107.119, 134.51-52 
75.132, 280.9, 
104.39,54, 286.8, 
175.1, F/67:1.12, 
98.9, 207.44, J11, 
G41, G47, G128, 
207.12,27,33,73, 
G48, 104.28,49, 
218.98,100, 106.32, 
76.2, 104.117, G125, 
13.28, 107.92, 75.99, 
292.164, 104.105, 
M5, 219.29, 219.99, 
75.184, 163.5, 
107.169, 79.8, 76.3, 
14.19, Q52, 
104.18,47,63-
64,67,95,106-109, 
116, O20, 75.94, 
134.75, 107.77, 
13.11, G127, 75.97, 
107,99, 63.1, 104.77, 
104.66, 14.24, 19.23
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

9ος π.Χ. 
αιώνας, 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 58 και 68 (GH 6)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 159, 19, 1, 75, 
107, 14, 229, 26, 218, 
292, 34, 292, 30, 285, 
57

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 453-
454, 159.3, 19.5, 
1.10, 75.66, 107.52, 
14.39, 75.36, 14.34, 
229.13, 107.55, 
107.56, 26.12, 
218.95, 75.155, 
292.141, 34.15, 
75.156, 292.217, 
218.68, 30.1, 
292.218, 75.170, 
285.23, 292.216, 
57.4, 107.74

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΜΓ 
και ΥΓ

Coldstream, 1992, 77, 
πίν. 70 (GH 29-36, 
52)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

7ος π.Χ. 
αιώνας

Coldstream, 1992, 79, 
πίν. 72 (GH 111, 112)

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
161-162,  πίν. 45d, 
εικ. 9 (αρ. 21)

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
πιθανότητα)

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
162, πίν. 43d (αρ. 26)
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Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

ΥΓ-ΠΑν    Coldstream, 1960, 
165, αρ. 48-50, 52-54: 
πίν. 45c, εικ. 9 (αρ. 
48, 50), πίν. 45c (αρ. 
49), πίν. 45d, εικ. 9 
(αρ. 52, 53), πίν. 45d 
(αρ. 53)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 46-47, αρ. 8-10, 
εικ. 1, πίν, 10 (αρ. 8), 
πίν. 10 (αρ. 10)

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΜΓ, ΥΓ-
ΠΑν

Coldstream, 2000, 
265, εικ. 2, πίν. 47, 
Α5, Α16

Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal  Road ", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C

ΠΓ - ΜΓ, 
ΥΓ, ΠΑν

Coldstream, 2000, 
268-269, πίν. 49, 
C16, C17, C27, εικ. 2: 
C17, C27

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

ΜΓ - ΥΓ, 
ΥΓ - ΠΑν, 
Αν

Coldstream, 2000, 
273, εικ. 3, πίν. 51, 
Ε22, E35-36

Β∆ τετράγωνο: η "Β∆ 
οικία του θησαυρού", 
σύνολο F

Μ ΠΡΓ, ΥΓ, 
ΥΓ-ΠΑν, 
ΠΑν

Coldstream, 2000, 
274-275, πίν. 52, F1, 
F11, F12, F23, F24, 
εικ. 3: F1, F11, F24

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

Μ ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ, ΠΑν

Coldstream, 2000, 
277, 279, εικ. 4 (G8, 
G59),  πίν. 53 (G8), 
πίν. 54 (G59)
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Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΠΓ(;), ΜΓ, 
ΥΓ

Coldstream, 2000, 
282, 284, πίν. 56, 
Η25-30, Η32-36, πίν. 
57, Η37-38, εικ. 5 
(Η25, Η27), εικ. 6 
(Η26, Η28-30, Η32-
35, Η38), εικ. 7 (Η36-
37)

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

ΠΓ Coldstream, 2000, 
273, εικ. 3, πίν. 51, 
Ε11

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
222, εικ. 15, πίν. 43 
(J21)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

Αν Coldstream et al., 
1981, 148, αρ. 46, εικ. 
7, πίν. 20

Φορτέτσα, τάφοι P, 
P2

Αν Brock, 1957 ,166, 
P.920, P.1291

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 292

ΜΑν Moignard, 1996, 262, 
453, 292.9, 292.13

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 292

ΜΓ Coldstream, 1996(α), 
266, 382-383, 
292.140

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ

ΣΚΥΦΟΣ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ
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"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1972, 76, 
εικ. 2, πίν. 19 (C37)

Κοντά στη Βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1963, 41, 
αρ. κατ. 2-6, εικ. 13 
(IV.2, IV.6), πίν. 13b 
(IV.2, IV.5, IV.6), πίν. 
13c (IV.3, IV.4)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GA

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 51(GA 2), 60, 
(GA 2)

Φορτέτσα, τάφος ΙΙ Αν Brock, 1957, 166, 
II.963

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

9ος π.Χ. 
αιώνας, Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 58 και 68 (GH 5)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Q, 104, 207, O, 
E, D, 31, 106

Μ ΠΡΓ, Υ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄, ΠΓ, Υ 
ΜΓ, ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
380-381, Q68,103, 
104a-b, 
207.45,48,65,68, 
O44, 207.17,56,66, 
E5, D6, 104.56, 
31.29,30, 106.3

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 107

ΜΑν Moignard, 1996, 454, 
107.85

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος Χ ΠΡΓ Β΄ ή 
ΠΓ

Brock, 1957, 166, 
X.516

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 86, 
εικ. 7, πίν. 22 (F16)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ, Γ (;) Payne, 1927-1928, 
260, αρ. 141-142, πίν. 
V, 10

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΥΨΙΠΟΥΣ ΣΚΥΦΟΣ

ΑΩΤΟΙ ΣΚΥΦΟΙ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ

ΑΩΤΟΙ ΣΚΥΦΟΙ
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Β∆ τετράγωνο: η "Β∆ 
οικία του θησαυρού", 
σύνολο F

ΠΑν Coldstream, 2000, 
274-275, εικ. 3, πίν. 
52, F19

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

∆εν 
αναφέρεται

Hood, Boardman, 
1961, 74, αρ. 18

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
260, αρ. 143-144, εικ. 
24, 25a

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 99

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 112

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος VI ΥποΜ - 
ΠΡΓ

Brock, 1957, 162, 
VI.67

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ιερό πάνω από το 
Ανάκτορο, ιερό της 
"Ρέας"

 Μάλλον Γ Hartley, 1930-1931, 
92-93, πίν. XVIII, αρ. 
4

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ

 ΚΡΑΤΗΡΑΣ-ΣΚΥΦΟΕΙ∆ΗΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ (=BOWL )

ΣΚΥΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΣΚΥΦΟΣ(;) ΜΕ ΛΑΒΗ  (BOWL )
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Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
162, πίν. 43e, εικ. 14 
(αρ. 35) 

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 51 και 61(GB 39)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
162, πίν. 43e, εικ. 14 
(αρ. 34, 36) 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

Π ΠΡΓ Coldstream, 1972, 76, 
εικ. 4, πίν. 19 (C41)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Αν Payne, 1927-1928, 
262, αρ. 157bis, πίν. 
ΧΙ, 4

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 125, 
εικ. 5 και 8

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΠΑν Coldstream, 2000, 
292, εικ. 9 ,   πίν. 59, 
N4, N5

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

ΥΓ -ΠΑν Coldstream, 1973(α), 
20, πίν.9 (αρ. 13-14) 

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 85-
86, εικ. 7, πίν. 22 
(F14-15)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 76-77, πίν. 
26.76-77

ΚΟΤΥΛΕΣ

ΚΥΛΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΚΥΦΟΣ

ΑΩΤΟΙ ΣΚΥΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας

Coldstream, 1992, 79, 
πίν. 72 (GH 114)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος (για 
την αρ. 110 η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΓ, ΠΑν, 
ΥΑν

Coldstream et al., 
1981, 148, αρ. 29, εικ. 
7.29, πίν. 19.29, 154, 
αρ. 82-84, εικ. 7.82-
83, πίν. 26.82-84, 
156, αρ. 110, πίν. 
30.110, 157, αρ.116, 
πίν. 31.116

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 1960, 
165, αρ. 56-59: πίν. 
45d (αρ. 56), πίν. 45c, 
εικ. 9 (αρ.57), πίν. 45c 
(αρ. 58), πίν. 45d, εικ. 
9 (αρ. 59) 

Ατσαλένιο, τάφος Α Αν Davaras, 1968, 138, 
A42, πίν. 40a

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 46, εικ. 1, πίν. 
10, αρ. 7

Φορτέτσα, τάφοι VII, 
P, II

Αν Brock, 1957, 166, 
VII.809, 
P.1346,1542,1543,15
44,1340,1232, 
1203,1541,1287  
II.944,997

"Royal Road" και 
Βενιζέλειο, σύνολο 
ευρηµάτων Κ

ΠΑν Coldstream, 1973(β), 
45, εικ. 17, αρ. 19

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Payne, 1927-1928, 
262, αρ. 158-159, εικ. 
28, πίν. ΧΙ, 5

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 2000, 
273, πίν. 51, Ε23

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 229, 104, 107, 
106

ΥΓ Coldstream, 1996(α), 
384, 229.19, 104.9, 
107.89, 106.28
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Β∆ τετράγωνο: η "Β∆ 
οικία του θησαυρού", 
σύνολο F

ΥΓ Coldstream, 2000, 
274, πίν. 52, F13

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 292, 82, 56, 
106, 107, 75, 34, 218, 
282, 285, 283, 123, 
219, 40

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 455-
456, 292.241, 292.16, 
292.221, 82.13, 
56.23, 56.9, 106.17, 
107.54, 75.158, 
34.34, 218.12, 
285.62, 285.63, 
107.146, 283.62, 
123.2, 123.7, 219.5, 
292.6, 40.40, 
?292.213

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L

ΥΓ Coldstream, 2000, 
290, πίν. 59,  L12

Πάνω από τη 
Βασιλική Έπαυλη, 
σύνολο Μ (στις δύο, 
Μ5, Μ7, και των δύο 
περιόδων, η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΓ - ΠΑν, 
ΥΑν

Coldstream, 2000, 
291, πίν. 59, Μ5-7

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L

ΥΓ Coldstream, 2000, 
290, εικ. 8, πίν. 59, 
L13

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 78

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1996(α), 
384, 78.9

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ

ΚΥΠΕΛΛΑ
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∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΜΓ και ΥΓ - 
ΠΑν

Warren, 1985, 124-
125, 127

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΥΓ/ΠΑν, 
ΠΑν

Coldstream, 2000, 
292, εικ. 9 (Ν1, Ν7),  
πίν. 59 (Ν1), πίν. 60 
(Ν7)

Ιερό πάνω από το 
Ανάκτορο, ιερό της 
"Ρέας"

Γ   και ίσως 
και ΠΡΓ

Hartley, 1930-1931, 
92

"Royal Road", 
στρώµα Α

Π ΠΡΓ Coldstream, 1972, 69, 
εικ. 2, πίν. 15 (Α26)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΥΓ - ΠΑν Hutchinson, 1954, 
226, αρ.79, 81-93, 
πίν. 26.79, 81, 83-84, 
91

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΠΡΓ      Tο 
ένα Μ ΠΡΓ -
Υ ΠΡΓ 
(C39)       

Coldstream, 1972, 76, 
πίν. 19 (C39-40)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

Υ ΠΡΓ, ΠΓ 
, ΠΑν 

Boardman, 1967, 71, 
αρ. 11-12, εικ. 5.11-
12,  72, αρ. 16-17, εικ. 
5.16, πίν. 17.17,  74, 
αρ. 57-58, πίν. 17.57-
58 

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

Π ΥΓ Coldstream, 1972, 82-
84, εικ. 8, πίν. 21 
(D29-33)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΠΡΓ Β΄/ΠΓ, 
ΜΓ, ΠΑν

Coldstream et al., 
1981, 148, αρ. 28, εικ. 
7.28, πίν. 19.28, 150, 
αρ. 47-50, εικ. 7.47,49-
50, πίν. 20.47-50, 
154, αρ. 79-80, εικ. 
7.80, πίν. 26.80

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
Ε

ΥΓ Coldstream, 1972, 84-
85, εικ. 8, πίν. 21 (Ε2-
4)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
Ι

Μ - Υ ΠΡΓ Boardman, 1960, 
131, αρ. 44-55, πίν. 
36, Ι.44-46, εικ. 5, 
Ι.45, Ι.47

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν 
και Υ ΥΓ - 
ΠΑν

Coldstream, 1972, 86-
87, εικ. 8, πίν. 22 
(F17-18), πίν. 23 
(F19)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Μ - Υ ΠΡΓ Boardman, 1960, 
134, αρ. 17, πίν. 36 
και εικ. 5,V.17, αρ. 19, 
πίν. 36,V.19

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ, ΥΓ, 
ΠΑν

Coldstream, 1972, 95-
96, εικ. 15, πίν. 28 
(G102-109)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VIII

Μ ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
140, αρ. 13, πίν. 36
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β (στα δύο η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206, εικ. 7, πίν. 35 
(Β35-37)

Τεκές, τάφος Ε Υ ΠΡΓ, 
γύρω στα 
µέσα του 
9ου π.Χ. 
αιώνα

Sackett, 1976, 120, 
E6, E10, εικ. 4.6,10, 
πίν. 15b

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα C

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
208, εικ. 8, πίν. 36 
(C17-19)

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ.(Φορτέτσα), 
τάφος Α

ΥΓ,    ένα 
πιθανόν Αν

Hood, Boardman, 
1961, 74, αρ. 27-30, 
πίν. 11.27,29, εικ. 
8.28

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα D

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, εικ. 9, πίν. 37 
(D14-16)

Κοντά στη Βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1963, 41, 
πίν. 13c (IV.7)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
213, εικ. 10, πίν. 38 
(Ε15-16)

Κεφάλα, τάφος V ΜΓ και 
κυρίως Αν

Coldstream, 1963, 43, 
πίν. 14b

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα F

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
213, εικ. 11, πίν. 39 
(F1-8)

Ατσαλένιο, τάφος Α ΥΓ-ΠΑν, 
ΠΑν

Davaras, 1968, 137-
140, A14, A31, A46, 
A54, A66, A71, πίν. 
41a (A14, A31, A71),  
40b (A46)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, εικ. 12, πίν. 40 
(G35-37)

Ατσαλένιο, τάφος Β ΥΓ - ΠΑν Davaras, 1968, 142, 
B17-19

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Η

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, εικ. 14, πίν. 41 
(Η21-27)

Φορτέτσα, τάφοι L, II, 
P

Υ ΠΡΓ Brock, 1957, 166, 
L.291,294-
295,308,309,310,321-
331, II.1042-
1043,1062, P.1408
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
222, εικ. 15, πίν. 43 
(J22-26)

Φορτέτσα, τάφοι L, II, 
OD, P, X

Υ ΠΡΓ - ΜΓ Brock, 1957, 166, 
L.284,332,333,103, 
II.1031-
1032,1035,1037,1059-
1060, OD.363, 
P.1379, 
X.434,450,474,496,50
1,503,491,519

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ

ΥΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
230, εικ. 20, πίν. 47 
(Χ8)

Φορτέτσα, τάφοι VIII, 
VII, F, II, I, P

ΥΓ - Αν Brock, 1957, 166-167, 
VIII.582,606-607,612, 
VII.822,843, F.742, 
II.1025,1053-1054, 
I.1121,1124,1127,113
1,1132,1057, 
P.1452,1465,1505,13
31,1321,1290,1284,1
263,1256,1246,1548

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 61, 
πίν. 43, 7-8, 47a, 12, 
47b, 4

Φορτέτσα, τάφοι F, II, 
P

Αν, κυρίως 
ΥΑν

Brock, 1957, 167, 
F.747, II.939,965, 
P.1198,1226,1241,15
47,1460

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GA

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 51(GA 3), 60 (GA 
3)

Φορτέτσα, τάφοι VIII, 
X, VII, P

Γ Brock, 1957, 167, 
VIII.615, 
X.481,528,536, 
VII.845, 
P.1364,1380,1426,14
23,1427

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 51 (GB 25-26), 
61 (GB 25-27)

Φορτέτσα, τάφοι X, 
TFT, P2, VII, II, I, P

Κυρίως Γ Brock, 1957, 167, 
X.468,420, 
TFT.656,672, P2.921, 
VII.846, 
II.989,1003,1004, 
I.1123,1130,1140, 
P.1369,1378,1549
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1992, 70, 
πίν. 52 (GC 8, 9)

Φορτέτσα, τάφοι P, II, 
P2

Αν Brock, 1957, 167, 
P.1199,1515, II.1023, 
P2.886

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 72, 
πίν. 54 (GD 20-22) 
και 63 (GD 21, 22), 64 
(GD 20)

Φορτέτσα, τάφος P Brock, 1957, 167, 
P.1546,1305

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 56 (GE 17, 18), 
65 (GE 17-19)

Φορτέτσα, τάφος Μάλλον Αν Hartley, 1930-1931, 
65, αρ. 17, εικ. 10.17

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΥΓ 
- ΠΑν

Coldstream, 1992, 77, 
πίν. 59 και 69 (GH 37)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Πιθανόν 
ΠΡΓ, Γ, 
ΠΑν

Payne, 1927-1928, 
258-259, αρ. 135-140, 
πίν. IX, 2, Χ, 8

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

ΥΑν Coldstream, 1992, 79, 
πίν. 72 (GH 108-110, 
113)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 207

ΥποΜ Catling, 1996(α), 305, 
207.20,21
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Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
162,  πίν. 43d, εικ. 9 
(αρ. 22)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 207, J, Q, D, E, 
G, 28, 175, 219, 287, 
18, 283, N, 107, 285, 
182

Π ΠΡΓ,  Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄, ΠΡΓ Β΄, 
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
385-387, 207.20, 
207.21, J14, Q17, 
D39, E6, E10, G65-
67, G129, Q8, 28.10, 
175.56, 219.8, 
219.10, 287.5, 287.6, 
D42, 18.2, 18.9, 
283.106, 283.105, 
287.29,34, D35, D36-
38, Q28, Q35, Q41, 
219.11, J12, 287.4, 
175.16, 175.18-21, 
G58-59,61-63,131-
132, N17, Q27, 18.14, 
28.4, 107.163, 283.3-
7, 
285.70,87,111,113,12
6,133, 287.2, 287.16, 
182.2
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Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 1960, 
165-166, 170, αρ. 60-
63: πίν. 44, εικ. 9 
(αρ.60, 61), εικ. 9 (αρ. 
62, 63)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 280, 286, 104, 
283, 106, 31, 75, 107, 
132, 219, 306, 100, 
16, 134, 218, 19, 40, 
106, 125, Ο, 98, 78, 
175, 65, 292, 168, 48, 
294 

ΠΓ, ΠΓ - 
ΜΓ, ΜΓ,  Υ 
ΜΓ, ΜΓ - 
ΥΓ, ΥΓ,       
Π ΥΓ,    Υ 
ΥΓ, ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
385-390, 280.5, 286.6, 
104.88, 283.25, 283.43, 
104.87, 106.6, 31.34, 
75.46,78,100,107,199, 
107.96, 132.28,37, 
219.27, 306.16-17,21-
22, 100.28,67, 280.2-
4,7, 16.1, 104.52,126, 
134.36,39, 218.119, 
219.62, 104.38, 
218.5,45,46,110,112,115
, 75.120, 104.5, 107.63, 
134.64, 218.48, 306.23, 
19.15, 40.39, 75.130, 
106.4, 
134.2,9,17,20,63,66, 
O26, 31.13, 98.4, 78.7, 
175.38, G60, 65.3, 
75.93, 219.37, 
292.101,108,110, 
292.82, 134.67, 292.91, 
106.1, 134.45, 
106.10,11,27, 132.32, 
283.104, 168.2, 1.8, 
78.3, 104.61,96,101,113, 
48.13, 75.96a,112,169, 
134.40, 78.10, 294.52, 
134.13,49,53, 40.43, 
75.202, 132.26, 132.24, 
132.25, 134.47
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Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 47, αρ. 14-15, 
εικ. 1 (αρ. 14)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 14, 78, 106, 
107, 19, 75, 292, 285, 
306, 294, 40, 69, 218, 
45, 34, 126, 283, 146, 
229, 82

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 457-
459, 14.39, 78.4, 
106.8, 14.17, 107.49, 
19.3, 14.9, 75.104, 
107.1, 292.11, 
285.112, 306.35, 
292.136, 294.1, 
294.3, 294.4, 14.41, 
40.38, 40.41, 40.44, 
69.1, 107.66, 218.56, 
218.117, 292.14, 
285.35, 285.32, 45.8, 
34.6, 75.22, 34.10, 
34.12, 75.101, 126.8, 
292.55, 107.170, 
285.21, 285.32, 
218.126, 283.26, 
146.1, 229.10, 19.8, 
292.219, 229.31, 
34.7, 126.6, 34.11, 
34.19, 34.30, 34.31, 
56.19, 106.18, 292.4, 
292.19, 107.15, 34.2, 
82.11

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 10, πίν. 
13, αρ. 46

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
40-41, πίν. 13, αρ. 52-
60, εικ. 3 (αρ. 54-55, 
58, 60)
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"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
43, πίν. 15, εικ. 3, αρ. 
33

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 2000, 
265, εικ. 2, πίν. 47, 
Α17

Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 2000, 
271, πίν. 50, D16

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε (στο Ε37, 
ΥΑν, η αναγνώριση 
του σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΓ - ΠΑν, 
ΥΑν

Coldstream, 2000, 
273, πίν. 51, Ε24, 
E37, εικ. 3: Ε24

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΜΓ Coldstream, 2000, 
278, πίν. 54, G34

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΥΓ Coldstream, 2000, 
282, 284, εικ. 6, πίν. 
56 (Η31), εικ. 7, πίν. 
57 (Η40)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοντά στη Βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1963, 41, 
πίν. 13c (IV.8)

Φορτέτσα, τάφοι X, 
VIII

Υ ΠΡΓ - ΜΓ Brock, 1957, 166, 
X.510, VIII.602-604

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ

Σελίδα 257



Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 100, 280, 283, 
125

ΠΡΓ Β΄ -
ΠΓ, ΠΓ, ΜΓ

Coldstream, 1996(α), 
134, 234, 229, 167, 
100.30, 283.48, 
280.8, 125.14

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 98

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, Catling 
(eds.), 1996, 131, 
98.8

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΠΡΓ Β΄/ΠΓ Coldstream et al., 
1981, 154, εικ. 7, πίν. 
26, αρ. 81

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΠΡΓ Coldstream, 1972, 76, 
εικ. 2, πίν. 19 (C38)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στρωµατογραφικό 
Μουσείο, τοµές 1962

ΥποΜ Popham, 1992, 61, 
πίν. 43,1

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VIII

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
140,142, αρ. 14, πίν. 
36

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 136, εικ. 
69        και   Popham, 
1992, 61, πίν. 50 a 
και b

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥποΜ Warren, 1983, 76, εικ. 
60a-b

Φορτέτσα, τάφος Π, 
VI

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Brock, 1957, 166, 
Π.10,16,17,19, 
VI.57,63,64,78

"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 69, 
εικ. 2, πίν. 15 (Α25)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 40

ΥποΜ Catling, 1996(α), 305, 
40.19

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 72, 
πίν. 17 (Β32-39)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 25

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ

Coldstream 1996(α), 
385, 25.2

ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΑ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 60, 
πίν. 43, 2-6, 47a 1-8, 
47b 1-8, 48a 3

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 87, 
εικ. 8, πίν. 23 (F20-
22)

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΠΑν Coldstream, 2000, 
292, εικ. 9,  πίν. 59, 
N6 

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα F

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
213, εικ. 11, πίν. 39 
(F9-10)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Μ ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
134, αρ. 18, 20, εικ. 
5,V.20

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, εικ. 12, πίν. 40 
(G31-34)

Φορτέτσα, τάφος P2 Brock, 1957, 167, 
P2.907

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Η

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, εικ. 14, πίν. 41 
(Η28-29)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
222, εικ. 15, πίν. 43 
(J27-31)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GF

Αν Coldstream, 1992, 75, 
πίν. 57 και 66 (GF 23)

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1960, 
169-170, πίν. 47b, εικ. 
14 (αρ. 108-110)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 47, αρ. 16-19, 
εικ. 1 (αρ. 16, 17, 19)

ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 51 και 61 (GB 28)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Η

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, εικ. 14, πίν. 41 
(Η30-31)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΑν Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 80, πίν. 
26.80

Ατσαλένιο, τάφος Α Αν Davaras, 1968, 138-
139, A27, A53, 
πίν.41b (A53)

Ατσαλένιο, τάφος Β Αν Davaras, 1968, 142, 
B16, πίν. 41b

Φορτέτσα, τάφοι VIII, 
X, TFT, II, P

Γ και Αν Brock, 1957, 167, 
VIII.611, X.471, 
TFT.685, II.981, 
P.1236,1245,1249

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 98

Π ΠΡΓ Coldstream, 1996(α), 
385, 98.13

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 292

ΠΑν Coldstream, 1996(α), 
269, 458, εικ. 149, 
πίν. 248, 292.223

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΠΟ∆Ι 
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 61, 
πίν. 42, 1, 47a, 14

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Π ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
134, αρ. 16, πίν. 36, 
εικ. 5

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΥΓ Coldstream, 2000, 
284, εικ. 7, πίν. 57, 
Η41

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VIII

Μ ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
140, αρ. 11-12, πίν. 
36,VIII.11-12

Φορτέτσα, τάφοι VIII, 
II

ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄

Brock, 1957, 167, 
VIII.622, II.1011

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 292

ΠΑν Moignard, 1996, 459, 
292.17 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος D

ΠΡΓ Β΄ Coldstream, 1996(α), 
378, 380, εικ. 56, πίν. 
45, D9

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VI

ΥποΜ, 
φάση 1

Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
246, VI αρ. 1, εικ. 28. 
VI1 και Catling, 1996, 
309

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VII

ΥποΜ Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
248, VII, αρ 10, εικ. 
28.VII10, πίν. 56a και 
Catling, 1996, 307

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΑΒΗ

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ
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Φορτέτσα, τάφος Π ΥποΜ - 
ΠΡΓ

Brock, 1957, 162, 
Π.12

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος ΙΙ Υ ΠΡΓ Brock, 1957, 167, 
II.1058

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 127 Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 78

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ Coldstream, 1972, 85, 
εικ. 7, πίν.22 (F13)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Β∆ τετράγωνο: η "Β∆ 
οικία του θησαυρού", 
σύνολο F

ΠΓ-ΜΓ, ΜΓ Coldstream, 2000, 
274, πίν. 52, F4, F5

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΠΑν Coldstream, 2000, 
292, πίν. 60, Ν10

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Π - Μ ΠΡΓ Boardman, 1960, 
134, αρ. 23, πίν. 35

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
στρώµα Β (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 72, 
εικ. 5, πίν. 16 (Β21)

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 7 (σύνολο Ν)

ΠΑν Coldstream, 2000, 
292, 294, πίν. 60, 
Ν18

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

ΜΓ-ΥΓ και 
ΥΓ-ΠΑν

Coldstream, 1973(α), 
20-21, πίν. 10 (αρ. 16-
21)

ΜΙΚΡΟΙ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΠΙΘΟΙ

ΠΙΘΟΙ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ

ΚΑΝΘΑΡΟΙ

ΚΥΠΕΛΛΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215,πίν. 40 (G3-7)

Ταφικό σύνολο Ο, 
Μπουγάδα Μετόχι

ΠΑν Coldstream, 2000, 
294, πίν. 60, Ο2

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα H

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, πίν. 41 (H3-5)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΥΓ - ΠΑν Hutchinson, 1954, 
224, αρ. 6-18, πίν. 
21.6-10, πίν. 22.11, 
15-18 

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, πίν. 42 (J1-4, J7)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΥΓ και 
ΠΑν, 
ΠΑν/ΥΑν 

Boardman, 1967, 72, 
αρ.18-21, πίν. 13.18-
20, πίν. 14 και εικ. 
6.21, 73-74, αρ. 41-
51, πίν. 16.41-48, 50-
51

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GG 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΑν Coldstream, 1992, 75, 
πίν. 67 (GG 18)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

Πιθανόν 
ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν, Αν

Coldstream et al., 
1981, 154, αρ .90-91, 
πίν. 27.91, 156, αρ. 
96, πίν. 29.96

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

ΠΑν Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 71 (GH 80, 81)

Τεκές, τάφος ΙΙ Π ΠΡΓ Coldstream, 1963, 35, 
37, εικ. 7 (ΙΙ.2)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 46, πίν. 10, αρ. 
4

Κεφάλα, τάφος V Αν Coldstream, 1963, 42, 
πίν. 14c

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΠΑν Coldstream, 2000, 
265, πίν. 47, Α6

Ατσαλένιο, τάφος Α Αν Davaras, 1968, 137, 
A20, πίν. 44c

Β∆ τετράγωνο, πάνω 
από την οικία των 
τοιχογραφιών, σύνολο 
Β

Αν Coldstream, 2000, 
267, πίν. 48, Β11

Φορτέτσα, τάφος F ΠΑν Brock, 1957, 149, 
F.741,766
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Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C 
(στο C1 η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Π ΠΡΓ, ΥΓ Coldstream, 2000, 
268, πίν. 49, C1, C9

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 2000, 
272, πίν. 51, Ε7

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΜΓ, ΥΓ Coldstream, 2000, 
277, πίν. 53, G14-16, 
εικ. 4 (G16)

Πάνω από το 
Ανάκτορο, διάφορα, 
σύνολο Κ, (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)  (θα 
παραµείνει στα 
οικιστικά ή στα ιερά;)

ΠΓ - ΜΓ Coldstream, 2000, 
289, πίν. 58, Κ3

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό στους 
G14-15)

ΜΓ και ΥΓ Coldstream, 1972, 88, 
89, πίν. 24 (G14-15), 
πίν. 25 (G20-24)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 1

Αν Hutchinson, 1954, 
216

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ
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Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφοι

ΥΓ - ΠΑν Hood, Boardman, 
1961, 75, αρ. κατ. i

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 107, 26, 123, 
107, 159, 306, 132, 
60

ΠΑν, ΜΑν Coldstream, 1996(α), 
421, 107.192, 26.19, 
123.1, 107.213, 
159.1, 306.36, 
132.31, 60.23, 60.29

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 71, 
πίν. 53 και 62 (GD 1)

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΠΑν Coldstream, 2000, 
292, πίν. 60, Ν8

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΠΡΓ Β΄ 
(αρ. 86), 
ΜΓ (αρ. 
87),  Π ΥΓ 
(αρ. 2), ΥΓ 
αρ 64, 67), 
ΥΓ/ΠΑν 
(αρ. 92), 
ΠΑν (αρ. 
68,69,72,9
4, 95,100), 
Αν (αρ. 89)

Coldstream et al., 
1981, 145, αρ. 2, πίν. 
17.2, 152, αρ. 64, πίν. 
23.64, 153, αρ. 67, 
68, 69, 72, πίν. 23.67, 
24.68-69, 25.72, 154, 
αρ. 86, 87, 89, 92, 
πίν. 26.86, 27.87,89, 
28.92, 155, αρ. 94, 
πίν. 28.94, 156, αρ. 
95, 100, πίν. 
29.95,100

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

ΥΓ Hood, Boardman, 
1961, 72, αρ. 6, εικ. 
5.6

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ=ΠΙΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ
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Ατσαλένιο, τάφος Α ΠΑν, Αν Davaras, 1968, 134, 
136-137, A1, A5, A7, 
A16-17, πίν. 33a 
(A1),34a (A5), 36b 
(A7), 35d και εικ. 4 
(A16), 33b (A17)

Ατσαλένιο, τάφος Β Αν Davaras, 1968, 141, 
142, B7, Β10, πίν. 
44c, 44a

Φορτέτσα, τάφος F ΠΓ Brock, 1957, 148, 
F.779

Φορτέτσα, τάφοι Χ, 
TFT, P2

ΜΓ Brock, 1957, 148, 
X.440, TFT.642, 
P2.867

Φορτέτσα, τάφοι VIII, 
VII, X, F

Π ΥΓ Brock, 1957, 148, 
VIII.589, VII.827, 
X.408,409, F.758,781

Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
P2, P, LST, VII

Υ ΥΓ Brock, 1957, 149, 
TFT.695, P2.901, 
P.1511, LST.385, 
VII.824

Φορτέτσα, τάφος P ΠΑν Brock, 1957, 149, 
P.1252,1314, 
1325,1329,1345, 
1402

Φορτέτσα, τάφοι P, 
P2, VII

ΠΑν και 
ΥΑν

Brock, 1957, 150, 
P.1372,1328,1264,12
67, P2.881, VII.810

Φορτέτσα, τάφος ΠΡΓ, Γ Hartley, 1930-1931, 
58-59, αρ. 5-9, εικ. 3-
5
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Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Γ Payne, 1927-1928, 
234-236, αρ. 17, 18, 
19, 19bis , 21, 26, πίν. 
VII, 3, VII, 1, VIII, 10

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι G, 13, 107, 292, 
100, 104, 283, 218, O

ΠΡΓ Β΄-ΠΓ, 
ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
317-318, G10, G110, 
13.12, G8, G11, 
107.125, 292.150, 
100.43, G13, G84, 
104.119, 283.14, 
283.23, O15, 218.50

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 75, 107, 292, 
218

ΜΓ, από το 
Εργαστή  
ριο του 
Ζωγρά φου 
του 
Αναβολέα

Coldstream, 1996(α), 
319, 75.42, 107.110, 
292.64, 218.43

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 104, 24, 175, 
306, Ν, 125, 106, 
285, 294

ΜΓ Coldstream, 1996(α), 
319-320, 104.26, 
24.5, 175.40, 306.14, 
N23, 125.8, 106.25, 
285.39, 294.35

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 218, Η, 292, Μ, 
Q, 229, 294, 98, 132, 
O, 75

Π ΥΓ, ΥΓ,   
Υ ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
321-322, 218.33, H7, 
292.161, M4, Q73, 
Q74, 229.1, 294.37, 
292.243, 98.15, 
132.7, 218.25, 
218.64, O33, 75.72, 
75.122, O32
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 85, 26, 163

Π ΥΓ, ΥΓ, 
από το 
Εργαστήρι
ο του 
Ζωγρά φου 
του Πτηνού

Coldstream, 1996(α), 
322, 85.2, 26.13, 
163.3

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 75

Υ ΥΓ Coldstream, 1996(α), 
324, 75.56

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 132, 75, 175, 
19, 106, 107, 294, 14, 
292, 126

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 421-
422, 132.8, 75.192, 
75.206, 175.42, 
19.13, 106.38, 
106.37, 107.24, 
294.59, 14.7, 75.174, 
107.12, 107.13, 
292.29, 126.13

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος P ΜΓ - Π ΥΓ Brock, 1957, 148, 
P.1424

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος VIII Π ΥΓ Brock, 1957, 148, 
VIII.584

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 175, 292

ΜΓ Coldstream, 1996(α), 
320, 175.41, 292.145

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΑΒΕΣ

ΥΨΙΠΟΥΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΛΑΒΕΣ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Υ

ΜΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
232, πίν. 47 (Υ1)

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΥΓ/ΠΑν Coldstream, 2000, 
292, πίν. 60, Ν9

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE 
(µε πιθανότητα οι 
τέσσερις λαβές)

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 65 (GE 1)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΜΓ, Π ΥΓ, 
ΥΓ, ΠΑν,  
ΥΑν

Coldstream et al., 
1981, 151-153, αρ. 58-
63, 65-66, 70, 73, πίν. 
21.58-59, πίν. 22.60-
63, πίν. 23.65-66, πίν. 
24.70, πίν. 25.73, 154-
155, αρ 88, 93, πίν. 
27.88, πίν. 28.93, 
156, αρ. 97, 99, πίν. 
29.97,99

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΠΓ

Coldstream, 1992, 76, 
πίν.69 (GH 22a)

Ατσαλένιο, τάφος Α ΥΓ, ΠΑν, 
Αν

Davaras, 1968, 134, 
136-137, A2-4, A8-9, 
A11-13, A19,  A25, 
πίν. 32 και 35a (Α2), 
35b (A3), 36a και εικ. 
2a-b, 3 (A4), 34d-c 
(A8-9), 33c (A11), 35c 
(A12), 33d (A13), 34b 
(A19), 36c (A25)

Ατσαλένιο, τάφος Β ΜΓ Davaras, 1968, 141, 
B6, πίν. 44d

Φορτέτσα, τάφος 
TFT, F, P

ΠΓ Brock, 1957, 148, 
TFT.657, F.764,770, 
P.1419

Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
X, VII, VIII, P

ΜΓ Brock, 1957, 148, 
TFT.693,665, 
X.426,530,452,444,42
3,415, VII.837,841, 
VIII.596,608, P.1391
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Φορτέτσα, τάφοι Χ, P, 
P2, II

Π ΥΓ Brock, 1957, 148, 
Χ.424,479, 
P.1337,1409, 
P2.884,870,888, 
II.1056

Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
P, F, P2, VII

Υ ΥΓ Brock, 1957, 148-149, 
TFT.700,703, 
P.1457,1445,1462, 
F.748,743, P2.863, 
VII.831

Φορτέτσα, τάφος TFT ΥΓ - ΠΑν Brock, 1957, 149, 
TFT.682

Φορτέτσα, τάφοι VII, 
F, P, P2, II, TFT

ΠΑν Brock, 1957, 149, 
VII.823, F.732, 
P.1342,1503,1366,15
01,1441,1313, 1350,   
P2.885,875,866, 892, 
858,895, 
II.988,1047,999, 
TFT.686 

Φορτέτσα, τάφοι VII, 
P, P2

ΠΑν και 
ΥΑν

Brock, 1957, 150, 
VII.814,819,805, 817, 
P.1294,1237,1257,12
70,1278,1425, 
1319,1292,1218, 
P2.864

Φορτέτσα, τάφος Γ Hartley, 1930-1931, 
56-58, αρ. 1-4, εικ. 
1,2
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Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Γ, ΥποΓ, 
ΠΑν

Payne, 1927-1928, 
234-238, αρ. 15, 16, 
20, 24, 27, 28, 29-32, 
πίν. VII, 5, 9, VII, 6, 
VIII, 5, VIII, 8, VIII, 1, 
εικ. 6, εικ. 7, εικ. 8, 9, 
10

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΥΓ (;) Payne, 1927-1928, 
240, αρ. 36-37, πίν. 
VIII, 2, VII, 7

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 125, 132, Ο, Q, 
218, 129, 60, 75, 292, 
283, 218,  125, 132

ΜΓ, από το 
εργαστή  
ριο του 
Ζωγρά φου 
του 
Αλόγου

Coldstream, 1996(α), 
318-319, 125.3, 
132.3, O14, Q72, 
218.39, 129.1, 60.7, 
75.223, 292.45, 
292.149, 283.12, 
132.4, 218.23, 75.38, 
125.7

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 175, 75, 218, 
292

ΜΓ, από το 
Εργαστήρι
ο του 
Ζωγράφου 
του 
Αναβολέα

Coldstream, 1996(α), 
319, 175.39, 75.165, 
218.9, 292.114, 
75.109
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 1, F, 75, 292, 
294, 283, O, 218, 
107, 132

ΜΓ Coldstream, 1996(α), 
319-320, 1.11, F6, 
75.19, 292.137, 
294.32, 283.103, O1, 
218.137, 107.118, 
75.121, 75.62, 
218.128, 218.37, 
132.5, 107.64, 
283.16, 75.81, 283.22

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 219, 229, 132, 
292, 75, 107, 283, 
306, 19, Ο, 306, H, 
26, 218

Π ΥΓ, ΥΓ,   
Υ ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
321-322, 219.38, 
229.27, 132.10, 
292.153, 75.163, 
107.109, 107.111, 
283.20, 306.24, 
306.9, 19.12, O30, 
306.7, 283.56, 
107.117, H10, O31, 
283.49, 132.6, 
75.171, 75.164, H8, 
26.16, 75.68, 
218.132, 107.30, 
218.24, 292.152, 
292.41, 229.6

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 40, 283, 204, Q, 
292, 219, O, 104, 40, 
1, 229

ΥΓ,   Υ ΥΓ, 
από το 
Εργαστήρι
ο του 
Ζωγρά φου 
του Πτηνού

Coldstream, 1996(α), 
322-323, 40.45, 
283.76, 204.33, Q78, 
Q79, 292.236, 
219.31, O27, O19, 
104.3, 104.4, 40.31, 
1.14, 229.29
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 60, 107, 287, 
126, 292, 306, 218, 
79

ΥΓ,   Υ ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996, 
324-325, 60.13, 
107.113, 287.1, 
126.1, 292.151, 
292.147, 306.8, 
292.31, 292.148, 
218.29, 292.40, 79.4, 
292.159, 292.235

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 292, 283, 75, 
175, 14, 107, 294, 
218, 1, 60

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 421-
422, 292.146, 283.53, 
75.172, 175.43, 
14.46, 107.211, 
294.38, 218.10, 
107.112, 1.16, 
107.115, 75.194, 
75.193, 107.6, 
292.27, 60.24, 75.63, 
75.8, 294.36

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206, εικ. 7, πίν. 35 
(Β10-11)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΠΡΓ Β΄ 
(αρ. 1), ΠΓ-
ΜΓ (αρ. 
15)

Boardman, 1967, 71, 
αρ. 1, 72, αρ. 15

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
161, πίν. 43b, εικ. 3 
(αρ. 19)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΠΡΓ Β΄/ΠΓ, 
ΠΡΓ Β΄, Αν 
(αρ. 74)

Coldstream et al., 
1981, 145, αρ. 1, πίν. 
17.1a, 1b, 151, αρ. 
57, εικ. 6, πίν. 21.57, 
153, αρ. 74, πίν. 
25.74

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΠΑν Coldstream, 2000, 
278, πίν. 54, G39

Ατσαλένιο, τάφος Β Υ ΠΡΓ - ΠΓ Davaras, 1968, 141-
142,144,  B8-9, πίν. 
44a (B8)

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ
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Φορτέτσα, τάφοι Θ, 
IV, VII, L, OD, LST, 
III, TFT, X, V, II

ΠΡΓ - ΠΓ Brock, 1957, 147, 
Θ.117, IV.206,215, 
VII.840, L.282, 
OD.347,344,360, 
LST.387,382,392, 
III.244, TFT.690,691, 
X.457,448, V.222, 
II.1016,1029

Φορτέτσα, τάφος VIII ΥΓ Brock, 1957, 147, 
VIII.593

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
233-234, αρ. 9-12, 
εικ. 4, πίν. V, 3, 5

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 48

ΥποΜ Catling, 1996(α), 304, 
48.3,5,6

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 28, 13, L, M, Q, 
J, G, O, 285, 48, 286, 
129, 229, 147, 306

Υ ΠΡΓ, 
ΠΡΓ Β΄, 
ΠΓ, ΥποΜ-
Π ΠΡΓ,   Π 
ΠΡΓ-Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α), 
312-314, 28.9, 13.16, 
L9, M19, 285.71, 
Q85, 48.6, 48.5, 48.3, 
J63, M16, 286.3, 
129.5, G12, 229.18, 
O4, O37, 147.1, 
306.26, 306.25

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 19, 13, 76, 40, 
294, 30, 25, 292, 75, 
132, 56

ΠΑν, ΥΑν Moignard, 1996, 423, 
19.14, 13.46, 76.4, 
13.3, 19.7, 40.32, 
294.14, 30.7, 25.5, 
40.33, 292.158, 
75.35, 132.14, 56.30

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΜΙΚΡΟΙ ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ
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Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν Coldstream, 1973(β), 
37, πίν. 11, αρ. 1

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

Αν Coldstream et al., 
1981, 153, αρ. 71, 
πίν. 25.71

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 54, εικ. 7, πίν. 
12, αρ. 15

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 2

ΥποΜ Catling, 1996(α), 304, 
2.1

Ατσαλένιο, τάφος Α ΠΡΓ Α - 
ΠΡΓ Β΄

Davaras, 1968, 137, 
144, A21, πίν. 36d

Ατσαλένιο, τάφος Β ΠΡΓ Α - 
ΠΡΓ Β΄

Davaras, 1968, 141, 
144, B4-5, πίν. 31c

Φορτέτσα, τάφοι XI, 
III, L, II, F, VI, Θ, LST, 
TFT, X, VII

ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄, ΠΑν

Brock, 1957, 152, 
XI.153,143, 
III.241,242, 
L.278,283, 
II.1002,1013, 
F.756,762,786, VI.44, 
Θ.131,39,  
LST.379,391, 
TFT.696, 
X.416,459,445, 
VII.830,  1646

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Πιθανόν 
ΠΡΓ

Payne, 1927-1928, 
234, αρ. 13-14

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι J, O, 285, 28, 
287, 175, Q, 18, 280, 
104, 78, 13, M, 283

Π ΠΡΓ-Μ 
ΠΡΓ,    Υ 
ΠΡΓ-ΠΡΓ 
Β΄,   ΠΡΓ 
Β΄-ΠΓ, ΠΡΓ 
Β΄, ΠΓ, ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
311-313, J2, O6, 
285.3,59,58,61,  28.5, 
287.9, 175.23, Q57, 
Q3,58,59,  18.8, 
280.1, 104.1, 78.1, 
13.19, 175.12,62, 
M20, M21, 283.101

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΠΡΓ και Αν Boardman, 1967, 72, 
αρ. 14, πίν. 14.14,  
74, αρ. 59-61, πίν. 
17.59-61

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 104, 98, 107, 
76, 40, 62, 34, 60, 
294, 292

ΠΑν, ΥΑν Moignard, 1996, 424, 
104.1, 98.21, 107.3, 
76.1, 40.1, 69.2, 
34.16, 60.6, 294.5, 
292.238, 40.46

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό για τον 
G17)

ΠΓ και 
πιθανόν  Π 
ΜΓ (για 
έναν)

Coldstream, 1972, 88-
89, εικ. 11, πίν. 25 
(G16-19)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΠΡΓ Β΄ Boardman, 1967, 71, 
αρ. 2

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος δεν είναι 
σίγουρη αλλά µε 
πιθανότητα)

ΠΡΓ Β΄ Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 61 (GB 13)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
134, αρ. 24, εικ. 5

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
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Πάνω από το 
Ανάκτορο, διάφορα, 
σύνολο Κ (δεν είναι 
σαφές αν το σύνολο 
είναι οικιστικό)

ΠΓ(;) Coldstream, 2000, 
289, πίν. 58, Κ2

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

ΠΡΓ Β΄ Hood, Boardman, 
1961, 72, αρ. 5, πίν. 
10.5

Φορτέτσα, τάφοι P, 
OD

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Brock, 1957, 147, 
P.1440, 
OD.350,343,345

Φορτέτσα, τάφος TFT ΠΓ Brock, 1957, 148, 
TFT.697,706

Φορτέτσα, τάφος ΠΡΓ Β΄ Hartley, 1930-1931, 
60, αρ. 10, εικ. 6

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι D, 283, 292, 
107, N, 175, 75, G, 
134

ΠΡΓ Β΄, ΠΓ Coldstream, 1996(α), 
315,   D12, 283.11, 
292.144, 
107.114,107.178, N9, 
175.37, 75.110, G6, 
134.74, 175.63

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 306

ΠΑν Moignard, 1996, 423-
424, 306.10

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ.(Φορτέτσα), 
τάφος Α

ΠΡΓ Β΄ Hood, Boardman, 
1961, 72, αρ. 4, πίν. 
10.4

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΚΟΣΜΗΤΟΙ)

∆ΙΠΛΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
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Φορτέτσα, τάφοι Χ, 
TFT

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Brock, 1957, 147, 
X.411,456,499, 
TFT.710

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 283, 285

ΠΡΓ Β΄ Coldstream, 1996(α), 
314, 283.52, 285.7

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 107

ΠΑν Moignard, 1996, 424, 
107.10

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ατσαλένιο, τάφος Α ∆εν 
αναφέρ.

Davaras, 1968, 138, 
A41, πίν. 42a

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος G

ΠΡΓ Β΄-ΠΓ Coldstream, 1996(α), 
314, G49

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ταφικό σύνολο Ο, 
Μπουγάδα Μετόχι

Αν Coldstream, 2000, 
294, πίν. 60, Ο1

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΑν Hutchinson, 1954, 
224, αρ .2-5, πίν. 
20.3,5, πίν. 21.4

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

Αν Coldstream et al., 
1981, 156, αρ. 98, 
πίν. 29

Κεφάλα, τάφος V Αν Coldstream, 1963, 42

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ και ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
∆ΙΠΛΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ
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Φορτέτσα, τάφοι II, P, 
F, VII, P2

ΠΑν Brock, 1957, 150, 
II.1021,982,983, 
P.1383,1316,1322,14
95,1334,1350,1352,1
454, F.755, VII.802, 
P2.860,878

Φορτέτσα, τάφοι P, II ΥΑν Brock, 1957, 150-151, 
P.1360,1190,1298,11
84,1222,1273,1216,1
194,1179,1204,1302,
1200,1209,1210,1318
,1228,1212,1274,120
6,1234,1242,1189,  
1173 
II.941,964,968,937,95
6,972,934,926,945,94
6,949

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Α και Β

Αν, ένας 
πιθανόν 
από την 
ΠΑν

Hartley, 1930-1931, 
98-102, πίν. ΧΧΙ, 4, 7, 
XXI, 2

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΑν Payne, 1927-1928, 
240-244, αρ. 38-58, 
πίν. ΧΙ, 10, 11,  ΧΙΙ, 
ΧΙΙΙ, ΧΧ, 5, ΧΧ, 1, ΧΧΙ, 
2, ΧΧΙΙΙ, 1-2, ΧΧΙV, 1-
2, εικ. 10bis  και 39, 
πίν. ΧΧΙ, 3, ΧΧΙ, 4, 
ΧΧΙV, 3, XVII-XIX

Σελίδα 279



Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 75, 107,  292, 
106, 229, 14, 132, 59, 
40, 82, 13, 285, 34, 
219, 56, 57, 111, 306, 
82

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 425-
427, 106.9, 75.106, 
229.7, 14.14, 132.29, 
132.30, 59.4, 40.23, 
82.5, 75.222, 40.24, 
292.185, 13.43, 
107.27, 285.33, 
285.36, 285.41, 
285.40, 285.27, 34.5, 
285.24, 285.12, 
285.13, 34.3, 34.4, 
219.58, 56.16, 56.33, 
57.9, 57.10, 75.7, 
75.10, 75.20, 75.1, 
75.13, 75.14, 
292.186, 14.50, 
111.2, 292.42, 
306.33, 75.221, 82.1, 
107.57, 13.42

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne 

Αν Payne, 1927-1928, 
244-246, αρ. 59-60, 
πίν. XXIV, 4, XIV-XVI, 
εικ. 12

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 48, 75, 107, 
292

ΠΑν, ΜΑν Coldstream, 1996(α), 
425, 48.14, 75.116, 
107.28, 292.184

ΜΙΚΡΟΙ ΠΙΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ

Σελίδα 280



ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
41, πίν. 14, αρ. 78

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 70, 
πίν. 15 (Α35)

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

ΥΓ Coldstream, 1973(α), 
21-22, πίν. 10 (αρ. 
34)

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 73, 
πίν. 17 (Β47-48)

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΠΡΓ Coldstream, 1972, 77, 
πίν. 19 (C48-50)

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 87, 
εικ. 9, πίν. 23 (F33)

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

Γ Coldstream, 1972, 98, 
πίν. 29 (G140-141)

Περ. Ν∆ σπιτιών,  
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, πίν. 34 (Α30)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
208, πίν. 36 (Β40)

ΠΙΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
213, εικ. 10, πίν. 38 
(Ε23)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, εικ. 13, πίν. 41 
(G44)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 65, 
πίν. 48b και d

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 69, 
πίν.61 (GB 34-35)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
GE 28

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GF

Αν Coldstream, 1992, 75, 
πίν. 66 (GF 25, 26)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΥΓ

Coldstream, 1992, 77, 
πίν. 70 (GH 56), 71 
(GH 58)

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

Γ - ΠΑν 
(χρον. 
στρωµ.)

Coldstream, 1960, 
170, πίν. 47d (αρ. 120-
124)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, πίν. 13, αρ. 
49-51

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 

όλ )

Coldstream, 1973(β), 
41-42, πίν. 14, αρ. 79-
82, εικ. 3 (αρ. 79)

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
43, πίν. 16, αρ. 39-43

"Royal Road" και 
Βενιζέλειο, σύνολο 
ευρηµάτων Κ

Αν (δεν 
αναφέρεται 
συγκ. 

Coldstream, 1973(β), 
45, πίν. 17, αρ. 24
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Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

Αν Coldstream, 2000, 
265, πίν. 47, Α19

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

Αν Coldstream, 2000, 
279, πίν. 54, G60

Πάνω από τη 
Βασιλική Έπαυλη, 
σύνολο Μ

Αν Coldstream, 2000, 
291, πίν. 59, Μ8

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
Ι (ταξινοµήθηκε 
χωριστά γιατί στη 
δηµοσίευσή του δεν 
δίνεται φωτογραφία, 
και έτσι δεν µπορεί να 
προσδιοριστεί σε ποιο 
τύπο πίθου ανήκει)

ΠΡΓ Boardman, 1960, 
131, αρ. 59

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥποΜ Warren, 1983, 76 Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 1

Αν Hutchinson, 1954, 
216

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

ΜΓ-ΥΓ Coldstream, 1973(α), 
21, πίν. 10 (αρ. 22)

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 125 Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
224, αρ. 21, 23

"Royal Road", 
στρώµα B

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 71, 
πίν. 16 (Β1-3)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

Υ ΠΡΓ και 
ΥΓ

Boardman, 1967, 71, 
αρ. 4-5, πίν. 13.5, 72, 
αρ. 30

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

Μ ΠΡΓ Coldstream, 1972, 74, 
πίν. 18 (C4)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 292, 107, 13, 
218

ΠΑν Moignard, 1996, 432, 
292.44, 107.168, 
13.45, 107.70, 218.73

ΑΜΦΟΡΕΙΣ

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΠΩΜΑ (CARINATED JAR WITH LID )
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Περ.Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

ΜΓ και ΥΓ Coldstream, 1972, 81, 
πίν. 20 (D1-2, 13)

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ Coldstream, 1972, 85, 
πίν. 22 (F6-7)

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ, ΠΓ, Π 
ΥΓ, ΥΓ, ΥΓ -
ΠΑν

Coldstream, 1972, 88, 
πίν. 24 (G4-12)

Περ. Ν∆ σπιτιών,  
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, εικ. 6, πίν. 34 
(Α4-6, Α9)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206,  πίν. 35 (Β5)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα C

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
208, πίν. 36 (C2-4, 
C8)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα D

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, πίν. 37 (D1-5)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Madconald, 1997, 
210, εικ. 10, πίν. 37 
(Ε2)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, εικ. 12, πίν. 40 
(G1-2)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα H

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, πίν. 41 (H1)
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Ζ

ΜΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
232, εικ. 20, πίν. 48 
(Ζ2)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1992, 70, 
πίν. 62 (GC 1)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΜΓ 
και ΥΓ-ΠΑν

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 59 (GH 19), 69 
(GH 19-22)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος σε δύο (GH 
122, 123) µε 
ερωτηµατικό)

ΠΑν Coldstream, 1992, 78-
79, πίν. 71 (GH 76-
79), 73 (GH 122, 123)

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

Γ - ΠΑν 
(χρον. 
στρωµ.), 
µάλλον ΥΓ

Coldstream, 1960, 
168-169, πίν. 46d (αρ. 
81-88)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 45-46, αρ. 1-3, 
πίν. 10 και εικ. 1 (αρ. 
1), πίν. 10 (αρ. 2)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, πίν. 12, αρ. 
29-31, εικ. 9 (αρ. 29), 
εικ. 10 (αρ. 30-31)

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν Coldstream, 1973(β), 
37, πίν. 12, αρ. 10-11, 
εικ. 1 (αρ. 11)
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"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
42, πίν. 15, αρ. 5-8, 
14

"Royal Road" και 
Βενιζέλειο, σύνολο 
ευρηµάτων Κ

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
44, πίν. 16, αρ. 4

Β∆ τετράγωνο, πάνω 
από την οικία των 
τοιχογραφιών, σύνολο 
Β

ΠΓ, ΥΓ Coldstream, 2000, 
267, πίν. 48, Β4, Β6, 
Β9, εικ. 2: Β9

Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C 
(στον C20, Αν, η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΠΓ - ΜΓ, 
ΠΑν, Αν 

Coldstream, 2000, 
268-269, πίν. 49, C4, 
C18-C20, εικ. 2:C4

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

ΥΓ, ΠΑν Coldstream, 2000, 
273, πίν. 51, Ε15, 
E28, εικ. 3: Ε28

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G (στον G38 
η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΓ, ΠΑν Coldstream, 2000, 
277, 278, πίν. 53 
(G13), πίν. 54 (G35-
38), εικ. 4 (G35). Για 
G13 βλ. και Hartley, 
1930-1931, 88, πίν. 
16.1

Πάνω από το 
Ανάκτορο, διάφορα, 
σύνολο Κ (δεν είναι 
σαφές αν το σύνολο 
είναι οικιστικό)

ΜΓ Coldstream, 2000, 
289, πίν. 58, Κ4
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Πάνω από το Μκρό 
Ανάκτορο, σύνολο L 
(η αναγνώριση των 
L14-15, ΥΑν, µε 
ερωτηµατικό)

ΜΓ,     ΜΓ - 
ΥΓ, ΥΑν

Coldstream, 2000, 
290, πίν. 59, L2-3, 
L14-15

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ και ΥΓ Coldstream, 1972, 87-
88, πίν. 24 (G1-3)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Γ Hutchinson, 1954, 
224, αρ. 22, πίν. 
21.22

Περ. Ν∆ σπιτιών,  
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, πίν. 34 (Α1-2)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΥΓ Boardman, 1967, 72, 
αρ. 28-29, πίν. 15.28-
29

Περ. Ν∆ σπιτιών,  
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206,  πίν. 35 (Β3-4, 
Β6)

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VIA

ΥποΜ, 
φάση 2

Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
247, VIA αρ. 4, 
εικ.28.VIA4 και 
Catling, 1996, 309

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα C

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Madconald, 1997, 
208, εικ. 8, πίν. 36 
(C1)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΥΓ Coldstream et al., 
1981, 157, αρ. 115, 
πίν. 31

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, εικ. 10, πίν. 37 
(E1, Ε3-4)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
I

ΠΡΓ,     Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ 

Boardman, 1960, 129-
130, αρ. 1-5, πίν. 
32,Ι.1, πίν. 33,Ι.3, Ι.4, 
πίν. 35,Ι.2

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Υ

ΜΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
232, πίν. 47 (Υ2)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
IV

Μ ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
132, αρ. 1, πίν. 
32,IV.1

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 60 (GB 2)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VI, τάφος VIII

Μ ΠΡΓ Boardman, 1960, 
135, αρ. 1, 140, αρ. 1-
2, πίν. 32,VIII.1-2

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 71, 
πίν.  63 (GD 3)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
(δεν είναι σαφές από 
ποιόν)

Μ ΠΡΓ 
(στον ένα 
µε ερωτ.)

Boardman, 1960, 
142, A-B, πίν. 32

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα 

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 51, εικ. 7, πίν. 
11, αρ. 14

Τεκές, τάφος Ε Υ ΠΡΓ,  
γύρω στα 
µέσα του 
9ου π.Χ. 
αιώνα

Sackett, 1976, 118, 
E1, εικ. 3a,  πίν. 15b

Β∆ τετράγωνο, πάνω 
από την οικία των 
τοιχογραφιών, σύνολο 
Β

ΠΓ - ΜΓ Coldstream, 2000, 
267, πίν. 48, B5

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

Υ ΠΡΓ και 
ΥΓ

Hood, Boardman, 
1961, 71-72, αρ. 1-2, 
πίν. 8.1-2, εικ. 4.2

Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά 
τουναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C 

ΠΓ - ΜΓ, 
ΜΓ - ΥΓ

Coldstream, 2000, 
268, πίν. 49, C5, C6

Τεκές, τάφος ΙΙ Π ΠΡΓ Coldstream, 1963, 34-
35, εικ. 7 και πίν. 11a 
(ΙΙ.1)

Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

ΥποΜ - Μ 
ΠΡΓ,  Π 
ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ, ΥΓ

Coldstream, 2000, 
269, 271, πίν. 50, D1-
2, D23, εικ. 3: D2

Ισόπατα, τάφος ΙΙΙ Μ ΠΡΓ Coldstream, 1963, 38, 
εικ. 11 (ΙΙΙ.1)

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

ΠΑν Coldstream, 2000, 
273, πίν. 51, Ε26

Φορτέτσα, τάφοι XI, 
Θ, VI, IV, V, L, BLT

ΠΡΓ Brock, 1957, 146, 
XI.186,160,161, 
157,179,181, Θ.120, 
VI.43, IV.212, V.224, 
L.276,279,285, 
BLT.205,  1643

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΥποΜ-Μ 
ΠΡΓ,   ΜΓ

Coldstream, 2000, 
275, 277, πίν. 52, G1, 
πίν. 53, G10, G11

Φορτέτσα, τάφος P2 ΥΓ (;) Brock, 1957, 146, 
P2.880,889
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Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΥΓ Coldstream, 2000, 
280, 282, πίν. 55, Η6-
9

Φορτέτσα, τάφοι V, 
IV, IX, Θ

Brock, 1957, 146, 
V.226, IV.213, IX.252, 
Θ.122

Πάνω από τη 
Βασιλική Έπαυλη, 
σύνολο Μ

ΥποΜ - Μ 
ΠΡΓ, ΜΓ - 
ΥΓ

Coldstream, 2000, 
291, πίν. 59, Μ1-2

Φορτέτσα, τάφος X ΜΓ Brock, 1957, 146, 
X.458

Φορτέτσα, τάφοι X, 
TFT, P

Γ Brock, 1957, 146, 
Χ.476, TFT.663,711, 
P.1500

Φορτέτσα, τάφος P ΠΑν Brock, 1957, 146, 
P.1335

Φορτέτσα, τάφος Hartley, 1930-1931, 
61, αρ. 11

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ, ΠΓ Payne, 1927-1928, 
247-248, αρ. 65-70, 
πίν. VI,1,  3, V, 6, VII, 
8

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 207, 98, 40, 48, 
18, 24, 200, 208, 45, 
56

ΥποΜ Catling, 1996(α), 302-
303, ορισµένοι από 
αυτούς 207.30, 98.11, 
40.16, 48.9, 18.18, 
24.3, 207.51, 200.4, 
45.6

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 18, 56, 207, 24, 
48, J

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ ή Π 
ΠΡΓ,   Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α), 
331-332, 18.18, 
56.38,, 207.51, 
207.50, 24.3, 24.4, 
48.9, 207.30, J20

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 175, 45, 48, 80, 
287, J, E, 28, D, 175, 
A

Π ΠΡΓ, Μ 
ΠΡΓ, Υ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄

Coldstream, 1996(α), 
332-333, 175.36, 
45.6, 48.10, 48.8, 
80.2, 287.13, J5, J38, 
E1, 28.12, D15, 
175.61, A1
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι G, 134, 292, Q, 
175, 107, 104, 218

ΠΓ, ΜΓ, ΥΓ Coldstream, 
1996(α),334-335, G1, 
134.15, 292.160, 
292.57, 292.224, 
Q51, 134.42, G99-
100, 175.55, 107.193, 
134.14, 104.11,27,58, 
218.27

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ.Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D (η αναγνώριση του 
σχήµατος δεν είναι 
βέβαιη)

Π ΥΓ Coldstream, 1972, 81, 
πίν. 20 (D12)

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VII

ΥποΜ Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
247, VII αρ. 1-2, εικ. 
27.VII1-2, πίν. 56c, e 
(VII.1), πίν. 57a 
(VII.2) και Catling, 
1996, 307

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 71, 
πίν. 53 και 63 (GD 2)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
133, αρ. 1, πίν. 37 και 
εικ. 6, V.1

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 56 και 65 (GE 2)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VIII

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
142, αρ. 15, πίν. 33, 
εικ. 7

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΥΓ 
(;)

Coldstream, 1992, 76, 
πίν.  69 (GH 18)

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

Υ ΠΡΓ Hood, Boardman, 
1961, 72, αρ. 3, πίν. 
9.3

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 2000, 
265, πίν. 47, Α1

Φορτέτσα, τάφοι ΧΙ, 
ΙΙΙ, VI

ΠΡΓ Brock, 1957, 146, 
XI.165,140, III.243, 
VI.70,84

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ
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Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµος 
(ναύσταθµου 

ΜΓ Coldstream, 2000, 
268, πίν. 49, C7, C8

Φορτέτσα, τάφοι L, 
OD, P

Υ ΠΡΓ και 
ΠΡΓ Β΄ 

Brock, 1957, 146, 
L.301, OD.339, 
P.1400

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

ΜΓ Coldstream, 2000, 
273, πίν. 51, Ε14

Άγιος Ιωάννης, ΥΜ ΙΙ 
τάφος

ΥποΜ Hood, Coldstream, 
1968, 211, B.1, πίν. 
53 a,b

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΜΓ - ΥΓ Coldstream, 2000, 
277, πίν. 52, G12

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 112, F/67:5

ΥποΜ Catling, 1996(α), 303, 
112.1, F/67:5.1

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 207, L, J, Q, 
100, F, 287, 65, D, G, 
283, O, 104

Π ΠΡΓ,  Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄, ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
336-338, 207.43, L7, 
J4, J1, Q62, Q66, 
100.74, F5, 100.1, 
287.11, 65.6, D14, 
G2,4,82, 283.59, O36, 
104.12,23,16

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 40, 207

ΥποΜ Catling, 1996(α),303, 
40.11, 207.25

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΠΡΓ Boardman, 1967, 71, 
αρ. 13, πίν. 13.13

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ
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∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥποΜ Warren, 1983, 80, εικ. 
61

΄Αγιος Ιωάννης, τάφος 
IV

 Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
132, αρ. 2, πίν. 37 και 
εικ. 4, IV.2

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 136, εικ. 
69, 137   και Popham, 
1992, 64, πίν. 49d, 
50e, f

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΥποΜ Coldstream, 2000, 
277, εικ. 4, πίν. 52, 
G7, βλ. και Hartley, 
1930-1931, 79, πίν. 
14.15

Φορτέτσα, τάφος P ΠΡΓ Β΄ ή 
ΠΓ

Brock, 1957, 146, 
P.1422

Φορτέτσα, τάφοι VI, 
XI, Θ

Π ΠΡΓ Brock, 1957, 161, 
VI.41,49,60,73, 
XI.156, Θ.132

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 40

ΥποΜ Catling, 1996(α), 303, 
40.2

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος Π ΥποΜ Brock, 1957, 8-9, 161, 
Π.3

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 95, πίν. 
25.95

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 2

ΥποΜ Catling, 1996(α), 303, 
2.3

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι J, 285, 283

Π ΠΡΓ, ΠΓ Coldstream, 1996(α), 
338, J17, 285.114, 
J3, J6, 283.41

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΧΟΗ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 207

ΥποΜ Catling, 1996(α), 303-
304, 207.10,26,28,29, 
46,64

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 56, 207, J, Q

Π ΠΡΓ,  Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α), 
333-334, 56.39, 
207.22,26,28,29, 
46,64,77, J35, Q5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ 98

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VIA

ΥποΜ, 
φάση 2

Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
247, VIA αρ. 3, εικ. 
28.VIA3 και Catling, 
1996, 309

Φορτέτσα, τάφος XI Π ΠΡΓ Brock, 1957, 161, 
ΧΙ.164

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 40, 121

ΥποΜ Catling, 1996(α), 301, 
40.13,14,17, 121.1,5

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 292

Αν Moignard, 1996, 433, 
292.212

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ
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"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 69, 
πίν. 14 (Α4-5)

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VIA

ΥποΜ, 
φάση 2

Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
247, VIA αρ. 1-2, εικ. 
28.VIA1-2 και Catling, 
1996, 309

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 136, εικ. 
69  και Popham, 
1992, 64, πίν. 50g

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 71, 
πίν. 16 (Β12-13)

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VII

ΥποΜ Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
247-248, VII αρ. 3-8, 
εικ. 27.VII3, 5-8, εικ. 
29.VII4, πίν. 57a-b, 
56a-b, 55c και 
Catling, 1996, 307 

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΥποΜ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 74, 
πίν. 18 (C8-12)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
I

Π - Μ ΠΡΓ Boardman, 1960, 
130, αρ. 39

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 64, 
πίν. 47c, 9

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
ΙΙ

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
132, αρ. 1

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 60 (GB 4)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
ΙΙΙ

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ,  Π 
ΠΡΓ

Boardman, 1960, 
132, αρ. 2-3, πίν. 
38,ΙΙΙ.2, ΙΙΙ.3

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
IV

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
133, αρ. 4, πίν. 
38,IV.4

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
133, αρ.3-5, πίν. 
38,V.4-V.5

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VI

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Boardman, 1960, 
135, αρ. 4

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VII

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Boardman, 1960, 
137, αρ. 1

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VIII

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ,   Π 
ΠΡΓ,   Π - 
Μ ΠΡΓ

Boardman, 1960, 
140, αρ. 4-7, πίν. 
37,VIII.5-7
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Τεκές, τάφος ΙΙ Π ΠΡΓ Coldstream, 1963, 37, 
εικ. 8 και πίν. 11d 
(ΙΙ.5)

Ισόπατα, τάφος ΙΙΙ Μ ΠΡΓ Coldstream, 1963, 38, 
εικ. 11 και πίν. 12c 
(ΙΙΙ.2)

Φορτέτσα, τάφοι Π, 
VIII, L, VI, XI, V, Θ, 
IV, P, III, IX

ΥποΜ - 
ΠΡΓ

Brock, 1957, 152-153, 
Π.9,13,15, 
VIII.628,624, 
L.313,287, 
VI.75,40,37, 
XI.180,178,155, 158, 
VIII.619, Θ.130,118, 
IV.218, P.1482, 
V.220,219, III.245, 
IX.253,254

Άγιος Ιωάννης, ΥΜ ΙΙ 
τάφος

ΥποΜ Hood, Coldstream, 
1968, 211-212, B.2, 
B.3, πίν. 54 b, c (B.2), 
54 d, e (B.3)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
232, αρ. 1, 2, πίν. V, 
2, 4, 7

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 160, 121, 18, 
112, 40, 98, F/67:14, 
24, 186, 200, 45, 48, 
207

ΥποΜ Catling, 1996(α), 297-
301, 160.1, 121.3, 
18.20, 112.3, 121.2, 
40.15, 98.20, 40.21, 
40.12, F/67:14.1, 
18.19, 24.2, 98.10, 
112.2, 186.1, 200.1-3, 
45.5, 48.1, 207.19
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 24, 55,  48, 
207, 45, 80, 219, 60, 
175, J, L, 285, Q, 
242, O

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ,     Π 
ΠΡΓ,     Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α), 
338-339, 24.2, 55.2, 
48.4, 207.19, 45.7, 
45.5,  48.1, 80.1, 
219.9, 60.30, 60.31, 
175.30, J7, J55, J16, 
207.70, L16, 285.156, 
285.110, Q89, 242.1, 
O28

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφοι III, L, 
XI

Τέλος ΠΡΓ Brock, 1957, 153, 
ΙΙΙ.248, L.288,305, 
XI.141

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
232, αρ. 3, πίν. VΙ, 7

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 207, D, 175, O, 
100, 219

Μ ΠΡΓ-Υ 
ΠΡΓ,     Υ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α), 
339-340, 207.3, D11, 
175.29, O13, O90, 
100.62, 219.17

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 125, 
127, εικ. 10

Χανιαλή Τεκέ, 
θολωτός τάφος 2

ΥΓ - ΠΑν Hutchinson, 1954, 
224, µε τον πίθο αρ. 
18

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 1973(α), 
21, εικ. 12 (Α23), πίν. 
10 (αρ. 23-27)

ΠΩΜΑΤΑ

"ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΙΜΟ"
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"Royal Road", 
στρώµα Α

Π ΠΡΓ Coldstream, 1972, 70, 
εικ. 4, πίν. 15 (Α29)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΠΡΓ Β΄ και 
ΠΑν

Boardman, 1967, 71, 
αρ. 8-9, πίν. 13.8,9, 
74, αρ. 53, 55-56, πίν. 
17.53,56

"Royal Road", 
στρώµα Β

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 71, 
εικ. 4, πίν. 16 (Β14)

Κεφάλα, τάφος V Αν Coldstream, 1963, 42

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

ΥΓ Coldstream, 1972, 84, 
πίν. 21 (D35)

Φορτέτσα, τάφοι OD, 
P, X

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Brock, 1957, 162, 
OD.350,343,345, 
P.1419, X.486

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
Ε

ΥΓ Coldstream, 1972, 85, 
εικ. 10, πίν. 21 (Ε5)

Φορτέτσα, τάφος Χ Brock, 1957, 164, 
X.512

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ Coldstream, 1972, 85, 
εικ. 10, πίν. 22 (F9)

"Royal Road", σύνολο 
ευρηµάτων G

ΠΡΓ Β΄ή 
ΠΓ, ΠΓ, 
ΜΓ, ΥΓ, 
ΠΑν

Coldstream, 1972, 89-
90, εικ. 10, πίν. 25 
(G25-28, G30-37, 
G40-44)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΠΓ - ΜΓ Coldstream, 1992, 72, 
πίν. 64 (GD 24)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν.  65 (GE 20-23)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

9ος π.Χ. 
αιώνας, 
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1992, 76, 
πίν.  68 (GH 12-14)

Σελίδα 297



"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος στο ένα µε 
ερωτηµατικό)

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΜΓ-
ΥΓ και ΥΓ

Coldstream, 1992, 77, 
πίν. 70 (GH 50-51)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας

Coldstream, 1992, 79, 
πίν. 73 (GH 115, 116)

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 1960, 
166-167, αρ. 64-77: 
πίν. 46a, εικ. 10 (αρ. 
64), πίν. 46c, εικ. 11 
(αρ. 65-71), πίν. 46a, 
εικ. 11 (αρ. 72), πίν. 
46c (αρ. 73-77)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 47, πίν. 10, αρ. 
13

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 10, πίν. 
13, αρ. 38

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
42, πίν. 15, εικ. 1, αρ. 
11

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΠΓ - ΜΓ Coldstream, 2000, 
265, πίν. 47, Α3

Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C

ΠΓ - ΜΓ, 
ΥΓ - ΠΑν

Coldstream, 2000, 
268, 269, πίν. 49, 
C10, C26 , εικ.2:C26
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Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

ΠΡΓ Β΄ -
ΠΓ, ΜΓ

Coldstream, 2000,  
273, πίν. 51, Ε10, 
Ε17

Πάνω από το 
Ανάκτορο, διάφορα, 
σύνολο Κ (δεν είναι 
σαφές αν πρόκειται 
για οικιστικό σύνολο)

ΜΓ - ΥΓ Coldstream, 2000, 
289, πίν. 58, Κ6

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

Π ΥΓ Coldstream, 1972, 84, 
πίν. 21 (D34)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΑν Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 44, εικ. 6 και 
πίν. 26.44

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΥΓ ή ΠΑν Coldstream, 1972, 90, 
εικ. 10, πίν. 25 (G30)

Φορτέτσα, τάφοι Χ, 
TFT, LST, II, VIII

ΥΓ - ΠΑν Brock, 1957, 164, 
X.488, 
TFT.719,647,664,674,
676,679, 
LST.401,402, II.1027, 
VIII.601

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΠΓ Coldstream, 1992, 72, 
πίν. 54 και 64 (GD 23)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΥΓ (;), Αν Payne, 1927-1928, 
262, αρ. 161-162, εικ. 
29

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Ν, 218, F,  13, 
292, 60, M 

ΠΓ, ΜΓ Coldstream, 1996(α), 
328, N7, N8, 218.90, 
F11, 218.135, 13.17, 
292.123, 292.165, 
60.10, 292.139, M11 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΘΟΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ

ΟΜΦΑΛΩΤΑ ΠΩΜΑΤΑ
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Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

ΥΓ Coldstream, 1972, 84 
(D36)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

 ΥΓ - ΠΑν Hutchinson, 1954, 
224, µε τον πίθο αρ. 
15, πίν. 20

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΠΡΓ Β΄ ή 
ΠΓ

Coldstream, 1972, 90, 
πίν. 25 (G39)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΑν Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 39-54, πίν. 
23.39-41, 43, 50-51, 
53-54, εικ. 6.42, 52

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα F

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, εικ. 11, πίν. 39 
(F19-20)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΥΓ και ΠΑν Boardman, 1967, 73, 
αρ. 36, πίν. 15.36, 74, 
αρ. 54, πίν. 17.54

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, εικ. 15, πίν. 42 
(J8-9)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΜΓ,  Αν, 
ΠΑν

Coldstream et al., 
1981, 145, αρ. 7, πίν. 
18.7, 148, αρ. 34-44, 
πίν. 19.34-35, 20.37-
44, εικ. 3.34-
35,37,41,43, 156, αρ. 
103-105, πίν. 30.103-
105

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ

ΜΓ και ΥΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
230, εικ. 20, πίν. 47 
(X3-5)

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

ΠΓ (;) Hood, Boardman, 
1961, 74, αρ. 24-26, 
πίν. 10.24-26, εικ. 
10.24-26

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Υ

ΥΓ και ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
232, πίν. 47 (Υ4, Y6)

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφοι

ΠΡΓ Β΄ Hood, Boardman, 
1961, 75-76, αρ. κατ. 
ii-iii

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Ζ

ΠΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
233, πίν. 48 (Ζ4)

Ατσαλένιο, τάφος Α ΠΑν, Αν Davaras, 1968, 134, 
136-139,  A7, A12, 
A18, A32-33, A48, 
A50-51, A55, πίν. 
33a, 36b, 35c, 37a-b, 
39a 
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 61 (GB 31)

Ατσαλένιο, τάφος Β ΥΓ - ΠΑν, 
Αν

Davaras, 1968, 142, 
B12-15, πίν. 38a 
(B12), 37c (B13, 15)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC

ΠΓ Coldstream, 1992, 70, 
πίν. 52 και 62 (GC 10)

Φορτέτσα, τάφοι VIII, 
X, TFT, LST, F

ΥΓ Brock, 1957, 163, 
VIII.593,589, 
X.408,409, 
TFT.720,699,709, 
LST.389, F.760

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 72, 
πίν. 54 (GD 26, 30) 
και 64 (GD 25-30)

Φορτέτσα, τάφοι VIII, 
TFT, F, VII, P2, P

ΥΓ - ΠΑν Brock, 1957, 163-164, 
VIII.584, 
TFT.675,677,678,721,
722, 
F.768,775,782,784,78
5,788, 
VII.804,813,819,848, 
P2.864,885, 
P.1252,1294,1319,13
42,1377,1444

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GF

Αν Coldstream, 1992, 75, 
πίν. 66 (GF 21, 22)

Φορτέτσα, τάφοι P, 
VII

Αν Brock, 1957, 163, 
P.1237, VII.814

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

9ος π.Χ. 
αιώνας, 
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 58 και 68 (GH 11)

Φορτέτσα, τάφος Hartley, 1930-1931, 
67-68

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, 
ΠΓ, ΜΓ, ΥΓ

Coldstream, 1992, 77, 
πίν. 70 (GH 38-43)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Αν (το αρ. 
163)

Payne, 1927-1928, 
246 (1), (4), πίν. VIII, 
5, 10, 262, αρ. 163, 
πίν. Χ, 1
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Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
πιθανότητα)

Γ - ΠΑν 
(χρον. 
στρωµ.)

Coldstream, 1960, 
169, πίν. 47a (αρ. 
103)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 132, 125, Ν, 
175, 107, 40, Ο, 218, 
26, 283, 292, 60, 19, 
306, 104, 134, 163, 
75, 219, 79, F/67:4, 
126, H

ΜΓ,       Π 
ΥΓ,     Υ 
ΥΓ, ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
328-331, 132.15,16,17-
20,23,39, 125.11, N28, 
175.47, 107.91, 107.158, 
175.45, 40.34, O11, 
107.90, 218.142, 218.69, 
218.123, 218.125, 
218.30, 26.14, 132.33, 
283.57, 283.68, 283.69-
70, 292.169-171,190, 
60.26, 40.33, 292.172, 
292.240, 19.27, 60.19, 
306.30, 104.127, 218.61, 
218.109, 218.121, 
134.46, 163.2, 75.125, 
219.76, 79.3, 306.31, 
F/67:4.9, 134.57, 
134.56, 134.58, 134.70, 
126.2, 126.9, 292.168, 
75.45, 75.180, H12, 
306.29, 292.189, 19.6
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Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C

ΜΓ - ΥΓ, 
ΥΓ - ΠΑν

Coldstream, 2000, 
268, 269, πίν. 49, 
C12, C22 , εικ.2:C12

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 1, 238, 19, 13, 
75, 294, 218, 283, 
107, 292, 285, 14, 
106, 28

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 427-
428, 1.5, 283.61, 
19.24, 19.25, 13.38, 
75.153, 294.61, 
218.129, 283.66, 
75.131, 107.188, 
292.7, 285.130, 
75.126, 14.32, 
285.117, 294.60, 
13.47, 75.108, 
75.219, 285.72, 
285.73, 106.33, 
107.31, 218.76, 
283.67, 107.124, 
107.127, 14.44, 
14.28, 294.27, 75.76, 
75.53, 75.70, 75.145, 
75.152, 13.30, 28.20, 
107.140

Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 2000, 
271, πίν. 50, D26

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

ΥΓ Coldstream, 2000, 
273, εικ. 3, πίν. 51, 
Ε18

Β∆ τετράγωνο: η "Β∆ 
οικία του θησαυρού", 
σύνολο F

ΥΓ-ΠΑν, 
ΠΑν, Αν

Coldstream, 2000, 
274, πίν. 52, F15-
F17, εικ. 3:F16

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΜΓ, ΠΑν, 
ΥΑν, Αν

Coldstream, 2000, 
278, πίν. 53, G22-25, 
πίν. 54, G41-43. Για 
G24 βλ. και Hartley, 
1930-1931, πίν. 14.3
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Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΥΓ Coldstream, 2000, 
282, εικ. 5, Η16-17, 
πίν. 55 (Η17), πίν. 56 
(Η16)

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 2000, 
290, εικ. 8, πίν. 59, L6

Πάνω από τη 
Βασιλική Έπαυλη, 
σύνολο Μ

ΜΓ,     ΥΓ - 
ΠΑν

Coldstream, 2000, 
291, πίν. 59, Μ3-4

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας

Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 72 (GH 93, 94)

Φορτέτσα, τάφος P Αν Brock, 1957, 164, 
P.1218

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 65, 229, F/67:1, 
56, 30, 106

ΠΑν, ΥΑν, 
ΥΑν - Αρχ

Moignard, 1996, 431`-
432, 65.7, 229.32, 
F/67:1.9, 56.35, 30.9, 
106.41

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

Αν Coldstream, 2000, 
279, εικ. 4, πίν. 54, 
G44, βλ. και Hartley, 
1930-1931, πίν. 14.7

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ

ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ

ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ
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Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C

ΜΓ Coldstream, 2000, 
268, εικ. 3, πίν. 49, 
C11

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4

ΠΑν Hartley, 1930-1931, 
97-98, εικ. 26.1 και 
Coldstream, 2000, 
291-292

Β∆ τετράγωνο: η "Β∆ 
οικία του θησαυρού", 
σύνολο F

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 2000, 
274, πίν. 52, F18

Χανιαλή Τεκέ, 
θαλαµωτός τάφος 1

Αν Hutchinson, 1954, 
216

Χανιαλή Τεκέ, 
θολωτός τάφος 2

ΥΓ - ΠΑν Hutchinson, 1954, 
224, µε τους πίθους 
αρ. 6-8, 10-11, 16-17

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΥΓ Boardman, 1967, 73, 
αρ. 35, πίν. 15.35

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΜΓ, Π ΥΓ, 
ΥΓ, Αν

Coldstream et al., 
1981, 145, αρ. 3-6, 
πίν. 18.3-6, εικ. 2.4-5, 
148, αρ. 30-33, πίν. 
19.30-33, εικ. 2.30,32-
33, 156, αρ. 101-102, 
πίν. 30.101-102, εικ. 
2.101

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

Πιθανόν ΥΓ 
ή ΠΑν

Hood, Boardman, 
1961, 75, αρ. 31, εικ. 
8.31

Ατσαλένιο, τάφος Α ΥΓ, ΠΑν, 
Αν

Davaras, 1968, 134, 
136-137, A2-4, 
A9=A10, A16, A25, 
πίν. 35a-b, 36a, 34c, 
35d, 36c 
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Ατσαλένιο, τάφος Β Πιθανόν ΥΓ Davaras, 1968, 142, 
B11, πίν. 38a

Φορτέτσα, τάφοι F, 
TFT, VIII, VII, P, X, II

Γ Brock, 1957, 163, 
F.786, 
TFT.642,693,700,703, 
VIII.596, VII.837,841, 
P.1391,1337,1402,14
09,1445,1462, 
X.423,495,415,463,49
8,480, 
P2.867,870,884,888, 
VII.824,831, F.758

Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
X, P

ΠΓ και ΜΓ Brock, 1957, 163, 
TFT.697,706,665, 
X.469,531, P.1457

Φορτέτσα, τάφος P ΥΓ Brock, 1957, 163, 
P.1435,1415,1416

Φορτέτσα, τάφοι F, P, 
P2, TFT

ΥΓ - ΠΑν Brock, 1957, 163, 
164, F.746,773,783, 
P.1503,1439,1414,12
67, P2.892, TFT.686

Φορτέτσα, τάφοι LST, 
F, VII, P2, P

Αν Brock, 1957, 163, 
LST.400, 
F.767,752,776, 
VII.805, 
P2.863,858,881, 
P.1314,1325,1329,13
45,1441,1501,1372,1
328,1257,1264,1270,
1278
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Φορτέτσα, τάφοι ΙΙ, 
P2, P

ΠΑν Brock, 1957, 163, 
II.999,988,1047,  
P2.875, P.1366

Φορτέτσα, τάφοι ΙΙ, P ΥΑν Brock, 1957, 164, 
II.937,941,956,968,P.
1190,1194,1204,1216
,1222,1298,1210,136
0

Φορτέτσα, τάφος Hartley, 1930-1931, 
67-68

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Payne, 1927-1928, 
246 (2), (3), πίν. VIII, 
1
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 306, 107, 283, 
292, D, G, 106, 218, 
75, 294, 292, 100, 
132, 125, N, Q, 75, 
134, 229, O, 175, 
219, 306, 60, 19, H

ΠΡΓ Β΄, 
ΠΓ,  ΠΡΓ 
Β΄-ΠΓ, ΠΓ-
ΜΓ, ΜΓ,   Υ 
ΜΓ,   Π ΥΓ, 
ΥΓ, Υ ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
325-327, 306.27, 
107.126, 107.122, 
283.31, 292.61, D20, 
107.138, 107.106, G7, 
106.24, 107.139, 283.35, 
107.154, 218.92, 
107.103, 75.84, 283.74, 
294.28, 292.65, 100.53, 
132.14, 132.13, 125.4, 
292.155, 218.107, N27, 
Q86, 218.96, 75.81a, 
283.22a, 75.141, 294.26, 
283.47, 125.9, 107.132, 
283.60, 134.6, 294.30, 
75.123, 218.49, 229.2, 
D21, G9, O5, 175.49, 
N5, 175.44, 75.138, 
75.140, 294.25, 219.26, 
283.17, 132.35, 306.28, 
218.131, 60.18, 219.52, 
292.174, 292.166, 
107.32, 107.101, 218.65, 
218.77, 75.177, 19.10, 
283.19, 107.133, 75.47, 
75.64, 132.21, O40, 
292.167, Q87, 218.127, 
75.143, 175.67, H6, 
218.77, 75.150, 75.179, 
292.173, 218.47
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 218, 107, 123, 
14, 60, Η, 75, 14, 
132, 175, 106, 19, 
306, 283, 294, 292

ΠΑν, ΥΑν Moignard, 1996, 428-
430, 218.21, 107.100, 
107.46, 123.3, 14.47, 
60.27, H1, 60.25, 
75.149, 14.26, 
132.36, 175.46, 
75.60, 218.66, 
106.14, 19.10, 
306.32, 75.88, 
75.178, 60.1, 
107.107, 107.74, 
283.64, 283.65, 
294.40, 75.151, 
75.154, 75.185, 
107.23, 292.176, 
107.161, 218.124, 
75.186, 107.7, 292.38

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 283, 285, 13, 
287, 219, Ν

ΠΡΓ Β΄ Coldstream, 1996(α), 
325, 283.18, 285.157, 
13.27, 287.17, 
219.60, N31

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφος Β

Αν Hartley, 1930-1931, 
100, πίν. ΧΧ, 5, 7, 8

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΠΩΜΑΤΑ

ΚΩΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΙΘΟΥΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
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Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Αν Payne, 1927-1928, 
246, (2):κωνικά, 263, 
αρ. 164, πίν. Χ,4

Χανιαλή Τεκέ, 
θολωτός τάφος 2

ΥΓ - ΠΑν Hutchinson, 1954, 
224, µε τους πίθους 
αρ. 2-5, πίν. 20, 21

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 229, 285, 75, 
34, 219, 56, 57, 106, 
306, 107, 79, 292, 14, 
82, 281

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 430-
431, 229.9, 285.43, 
75.29, 75.25, 285.34, 
285.37, 285.53, 
285.56, 75.29, 75.25, 
285.34, 285.37, 
285.53, 285.56, 
34.14, 219.51, 56.14, 
56.37, 285.15, 
285.16, 285.25, 
57.11, 75.196, 
106.12, 306.34, 
107.216, 107.217, 
79.2, 107.58, 292.28, 
14.3, 14.15, 14.53, 
107.38, 14.5, 14.22, 
106.35, 82.6, 281.1, 
56.28, 75.11, 
107.208, 285.18, 
285.19, 285.31
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Φορτέτσα, τάφοι P2, 
P

ΠΑν, ΠΑν - 
ΥΑν

Brock, 1957, 163, 
164, P2.860, 866,878, 
P.1350, 1352, 1495, 
1212, 1554, 1274, 
1322, 1358, 1383, 
1334, 1302, 1318, 
1206

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 100

9ος π.Χ. 
αι., ΠΡΓ Β΄-
ΠΓ(;)

Coldstream, 1996, 
331, 100.27

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, εικ. 12, πίν. 40 
(G16)

Φορτέτσα, τάφοι Χ, P ΠΓ και ΥΓ Brock, 1957, 163, 
X.508, P.1405

Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

ΠΡΓ Coldstream, 2000, 
269-271, εικ. 3, πίν. 
50, D5

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι K, L, 285, 207, 
287, 175, 283, 104, 
292, 219, 28, G, 100, 
75, 107, 63, J, 134 
(κωνικά µικρά 
πώµατα σχεδόν 
πάντα για πυξίδες)

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ, Μ 
ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄, ΠΓ, Γ, 
ΜΓ,       Υ 
ΜΓ, ΥΓ, ΥΓ 
- ΠΑν, 

Coldstream, 1996(α), 
362-364, K2, L1a, 
285.135, 207.16, 
287.28, 287.35, 
287.12a, 175.50, 
283.71, 283.72-73, 
104.59, 1.4, 292.180, 
219.72, 285.1, 28.14, 
G89, 100.19, 75.83, 
75.119, 107.93, 
63.3a, J10, G57, 
175.9, 134.35

ΜΙΚΡΑ ΠΩΜΑΤΑ

∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΕΣ ΠΩΜΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 104, Μ2, 48, 
134, D, G, 100, 104, 
107, 285, 292, 294, 
127, 13, 1 (θολωτά 
µικρά πώµατα 
σπάνια για πυξίδες)

ΠΡΓ Β΄- 
ΠΓ, ΠΓ, ΠΓ 
- ΜΓ, ΜΓ, Υ 
ΜΓ, ΜΓ ή 
υστερότερα

Coldstream, 1996(α), 
364-365, 104.89, M2, 
48.12, 
134.18,19,50,54, 
55,59,62,69,72, D2, 
G51, 100.26, 104.33, 
107.94,120,121,135, 
218.70,78,79, 
285.8,147, 
292.49,52,58,71, 
85,112,120,126,129,1
79, 294.29, 104.129, 
127.162, 292.53, 
13.30, 1.7

Φορτέτσα, τάφος Θ ΠΡΓ Brock, 1957, 161, 
Θ.134

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 107, 104, 292, 
126

ΠΑν, ΥΑν Moignard, 1996, 449, 
107.95, 104.30, 
292.12, 292.156, 
126.12

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 127 Φορτέτσα, τάφος Θ, 
IX, OD, X, TFT

ΠΡΓ Brock, 1957, 161,  
Θ.121, IX.255, 
OD.359, X.470, 
TFT.655

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας, η 
µία ΥΑν

Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 72 (GH 91, 92, 
95)

Φορτέτσα, τάφοι P, F, 
P2

ΥΓ - ΠΑν Brock, 1957, 165, 
P.1537, F.749, 
P2.899

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 1960, 
169, πίν. 45a, εικ. 11 
(αρ. 89-90)

ΠΥΞΙ∆ΕΣ
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Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΠΑν, ΥΑν Coldstream, 2000, 
279, εικ. 4, πίν.54, 
G48, G49. Για G49 
βλ. και Hartley, 1930-
1931, 92, εικ. 20.20

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

Π ΥΓ Coldstream, 1972, 84, 
εικ. 11, πίν. 21 (D42)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Q, 283

ΠΡΓ Β΄, 
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ(;)

Coldstream, 1996(α), 
362, Q44, 283.51

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ Coldstream, 1972, 85, 
εικ. 11, πίν. 22 (F8)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
261, αρ. 146bis, πίν. 
V, 12

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

Υ ΠΡΓ-ΠΓ 
και ΥΓ

Coldstream, 1972, 91, 
εικ. 11, πίν. 26 (G65, 
G68)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Γ, ΥΓ ή Αν Payne, 1927-1928, 
264, αρ. 170-171, πίν. 
VIII, 3

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα H

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, εικ. 13, πίν. 41 
(H10)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
Ι

Μ - Υ ΠΡΓ,  
Μ ΠΡΓ (;),   
Υ ΠΡΓ (;)

Boardman, 1960, 
130, 131, αρ.10, 56-
58, εικ. 4,Ι.10, Ι.57, 
Ι.58, πίν. 35, Ι.56, πίν. 
38, Ι.58

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, SAckett, 
1978, 54, εικ. 7, πίν. 
12, αρ. 16

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΠΡΓ Β΄/ΠΓ, 
ΜΓ

Coldstream et al., 
1981, 145, αρ. 8, εικ. 
4.8, πίν. 18.8, 150, 
αρ. 53, εικ. 4.53, πίν. 
20.53, 154, αρ. 78, 
εικ.4.78, πίν. 26.78

ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ
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Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΡΓ Β΄ Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 56-57, πίν. 
26.57 και Boardman, 
1967, 59, 66, πίν. 
9.57

Ν∆ του κεντρ. ∆ρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

Πιθανόν 
ΠΡΓ Β΄

Hood, Boardman, 
1961, 74, αρ. 16, πίν. 
10.16

Φορτέτσα, τάφος Θ ΠΡΓ Brock, 1957, 161, 
Θ.134

Φορτέτσα, τάφοι III, II, 
P, L, X

Κυρίως Υ 
ΠΡΓ

Brock, 1957, 165, 
III.246, II.1030, 
P.1436,1450,1470, 
L.320, X.529

Φορτέτσα, τάφοι OD, 
TFT, X, P, VII, F

Υ ΠΡΓ - 
ΠΑν

Brock, 1957, 165, 
OD.361,369, 
TFT.692,643,684, 
X.461,534,472, 
P.1397,1404, VII.844, 
F.733

Φορτέτσα, τάφοι P, 
P2, LST

Γ Brock, 1957, 165, 
P.1396, P2.857, 
LST.390

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
263-264, αρ. 166-169, 
πίν. V, 9
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι L K, 285, 287, 
100, G, N, 175, 219, 
D, Q, J, P, O, 207, 13, 
218, 292, 18, 75, 107, 
19, 28, 63, M, 294, 
26, 104, 306

Μ ΠΡΓ, Μ 
ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄, ΠΡΓ Β΄, 
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ, ΠΓ, 
ΜΓ, ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
359-362, L1, L2, K5, 
285.86, 287.27, 
100.34, 287.26, 
285.2, G52, N4, 
175.66, 285.69, 
285.122, 287.19, 
D25, N11, Q98, G53, 
J21, 219.18, P1, O38, 
207.39, 100.52, 13.9, 
D26-28, Q99, N12, 
N37, 13.31, 13.33, 
175.24, 218.20, 
292.77, 218.8, 
218.104, 218.114, 
18.28, 75.148, 
175.35, 107.69, 
19.22, 218.38, 28.16, 
G105, G106, 100.20, 
107.20, 13.24, 63.3, 
107.165, M13, 
294.41, 26.6, 104.59, 
306.13, 292.227

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 106, 292, 107, 
40, 61

ΠΑν, ΥΑν Moignard, 1996, 448, 
107.45, 61.3, 106.2, 
292.157, 107.78, 
40.27

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 8, πίν. 
12, αρ. 26-27

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 31, 75

ΥΓ Coldstream, 1996(α), 
81, 361, 31.28, 
75.45a

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στρωµατογραφικό 
Μουσείο, τοµές 1962

ΥποΜ Popham, 1992, 64, 
πίν. 49a, b

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VII

ΥποΜ Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
248, VII αρ. 11, εικ. 
28.VII11, πίν. 56a και 
Catling, 1996, 307

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΠΡΓ Β΄ ή 
ΠΓ

Coldstream, 1972, 91, 
εικ. 11, πίν. 26 (G66-
67)

Τεκές, τάφος ΙΙ Π ΠΡΓ ή 
πιθανόν 
ΥποΜ

Coldstream, 1963, 37, 
εικ. 8 και πίν. 11c 
(ΙΙ.4)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Η

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, εικ. 13, πίν. 41 
(H11)

Φορτέτσα, τάφοι VI, 
XI

Π ΠΡΓ Brock, 1957, 161-162, 
VI.42,77,52, XI.163

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 64, 
πίν. 42, 4, 47c, 1

Φορτέτσα, τάφος Π ΥποΜ - 
ΠΡΓ

Brock, 1957, 162, 
Π.20

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ-
ΠΡΓ Β΄ η 
µία Π 
ΠΡΓ(;)

Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 61 (GB 8) και GB 
9 που δεν 
απεικονίζεται

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΥποΜ (;) Payne, 1927-1928, 
263, αρ. 165bis, πίν. 
VI, 11

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 54, εικ. 7, πίν. 
12, αρ. 17

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι J, 285, 100, 
207, 287, 294

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ, Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄

Coldstream, 1996(α), 
359, J9, J13, 
285.125, 100.23, 
207.61, 287.12, 
294.43

ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, πίν. 12, αρ. 
37

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 104, 107, 30

ΠΑν, ΥΑν - 
Αρχ

Moignard, 1996, 448-
449, 104.20, 104.40, 
104.41, 107.76, 30.8

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
42, πίν. 15, εικ. 1, αρ. 
18-19

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 8, πίν. 
12, αρ. 25

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VI

ΥποΜ, 
φάση 1

Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
247, VI αρ. 2, εικ. 
28.VI.2 και Catling, 
1996, 309

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος P ΠΑν Brock, 1957, 160, 
P.1496

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙ∆Α ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ

ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΗ ΠΥΞΙ∆Α

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΑ
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Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

Π ΥΓ Coldstream, 1972, 84, 
εικ. 13, πίν. 21 (D37-
38, 40-41)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΥΓ Boardman, 1967, 73, 
αρ. 38, πίν. 15.38

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

ΥΓ Coldstream, 1973(α), 
20, εικ. 12 (Α15), πίν. 
9 (αρ.15)

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ, ΥΓ, ΥΓ 
- ΠΑν

Coldstream, 1972, 96-
97, εικ. 13, πίν. 28 
(G111-116)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΠΡΓ Β΄ Coldstream et al., 
1981, 150, αρ. 51, εικ. 
4, πίν. 20

Περ. Ν∆ σπιτιών,  
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, πίν. 34 (Α28)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VIII

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
140, αρ. 10, πίν. 36

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, πίν. 40 (G38)

Φορτέτσα, τάφοι VI, 
OD, X, P

ΠΡΓ - Αν Brock, 1957, 165, 
VI.74,90,91 
OD.353,370, 
X.422,446, 
P.1293,1538

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Υ 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΠΑν (;) Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
232, πίν. 47 (Υ5)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι J, 219, Q, 100, 
L, 285, G, 13, 125, M, 
292, 107, 26, 104, 
18ή31, 24

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ, Υ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄, ΠΓ, ΜΓ, 
ΜΓ/ΥΓ, ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
390-392, J25, 219.74, 
Q67, 100.49,50,77-
79, 100.75-76, L11, 
285.66, G50, 13.22, 
13.32, 13.49, 125.15, 
M1, M3, 292.154, 
107.173, 26.15, 
104.34, 104.85, 
292.175, 18ή31.36, 
24.8

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 63, 
πίν.42,3, 47b 6-8, 47c 
3, 4, 8

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 76, 218, 40, 14, 
75, 187, 294, 65, 59

ΠΑν, ΥΑν Moigrard, 1996, 453, 
76.5, 218.138, 40.28, 
14.45, 14.52, 75.9, 
287.36, 294.53, 65.9, 
59.6

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ 

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 61 (GB 32-33)
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC

ΠΡΓ Β΄ Coldstream, 1992, 70, 
πίν.  62 (GC 11)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 72, 
πίν. 54 και 64 (GD 31)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 56 (GE 24)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

9ος π.Χ. 
αιώνας, 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 58 και 68 (GH 15)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, 
ΠΓ, ΜΓ, ΥΓ

Coldstream, 1992, 77, 
πίν. 59 (GH 49), 70 
(GH 44-49)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας, το 
ένα ΥΑν

Coldstream, 1992, 79, 
πίν. 59 και 73 (GH 
117, 119)

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

Γ - ΠΑν 
(χρον. 
στρωµ)

Coldstream, 1960, 
167, εικ. 13 (αρ. 78)

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΥΑν (αρ. 
44, 46) για 
τα 
υπόλοιπ. 
ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
39-40, πίν. 13, εικ. 2, 
αρ. 43-48

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
43, πίν. 15, αρ. 31

Β∆ τετράγωνο, πάνω 
από την οικία των 
τοιχογραφιών, σύνολο 
Β

ΠΑν, 
ΥΑν(;)

Coldstream, 2000, 
267, εικ. 2, πίν. 48, 
Β8, Β12
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Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C

ΥΓ Coldstream, 2000, 
268, εικ. 2, πίν. 49, 
C15

Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

ΠΑν (;) Coldstream, 2000, 
271, πίν. 50, D27

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΠΡΓ Β΄-
ΠΓ(;), ΠΓ, 
ΜΓ,    ΜΓ-
ΥΓ, ΥΓ(;), 
ΥΓ-ΠΑν, 
Αν, ΠΑν

Coldstream, 2000, 
278, 279, πίν. 53 
(G26-31), πίν. 54 
(G32, G56-58), εικ. 4 
(G27-G32). Για G28 
βλ. και Hartley, 1930-
1931, εικ. 20.30, για 
G32 Hartley, 1930-
1931, 92, εικ. 20.16, 
για G33 Hartley, ό.π., 
92, εικ. 20.7 

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΜΓ - ΥΓ Coldstream, 2000, 
284, πίν. 57, Η42-43, 
εικ. 6 (Η42)

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L

ΜΓ - ΥΓ Coldstream, 2000, 
290, πίν. 59, L11

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 85, 
εικ. 13, πίν. 22 (F10)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 285, 104

ΠΓ,     ΜΓ - 
ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
390, 285.118, 
104.104

ΒΑΘΙΑ ΠΙΝΑΚΙΑ
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Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΥΑν (αρ. 
50),     για 
το αρ. 49 
ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
40, πίν. 13, εικ. 2, αρ. 
49-50

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
43, πίν. 15, αρ. 29-30, 
πίν. 16 (αρ. 29)

Περ. Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

Π ΥΓ Coldstream, 1972, 84, 
εικ. 13, πίν. 21 (D39)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος P ΥΑν Brock, 1957, 167, 
P.1175

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Αν Payne, 1927-1928, 
258, αρ. 134, εικ. 23

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΠΡΓ Β΄ /ΠΓ Warren, 1985, 124, 
εικ. 3

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΠΑν, ΥΑν Coldstream, 2000, 
292, εικ. 9, πίν. 60, 
Ν16-17

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 1973(α), 
21, πίν. 10 (αρ. 28-
30)

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι

ΒΑΘΥ ΠΙΝΑΚΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΛΑΒΗ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα H

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, πίν. 41 (H9)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 66-70, πίν. 
26.68

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας, οι 
δύο ΠΑν 
και ΥΑν

Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 72 (GH 87, 88, 
90)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΜΓ, ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν, 
ΠΑν, ΥΑν

Coldstream et al., 
1981, 146, αρ. 12, 14, 
16-19, πίν. 
18.12,14,16-19, 151, 
αρ. 55, πίν. 21.55, 
153, αρ. 76, πίν. 
26.76, 157, αρ. 117, 
εικ. 5.117 

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
38, πίν. 12, αρ. 23

Κεφάλα, τάφος V ΠΑν Coldstream, 1963, 43, 
πίν. 14b.1,3

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΥΑν Coldstream, 2000, 
279, πίν. 54, G47, βλ. 
και Hartley, 1930-
1931, πίν. 14.12

Ατσαλένιο, τάφος Α ΠΑν, Αν Davaras, 1968, 139-
140, A57-58, A60-61, 
A64, A68, πίν. 39c 
(A57-58, A60-61), 42a 
(A64), 39d (A68)

Ατσαλένιο, τάφος Β Αν Davaras, 1968, 142, 
B21, πίν. 43a
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Φορτέτσα, τάφοι F, 
TFT, X, II, VIII, P, VII, 
P2

Γ, ΜΓ, ΥΓ, 
Αν

Brock, 1957, 157-158, 
F.787,750,783,734,78
9, TFT.662,667, 
X.427,466, 
II.1024,1020,994,998,
950-953,954,980, 
VIII.590, 
P.1386,1387,1442,13
44,1317,1244, 
1258,1421,1253-
1254,1295,1281, 
1343,1351,1355, 
1385,1502,1449, 
1368,1443, 
P2.916,869,872, 
883,915,914,877, 
VII.815

Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
F, VII, P, P2, II

ΥΓ - ΠΑν Brock, 1957, 158, 
TFT.659,660-
661,704,715,683, 
F.759, VII.825-
826,832, 
P.1463,1412,1354,15
28,1529, P2.871,882, 
II.991

Φορτέτσα, τάφος F ΜΓ (;) Brock, 1957, 158, 
F.772

Φορτέτσα, τάφοι F, 
VII, P

ΠΑν Brock, 1957, 158, 
F.740,VII.806,820-
821, P.1336

Φορτέτσα, τάφοι ΙΙ, P Αν Brock, 1957, 158, 
II.990, 
P.1330,1431,1469,11
97,1214,1231, 
1272,1282
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Φορτέτσα, τάφοι P, I, 
F

Αν Brock, 1957, 159, 
P.1176,1183,1361, 
I.1136, F.735

Φορτέτσα, τάφοι P2, 
P

Brock, 1957, 159, 
P2.917, P.1530

Φορτέτσα, τάφοι II, P ΥΑν Brock, 1957, 159, 
II.771,927,936,938,94
3,958,962,967,969,93
3,961, 
P.1178,1196,1205,12
08,1213,1219,1229,1
235,1268,1271,1277,
1280,1338,1534,1223
,1276,1279,1289,151
3

Φορτέτσα, τάφοι X, P Brock, 1957,159, 
X.413,517, 
P.1507,1536

Φορτέτσα, τάφος Γ και Αν Hartley, 1930-1931, 
65, αρ. 18, εικ. 10.18, 
πίν. XIV, 2, 4 και 12

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΥΓ, ΠΑν Payne, 1927-1928, 
254-256, αρ. 105-115, 
εικ. 22, πίν. Χ, 6, 2-3, 
ΧΙ, 3

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne (bucchero)

Payne, 1927-1928, 
256, αρ. 123, πίν. ΙΧ, 
14
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 218, 285, Q, 
104, 107, 134, 292, 
H, 163, 14, 26, 75, 
283, 175, F/67:4.11

ΠΓ(;), ΜΓ, 
ΜΓ - ΥΓ, 
ΥΓ, ΥΓ - 
ΠΑν 

Coldstream, 1996(α), 
357-358, 218.51, 
285.47, 285.51, Q56, 
104.46, 107.167, 
134.11, 218.89, 
218.108, 292.66-67, 
292.130, 294.49-50, 
H25-26, 163.1, 163.4, 
14.26, 218.36, 
218.63, 26.4, 26.5, 
75.91, 283.94, 
292.206-208, 75.37, 
175.3, 218.7, 292.73, 
F/67:4.11
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 292, 107, 28, 1, 
75, 306, 218, 123, 
104, 106, 175, 283, 
19, 14, 285, 218, 229, 
Q, 14, 56, 34, 13, 26, 
57, 82, O, 40

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 443-
447, 292.24, 107.86, 
28.3, 1.2, 75.16, 75.28, 
107.68, 306.20, 107.42, 
218.60, 123.5, 218.75, 
107.35, 105.7, 106.13, 
175.10, 283.82, 306.5, 
19.9, 107.75, 75.190, 
75.191, 292.88, 75.89, 
75.90, 283.89, 107.205, 
14.36, 285.44, 107.41, 
218.3, 292.34, 218.18, 
218.136, 107.41, 218.3, 
229.23, Q100, Q101-
102, 14.49, 75.124, 
107.187, 285.54, 285.55, 
75.21, 285.29, 75.24, 
56.29, 34.25, 56.3, 13.2, 
285.28, 285.20, 26.10, 
285.42, 75.159, 107.194, 
75.157, 56.13, 56.4, 
26.8, 14.6, 107.25, 56.1, 
57.3, 82.7, 292.196, 
19.11, 292.204, 292.205, 
292.37, 285.22, 292.210, 
14.40, 292.36, 107.21, 
107.22, 292.46, 34.37, 
O22, 40.10, 107.84, 
292.197, 292.203, 294.8

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

Αν Coldstream et al., 
1981, 146, αρ. 15, 
πίν. 18

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 292, Q, 218, 
285, 280, 134, 125

ΠΡΓ Β΄, 
ΠΓ, ΠΓ - 
ΜΓ, ΜΓ

Coldstream, 1996(α), 
357, 292.122, Q46-
48, 218.103, 285.144, 
280.6, 134.61, 
134.22, 134.76, 
125.13

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 14

ΠΑν Moignard, 1996, 444, 
14.27, 14.29

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοντά στη Βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1963, 41, 
πίν. 13c (IV.11, IV.12)

Ατσαλένιο, τάφος Α Αν Davaras, 1968, 140, 
A67, A69, πίν. 39d

Φορτέτσα, τάφοι Χ, 
TFT, VII, P2, P, II

Γ Brock, 1957, 158, 
X.412,442,518,538, 
TFT.716, VII.828, 
P2.856, P.1394, 
II.992

Φορτέτσα, τάφοι P2, 
P, II, VII

ΠΑν Brock, 1957, 158, 
P2.873, P.1323,1326 
II.983,1001,1050, 
VII.803

Φορτέτσα, τάφος P ΥΑν Brock, 1957, 158, 
P.1247

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Q, 13, 286,  M, 
O, 75, 129, 218, 283, 
H, 75, 107, 292, 306

ΠΡΓ Β΄, 
ΠΓ, ΜΓ, ΥΓ 
- ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
357, Q20, 13.8, 
286.4, 286.1, M7, O8, 
75.111, 129.2, 
218.40, 218.87, 
218.91, 283.85, H17, 
M17, 218.85, 75.86, 
75.127, 75.129, 
292.54, 292.47,105, 
107,128,131,133, 
306.1

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος ΙΙ Γ Brock, 1957, 158, 
II.1017

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 107

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1996(α), 
357, 107.79

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΠΑν Coldstream et al., 
1981, 146, αρ. 26, 
πίν. 19

Φορτέτσα, τάφοι P2, 
P

Αν Brock, 1957, 157, 
P2.898, P.1514

Φορτέτσα, τάφοι VII, 
P

Brock, 1957, 159, 
VII.811, 
P.1367,1532,1356

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΟ ΛΑΙΜΟ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
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Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Payne, 1927-1928, 
256-257, αρ. 124, πίν. 
ΙΧ, 1

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 106, 107, 26

ΠΑν, ΜΑν Moignard, 1996, 447, 
106.23, 107.40, 26.9

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΠΡΓ Β΄ Coldstream et al., 
1981, 151, αρ. 56, εικ. 
5, πίν. 21

Ατσαλένιο, τάφος Β ΥΓ - ΠΑν Davaras, 1968, 142, 
B22, πίν. 43a

Φορτέτσα, τάφοι II, P ΥΑν Brock, 1957, 159, 
II.973,978,979, 
P.1238,1275,1307-
1308,1533,1266, 
1243

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 285, Q, D, 182, 
219, 175, 18, 63, 229, 
G, 283, 65, 13, N, M, 
19

Μ ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄, ΠΡΓ Β΄, 
ΠΓ, ΜΓ - 
ΥΓ, ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
356, 285.94,109, Q4, 
D33, 182.1, 219.6, 
175.2, 18.27, 63.4, 
229.12, Q11-13,15-
16, 19,25,28,30,32-
33,39,40,42, G108, 
283.79-80, 65.1, 
13.21, G109, N1, 
285.4, 283.13, 175.7, 
M8, 19.26

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ Ή ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆Η ΛΗΚΥΘΙΑ

ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆Η ΛΗΚΥΘΙΑ
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∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΠΡΓ Β΄ /ΠΓ Warren, 1985,124

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ Coldstream, 1972, 85, 
πίν. 22 (F4)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κεφάλα, τάφος V Αν Coldstream, 1963, 43, 
πίν. 14b.6,10

Ατσαλένιο, τάφος Β ΠΑν Davaras, 1968, 142, 
B23, πίν. 43a

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 218, 40, 106, 
229

ΠΑν Moignard, 1996, 446, 
218.86, 40.8, 106.22, 
229.17

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Αν Payne, 1927-1928, 
264, αρ. 174, πίν. ΧΙ, 
9

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 34, 40, 65

ΥΑν Moignard, 1996, 450, 
34.26, 40.7, 40.9, 
65.8

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 104, 294

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ, Υ ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
358, 104.6, 294.21

ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ-ΟΙΝΟΧΟΗ

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΖΩΟΜΟΡΦΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 125, 
εικ. 6b-c και 9

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΥΓ, ΥΑν Coldstream et al., 
1981, 146, αρ .13, 20-
21,23,25 πίν. 
18.13,20, 
19.21,23,25, 157, αρ 
.113, πίν. 30.113

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 136, εικ. 
69, 137

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

ΠΡΓ Β΄ Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 60 (GB 7)

Ν∆ του κεντρ.δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

ΠΡΓ Β΄ Hood, Boardman, 
1961, 73, αρ. 12, πίν. 
10.12

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας

Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 72 (GH 86)

Ατσαλένιο, τάφος Α Αν Davaras, 1968, 139, 
A65, πίν. 42a

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, πίν. 13, αρ. 
35

Φορτέτσα, τάφοι II, 
OD, P, L, VIII, X, TFT

ΠΡΓ Β΄ - 
ΜΓ

Brock, 1957, 157, 
II.1039,1038,1007,10
63,  OD.355,356,371, 
P.1413,1447,1468,15
08, L.306, VIII.597, 
X.431,433,482,513, 
TFT.666

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΥΓ Coldstream, 2000, 
278, πίν. 53, G21

Φορτέτσα, τάφοι II,  L, 
OD, X

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Brock, 1957, 156, 
II.1033,1036,1040,10
12, 
OD.351,348,352,373, 
L.307,315, 
X.484,430,460,465
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Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 2000, 
282, εικ. 5, πίν. 55, 
Η15

Φορτέτσα, τάφοι OD, 
X, P, TFT, LST

ΠΡΓ Β΄ - 
ΜΓ

Brock, 1957, 157, 
OD.374,368,376, 
X.532, 
P.1434,1393,1401,14
93,1428,1376, 1410, 
TFT.714,644,645, 
LST.388

Φορτέτσα, τάφοι X, P, 
VIII

ΠΡΓ Β΄ και 
ΜΓ

Brock, 1957, 157, 
X.432, P.1464, 
VIII.605

Φορτέτσα, τάφοι VI, 
X, II (µε ραβδωτό 
σώµα)

Π ΠΡΓ, 
κυρίως 
ΠΡΓ Β΄

Brock, 1957, 157, 
VI.92, X.509,473, 
II.1046

Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
X, P, F

ΜΓ - ΠΑν Brock, 1957, 157, 
TFT.670, X.475, 
P.1459,1531, F.737

Φορτέτσα, τάφος Hartley, 1930-1931, 
68-69, εικ. 13

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
251-252, αρ. 85-89, 
πίν. VI, 13, 9, IX, 6

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΥΓ ή ΠΑν Payne, 1927-1928, 
256, αρ. 119-122, πίν. 
ΙΧ, 8, 9, 11
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Ε, 100, 218, 
107, 104, 75, Q, 285, 
292, 282, 175, G, 
283, 134

Υ ΠΡΓ, 
ΠΡΓ Β΄,  
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ,      ΠΓ, 
ΜΓ

Coldstream, 1996(α), 
351-353, E2, 100.64, 
218.94, 107.130(;), 
104.17, 75.69, 
218.67, Q31, Q18, 
Q34, Q37, Q38, 
218.71, 218.116, 
285.90, 292.69, 
282.81, 292.99, 
292.113, 104.80, 
104.86, 107.159, 
107.160, 104.55, 
104.82, 104.37, 
175.58, 104.24, G26, 
Q55, 104.83, 104.79, 
283.78, 134.27, 
134.30

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 26, 306, 75, 40

ΜΑν, ΥΑν Moignard, 1996, 441-
442, 26.1, 306.4, 
75.189, 75.188, 
75.215, 40.5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

Π ΥΓ, ΥΓ, 
ΥΓ ή ΠΑν

Coldstream, 1972, 91, 
πίν. 26 (G59-64)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 27, 28, πίν. 
21.27, 25.28

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

ΠΑν Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 72 (GH 85)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΥΓ, ΠΑν Coldstream et al., 
1981, 145, αρ. 10, 
πίν. 18.10, 153, αρ 
.75, πίν. 26.75, 157, 
αρ. 114, πίν. 30.114

ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ
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Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

ΠΑν Coldstream, 2000, 
271, πίν. 50, D25

Ατσαλένιο, τάφος Α ΠΑν Davaras, 1968, 136-
137, A6, A22, πίν. 
38b

Φορτέτσα, τάφοι X, 
TFT, VIII, F, I, VII, P

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ, ΥΓ, 
ΠΑν

Brock, 1957, 155, 
X.451, 
TFT.649,653,654, 
VIII.591, F.761, 
I.1128, VII.847, 
P.1362,1499, 1648-
1649

Φορτέτσα, τάφος Αν Hartley, 1930-1931, 
62, αρ. 14, πίν. XII

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Γ και Αν Payne, 1927-1928, 
248-249, αρ. 75-77, 
εικ. 16, πίν. ΙΧ, 12, 13

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 292, 19, 218, 
107, 125, 1

ΜΓ,       Υ 
ΜΓ, ΥΓ, 
ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
355, 292.116,231, 
19.2,29, 125.2, 
292.89,106,192,193, 
218.93, 107.104,181, 
1.9

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 75, 218, 163, 
292

ΠΑν Moignard, 1996, 442, 
75.209, 218.30, 
163.8, 292.33, 
292.194

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
230, πίν. 47 (Χ6)

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 7 (σύνολο Ν)

ΠΑν Coldstream, 2000, 
294, πίν. 60, Ν19

ΛΗΚΥΘΟΙ (ΛΗΚΥΘΙΑ) ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

ΠΑν Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 72 (GH 89)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΥΓ Hutchinson, 1954, 
225,  αρ. 58-65, πίν. 
24.65, 26.58-63

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΠΓ ή ΜΓ 
και ΥΓ

Coldstream, 1972, 91, 
πίν. 26 (G57-58)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 1

Αν Hutchinson, 1954, 
216

Ατσαλένιο, τάφος Α ΠΑν Davaras, 1968, 140, 
A70, πίν. 39d

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΠΡΓ Β΄, 
ΜΓ, ΥΓ ή 
ΠΑν, ΠΑν, 
ΥΑν

Coldstream et al., 
1981, 146, αρ. 22, 24, 
25, πίν. 19.22,24,25, 
156, αρ. 106-109, πίν. 
30.106-109

Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
X, P

ΜΓ Brock, 1957, 158, 
TFT.646, X.453,527, 
P.1399

Φορτέτσα, τάφοι P, X Γ (;) Brock, 1957, 158, 
P.1432,1407,1535, 
X.410

Φορτέτσα, τάφοι F, 
TFT, VII, II

ΠΓ ή ΜΓ (;) Brock, 1957, 158, 
F.765

Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
VII

ΥΓ Brock, 1957, 158, 
TFT.701-702, 
VII.829,833-834

Φορτέτσα, τάφος ΙΙ, 
P2, P

ΠΑν Brock, 1957, 158, 
159, II.1048,1052, 
P2.897, P.1315
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Φορτέτσα, τάφοι P, 
TFT, VII, II, P2

Κυρίως 
ΠΑν

Brock, 1957, 159, 
P.1395,1455-
1456,1498,1504,1509
,1510,1339,1324,135
7,1384, TFT.687-
688,717, VII.816, 
II.1049, P2.896,893-
894,861-862,879

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΥΓ ή ΠΑν Payne, 1927-1928, 
256, αρ. 116-118, πίν. 
ΙΧ, 10

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 292, 125, 218, 
219, 283, 292, 107, 
175, 61, 306, 134, 75, 
294, 229, 19, 14

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ(;), ΜΓ, 
ΜΓ - ΥΓ, 
ΥΓ, ΥΓ - 
ΠΑν, ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
353-355, 
292.76,92,104,109,11
1,134,209, 125.16, 
218.41, 219.56, 
283.24, 292.202, 
107.201, 175.60, 
61.1, 306.19, 283.83, 
218.2,6,19,84,118, 
134.3,28, 75.43, 
294.44, 107.191, 
283.84, 229.22, 
218.4, 
218.15,16,88,120, 
19.20, 19.21, 219.64, 
283.15, 14.18, 
107.33, 107.34
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 106, 14, 1, 107, 
294, 75, 218, 292, 
306, 106, 229

ΠΑν Moignard, 1996, 440-
441, 106.5, 14.30, 
1.1, 107.190, 294.45, 
107.43, 75.213, 
218.72, 292.198, 
292.10, 107.53, 
292.195, 107.87, 
218.11, 218.26, 
306.2, 106.21, 75.50, 
218.80, 229.16

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος Χ ΠΡΓ Β΄ Brock, 1957, 150-160, 
X.537

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος P ΥΑν Brock, 1957, 160, 
P.1201,1239,1303,12
99,1512

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΑν Payne, 1927-1928, 
257, αρ. 127-128, πίν. 
VII,1 αριστερά

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 26, 40

ΥΑν Moignard, 1996, 442, 
26.11, 40.22

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΠΛΟ ΛΗΚΥΘΙΟ

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 

ΤΡΙΦΟΛΛΟΣΤΟΜΑ ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ
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Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΜΓ Coldstream et al., 
1981, 146-147, αρ. 
27, πίν. 19

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΥΓ ή ΠΑν Payne, 1927-1928, 
254, αρ. 104 ,πίν. VIII, 
6

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 175, 107, 292

ΠΑν Moignard, 1996, 442, 
175.14, 107.37, 
292.35

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφοι ΙΙ, 
P2, TFT, P

ΠΑν Brock, 1957, 157, 
II.1000,984,985, 
986,1064, P2.865, 
P.1388,1389, 
TFT.705

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφοι ΙΙ, P ΠΑν Brock, 1957,160, 
II.1051, P.1373,1374

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 292

ΠΑν Moignard, 1996, 443, 
292.60, 292.93

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΠΓ 
(;)

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 69 (GH 24)

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

ΠΡΓ Β΄ Hood, Boardman, 
1961, 73-74, αρ. 14, 
εικ. 7.14

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ - ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

"ΜΠΟΤΙΛΙΕΣ"

ΦΑΚΟΕΙ∆Η ΦΛΑΣΚΙΑ
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Φορτέτσα, τάφος L ΥποΜ - 
ΠΡΓ

Brock, 1957, 162, 
L.312

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 285, 219, 75, 
100

Υ ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄, ΠΡΓ Β΄- 
ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
365-366, 285.30, 
219.16, 75.71, 
100.21, 75.200

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΜΓ Warren, 1985, 124 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4, τάφος 17 
(σύνολο Ν) 

Αν, ΥΑν Coldstream, 2000, 
292, 294, Ν12-14, 
Ν20-21, εικ. 9.  (Ν12-
14), πίν. 60 (Ν12-14, 
Ν20)

"Royal Road", 
στρώµα Α

Π ΠΡΓ Coldstream, 1972, 68, 
πίν. 14 (Α2)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 25, 30, 32-
33, πίν. 21.25

"Royal Road", 
στρώµα Β

Μ ΠΡΓ Coldstream, 1972, 71, 
πίν. 16 (Β8,10)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

Υ ΜΓ, Αν Coldstream et al., 
1981, 145, αρ. 9, 
εικ.4.9, πίν. 18.9, 154, 
αρ. 85, πίν. 26.85

Περ.Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

ΜΓ και ΥΓ Coldstream, 1972, 81, 
πίν. 20 (D5, D8-11)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

ΠΡΓ Boardman, 1960, 
133, αρ. 6, πίν. 35 και 
εικ. 5

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΥΓ Coldstream, 1972, 90, 
πίν. 26 (G49)

Άγιος Ιωάννης, 
τάφος V

Π-Μ ΠΡΓ Boardman, 1960, 
134, αρ. 21-22, εικ. 
5.V.22 

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 64, 
πίν. 47d, 5

Τεκές, τάφος Ε Υ ΠΡΓ, 
γύρω στα 
µέσα του 
9ου π.Χ. 
αιώνα

Sackett, 1976, 118, 
E2, εικ. 3b, πίν. 15b

ΠΡΟΧΟΙ
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 51, εικ. 6, αρ. 
12-13,  πίν. 11, αρ. 12 

Ατσαλένιο, τάφος Α Υ ΠΡΓ - ΠΓ Davaras, 1968, 138-
139, A38, A47, πίν. 
42b 

"Royal Road" και 
Βενιζέλειο, σύνολο 
ευρηµάτων Κ

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
44, πίν. 17, αρ. 8

Φορτέτσα, τάφοι II, 
TFT, F, VIII, I, VII, P, 
P2

ΠΓ - ΜΓ Brock, 1957, 155, 
II.1061, TFT.658, 
F.780, VIII.614, 
I.1120, VII.835, 
P.1375,1420,1437, 
P2.868,910

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν Coldstream, 1973(β), 
37, πίν. 11, αρ. 3-9

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Ο, J, 100, Q, 
218, 207, 306

Π ΠΡΓ,  Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ, ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
348, O29, J58, J60, 
100.22, Q92, 218.31, 
207.57, 306.37

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

Γ - ΠΑν 
(χρον. 
στρωµ.)

Coldstream, 1960, 
170, πίν. 47c, εικ. 14 
(αρ. 111-113)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 107, 19, 1, 75, 
283, 292, 285, 56, 34, 
57, 82, 294, 48, 13, 
25

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 438-
439, 107.14, 19.6, 
1.18, 75.31, 75.175, 
283.77, 292.25, 
107.150, 285.38, 
285.46, 56.36, 75.6, 
34.21, 34.23, 34.24, 
57.8, 82.10, 294.2, 
48.16, 285.5, 82.3, 
75.18, 13.5, 25.6, 
56.31, 56.12, 75.103, 
57.5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

 ΥΓ - ΠΑν Warren, 1985, 125, 
127

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Αν Payne, 1927-1928, 
253, αρ. 102, εικ. 21

ΠΡΟΧΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
162, πίν. 43e και εικ. 
5 (αρ. 31), πίν. 43c 
(αρ. 32)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 101

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 8, πίν. 
12, αρ. 23

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
41, πίν. 14 (αρ. 74-
75)

"Royal Road" και 
Βενιζέλειο, σύνολο 
ευρηµάτων Κ

Αν (δεν 
δίνεται 
συγκ. 
χρονολ.)

Coldstream, 1973(β), 
45, πίν. 17, αρ. 23

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
41, πίν. 14, αρ. 76

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
41, πίν. 14, αρ. 77

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφοι VIII, 
P2

ΥΓ - ΠΑν Brock, 1957, 160, 
VIII.592, P2.918

ΠΡΟΧΟΙ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Q, 134, 242, 
218, 31, 106

ΠΡΓ Β΄, ΠΓ 
- ΜΓ, ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
350, Q49, 134.41, 
242.2, 218.54, 31.25, 
31.23, 106.20

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥποΜ Warren, 1983, 76 Φορτέτσα, τάφοι OD, 
X, VII, VIII, TFT

ΠΡΓ Β΄ - 
ΜΓ

Brock, 1957, 155, 
OD.375,372, 
X.449,533,507,429, 
VII.838, VIII.594,613, 
TFT.698,707,648, 651

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ Coldstream, 1972, 91, 
πίν. 26 (G56)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Γ Payne, 1927-1928, 
253, αρ. 99, εικ. 20

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 2000, 
265, εικ. 2, πίν. 47, 
Α4

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 135, 292, 104, 
306, 163, 75, 14, 78, 
134, G, 63, 294, 107, 
125, 106, 18, 218 

ΠΓ, ΜΓ, ΜΓ 
- ΥΓ, ΥΓ,     
Υ ΥΓ, 

Coldstream, 1996(α), 
348-349, 135.1, 
292.18, 104.114, 
163.6, 75.197, 14.10, 
78.8, 75.44, 134.12, 
134.32, G104, 63.6, 
294.19, 107.182, 
125.12, 106.7, 18.12, 
104.45,62,69-72,92-
93,97-98,102,111, 
107.71, 
134.7,10,26,43, 
218.34,59,111, 
292.138, 294.11,16-
18,20,23-24

ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ
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Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΜΓ Coldstream, 2000, 
282, πίν. 55, Η14

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 121

ΥποΜ Catling, 1996(α), 305, 
121.6

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 219

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1996(α), 
348, 219.73

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 1972, 71, 
πίν. 16 (Β11)

Κοντά στη Βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1963, 41, 
πίν. 13c (IV.9)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 9, αρ. 
36

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 125, 
εικ. 6a και 7

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΥΓ και ΥΑν Boardman, 1967, 72-
73, αρ. 32-34, πίν. 
15.32-34, 74, αρ. 52, 
πίν. 17.52

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΠΡΓ Coldstream, 1972, 74, 
πίν. 18 (C1-2)

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφοι

ΥΑν Hood, Boardman, 
1961, 77, αρ. κατ. vi, 
πίν. 11.vi

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ

ΟΙΝΟΧΟΕΣ

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ/ΛΗΚΥΘΙΟ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΧΟΙ
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Περ.Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

ΜΓ -      Π 
ΥΓ

Coldstream, 1972, 81, 
πίν. 20 (D6-7)

Ατσαλένιο, τάφος Α ΠΑν, Αν Davaras, 1968, 137-
138, A24, A26, A28-
30, πίν. 42c (A24, 
A29), 38c (A28, A30) 

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G 
(για την G50 η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΜΓ, ΥΓ Coldstream, 1972, 90-
91, πίν. 26 (G50, G53-
54)

Φορτέτσα, τάφοι Π, Θ, 
VIII

ΥποΜ και 
Π ΠΡΓ

Brock, 1957, 155, 
Π.21, VIII.620, Θ.119

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, πίν. 40 (G15)

Φορτέτσα, τάφος VIII ΜΓ Brock, 1957, 155, 
VIII.610

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα H

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, πίν. 41 (H2)

Φορτέτσα, τάφοι F, 
VII, II, P2, P

Αν Brock, 1957, 155, 
F.739,753,774, 
VII.807, 
II.1022,1055,976, 
947,955, 
P2.905,906,908, 
P.1327,1312,1520,13
04,1521,1283, 
1285,1522,1248,1301

Περ. Ν∆ σπτιών, 
στρώµα J (στη µία η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, πίν. 42 (J5, J12)

Φορτέτσα, τάφος ΙΙ ΥΑν Brock, 1957, 155, 
II.971

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 60 (GB 5, 6)

Φορτέτσα, τάφος ΙΙ ΠΓ (;) και 
ΥΑν

Brock, 1957, 155, 
II.1008,928
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GF 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Αν Coldstream, 1992, 74, 
πίν. 66 (GF 7)

Φορτέτσα, τάφος Γ-Αν Hartley, 1930-1931, 
62, αρ.13

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH (σε 
δύο GH53 και GH61 η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

8ος π.Χ. 
αιώνας, ΥΓ

Coldstream, 1992, 76-
77, πίν. 69 (GH 23, 
55), 70 (GH 53), 71 
(GH 61)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Γ (;) Payne, 1927-1928, 
253, αρ. 94-98, εικ. 19

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

7ος π.Χ. 
αιώνας, οι 
δύο ΥΑν

Coldstream, 1992, 78, 
πίν. 71 (GH 82, 83), 
72 (GH 84)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 218, 19, 98, 75, 
40, 107, 175, 285, 34, 
13, 292, 59, 283,  
126, 106, 69, 57

ΠΑν, ΜΑν, 
ΥΑν

Moignard, 1996, 434-
437, 218.55, 19.17, 
98.3, 75.210, 40.37, 
107.62, 75.98, 40.4, 
218.134, 175.51, 
107.61, 285.65, 
285.6, 40.36, 34.20, 
34.22, 13.4, 107.157, 
285.14, 285.17, 
285.26, 218.1, 
292.39, 75.12, 75.13, 
292.237, 59.1, 40.6, 
292.183, 292.26, 
283.100, 292.182, 
283.107, 107.123,  
126.7, 106.15, 
292.32, 69.3, 57.7
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Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα (5-
13)

Μ ΠΡΓ (αρ. 
6 και 10)  Υ 
ΠΡΓ  (αρ. 
5, 7-9, 11-
13)

Codstream, 1960, 
160, 163, πίν. 42 (αρ. 
5-6, 9-10, 12), εικ. 
1(αρ. 5), εικ. 2 (αρ. 
10)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 29, πίν. 
21.29

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 10, πίν. 
13, αρ. 34

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΠΡΓ Β΄ και 
ΥΓ

Boardman, 1967, 71, 
αρ. 6, πίν. 13.6, 72, 
αρ. 31

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν (αρ. 
2),     ΥΑν 
(αρ. 15-17)

Coldstream, 1973(β), 
37-38, πίν. 11, αρ. 2, 
πίν. 12, αρ. 15-17, 19

Πάνω Γυψάδες, τάφος 
VII

ΥποΜ Hood, Huxley, 
Sandars, 1958-1959, 
248, VII αρ. 9, εικ. 
27.VII9, πίν. 56a, 57b 
και Catling, 1996, 307

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
42, 43, πίν. 15 (αρ. 15-
16), πίν. 16 (αρ. 38)

Αγιος Ιωάννης, τάφος 
Ι

Μ ΠΡΓ (;),   
Μ - Υ ΠΡΓ 
, ΠΡΓ Β΄(;)

Boardman, 1960, 130-
131, αρ. 40-43, πίν. 
35,Ι.40, Ι.42, Ι.43, εικ. 
4,Ι.41

Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal) , σύνολο C

Υ ΠΡΓ Coldstream, 2000, 
268, πίν. 49, C2

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V (στις δύο η 
χρονολόγηση µε 
ερωτηµατικό)

Μ ΠΡΓ Boardman, 1960, 
133, αρ. 7-10, εικ. 
4,V.7, V.8, V.9, πίν. 
35, V.8, V.10

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 2000, 
272, πίν. 51, E8

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

ΠΡΓ Β΄, 
Πιθανόν 
ΜΓ,     ΥΓ - 
ΠΑν

Hood, Boardman, 
1961, 73, αρ. 9-11, 
πίν. 9.9, εικ. 6.10, εικ. 
8.11
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Β∆ τετράγωνο: η Β∆ 
οικία του θησαυρού, 
σύνολο F (στην F6, 
ΜΓ, η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΜΓ,     ΥΓ-
ΠΑν

Coldstream, 2000, 
274, πίν. 52, F6-F8

Τεκές, τάφος ΙΙ Π ΠΡΓ Coldstream, 1963, 37, 
εικ. 8 και πίν. 11c 
(ΙΙ.6)

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΑν Coldstream, 2000, 
279, πίν. 54, G45

Ατσαλένιο, τάφος Α ΠΑν, Αν Davaras, 1968, 138, 
A35, A37, πίν. 41c 

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΑν Coldstream, 2000, 
290, πίν. 59, L16

Φορτέτσα, τάφοι IV, V Μ ΠΡΓ Brock, 1957, 154, 
IV.216,211, V.225

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
162, πίν. 43d (αρ. 24)

Φορτέτσα, τάφοι ΙΙ, L, 
X, P, VIII

Υ ΠΡΓ - ΜΓ Brock, 1957, 154, 
155, II.1034,1045, 
L.316, X.443, 
P.1363,1433,1202, 
VIII.588,609

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 50-51, πίν. 11, 
αρ. 3-8, εικ. 5 (αρ. 3-
6, 8), εικ. 6 (αρ. 7)

Φορτέτσα, τάφοι L, X, 
OD, P, II, VIII

Υ ΠΡΓ - ΥΓ Brock, 1957, 154, 
L.274, X.487, 
OD.341, P.1392, 
II.1009, VIII.586

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν Coldstream, 1973, 38, 
πίν. 12, αρ. 22

Φορτέτσα, τάφοι VIII, 
P, P2

ΥΓ - Αν Brock, 1957, 154, 
VIII.583, P.1519, 
P2.909

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G 

Αν Coldstream, 2000, 
279, πίν. 54, G46

Φορτέτσα, τάφος P ΠΑν - ΥΑν Brock, 1957, 154, 
P.1333,1255,1523
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Φορτέτσα, τάφοι P2, 
LST, II, I

ΠΓ - ΠΑν Brock, 1957, 154, 
P2.912, LST.383, 
II.996, I.1129

Φορτέτσα, τάφοι LST, 
P, II

ΥΓ και ΥΑν Brock, 1957, 154, 
LST.393, 
P.1347,1286,1288,12
61,1525,1526, II.966 

 

Φορτέτσα, τάφοι P2, 
P, II

ΥΑν Brock, 1957, 154, P2. 
903, 
P.1215,1233,1524, 
II.942,957

Φορτέτσα, τάφοι P2, 
II, I, P

Αν Brock, 1957, 154, 
155, P2.902,911,913, 
II.940,977,987, 
I.1135, P.1185,1296

Φορτέτσα, τάφος Γ-Αν Hartley, 1930-1931, 
61, αρ. 12, εικ. 7

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ, Γ, Αν Payne, 1927-1928, 
249-251, αρ. 78-84, 
πίν. ΧΙ, 7-8, VI, 6, εικ. 
17, πίν. VII, 2, IX, 4, 
15, 253, αρ. 100-101, 
πίν. ΙΧ, 5, 7, 297, εικ. 
42

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 40, 121

ΥποΜ Catling, 1996(α), 301, 
40.18, 121.4
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι O, 285, 229, J, 
175, Q, 100, 287, G, 
28, D, 219

Π ΠΡΓ,  Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄

Coldstream, 1996(α), 
342-343, O2, 
285.123, 285.96, 
229.23, J26, 175.31, 
Q6, J19, 100.11, Q91, 
287.14, G92, 287.25, 
Q7, 28.8, 100.33, 
285.141, 175.17, 
D29, D32, 219.7

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 55, Q, 207, 
F/67:13, 285, 287, 
207, G, 134, 75, 104

Π Π ΠΡΓ, 
Μ ΠΡΓ - Υ 
ΠΡΓ,  Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄, ΠΡΓ Β΄-
ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
343, 55.1, Q9, 207.4, 
207.5, F/67:13.1(:), 
285.97,101,102, 
285.74, 287.32, 
285.75,76, G23, 
287.31, 287.31a, 
134.29, 75.198, 
104.42

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 218, 100, 104, 
292, 306, 107

ΠΡΓ Β΄ Coldstream, 1996, 
344, 218.82, 100.14, 
104.84, 292.75, 
104.43, 306.3, 
107.207
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 283, 292, 104, 
75, 175, 285, 79, 13, 
107, 125

ΠΓ - ΜΓ, 
ΠΓ, ΜΓ, 
ΥΓ, 

Coldstream, 1996(α), 
344-345, 283.30, 
292.63, 292.59, 
292.74, 104.100, 
75.57, 75.65, 283.10, 
292.225, 292.226, 
175.64, 292.23, 
292.90, 285.11, 
283.1, 79.7, 13.18, 
13.23, 13.35, 292.56, 
107.177, 125.1, 
292.103, 283.2

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 107, G, 218, 13, 
107 (οινοχόες πολύ 
µεγάλου µεγέθους)

ΠΡΓ Β΄, 
ΠΓ,        Π 
ΜΓ, 
ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
346, 107.128, G16, 
G94, G21, 107.142, 
218.44, 107.131, 
G17, G14, 13.20, 
218.28, G15, G93, 
107.129, 218.83

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 31, πίν. 
25.31

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

Γ ή Αν, Αν Payne, 1927-1928, 
252, αρ. 90-92, πίν. 
ΙΧ, 3, εικ. 18 κέντρο
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 285, 287, G, 13, 
218, Q, 75, 283, D, 
100, 31

ΠΡΓ Β΄, 
ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ, ΜΓ(;)

Coldstream, 1996(α), 
343-344, 
285.84,140,143, 
287.33, G24, 13.37, 
218.113, Q36, 
75.105, 285.146, 
285.120, 283.38, 
D30, D31, 100.31, 
31.26

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Q, 292, 285, 
107, 104

ΠΡΓ Β΄, ΠΓ 
- ΜΓ, ΜΓ - 
ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
345, Q23, 292.100, 
285.48, 107.81, 
104.29, 
104.94,110,112

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοντά στη Βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1963, 41, 
πίν. 13c (IV.10)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 207, 286

Υ ΠΡΓ, ΠΓ Coldstream, 1996(α), 
343, 207.60, 286.5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν.65 (GE 4)

Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΥΑν Coldstream et al., 
1981, 156-157, αρ. 
111-112, πίν. 30.111-
112

Ατσαλένιο, τάφος Β Αν Davaras, 1968, 141, 
B3, πίν. 43d

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ
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Φορτέτσα, τάφοι Χ, F,  
P, P2, I, II

ΠΡΓ Β΄ 
(µία που µε 
αµφιβολία 
σχετίζεται), 
Αν, ΠΑν, 
ΥΑν

Brock, 1957, 155-156, 
X.500, F.745, P.1349, 
1300,1265,1310,1195
,1191, I.1126, P2.904, 
II.974

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΥΓ (;) Payne, 1927-1928, 
254, αρ. 103, πίν. Χ, 5

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 60, 79, 106, Η

ΥΓ,      ΥΓ - 
ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
347, 60.22, 79.11, 
106.16, H3

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 40, 292, 78, 48, 
60, 34, 56

ΥΑν Moignard, 1996, 436, 
40.29, 292.181, 
78.11, 48.15, 60.11, 
60.20, 60.21, 34.28, 
56.26, 56.32

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΡΓ Β΄ Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 26, πίν. 
20.26 και Boardman, 
1967, 66

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
ΙΙΙ

Π ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
132, αρ. 4, πίν. 35, 
ΙΙΙ.4

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΚΑ∆ΟΣΧΗΜΗ ΛΑΒΗ

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
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Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΡΓ Β΄ Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 34-38, πίν. 
24.34-38 και 
Boardman, 1967, 64, 
66, εικ. 4

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

Γ Coldstream, 1972, 98, 
πίν. 29 (G133)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 100

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 54, 56, πίν. 12, 
αρ. 19-22, εικ. 8, αρ. 
19, 20-21

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Q, D, 287, 292, 
O, G

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
347, Q10, D8, 287.30, 
292.115, O10, G138-
139

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 292, 202, 283, 
100, 285, G, 63, 13, 
Q, 293, 104 (µε 
ραβδωτό σώµα)

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
346-347, 292.86, 
202.102, 283.40, 
100.7, 285.132, 
285.145, G27-32, 
63.2, 13.26, Q21, 
293.1, 104.35

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΡΓ Β΄ Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 102-103, πίν. 
26.103 και Boardman, 
1967, 61

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή ΑΠΛΗ ΠΡΟΧΟΗ
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Φορτέτσα, τάφοι I, P, 
II

ΥΑν Brock, 1957, 156, 
I.1134, P.1217,1211, 
II.935

        

Φορτέτσα, τάφος Αν Hartley, 1930-1931, 
62, αρ. 15, εικ. 8

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 57

ΥΑν Moignard, 1996, 99, 
436-437, εικ. 91, πίν. 
113: 57.2

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ατσαλένιο, τάφος Α Αν Davaras, 1968, 139, 
A52, πίν. 42c 

Φορτέτσα, τάφος P ΥΑν Brock, 1957, 155, 
P.1224

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 18, 104, 292, 
218

ΠΓ, ΜΓ Coldstream, 1996(α), 
349, 18.24, 104.36, 
292.98, 292.121, 
218.35, 104.115

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 218, 283, 75, 
19

ΠΑν Moignard, 1996, 440, 
218.13, 283.81, 
75.114, 19.4, 218.14

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 107

ΠΑν Moignard, 1996, 440, 
107.16

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΟΛΠΕΣ

Υ∆ΡΙΕΣ

ΟΛΠΗ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 127 Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
225, αρ. 24, πίν. 
21.24

"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ Coldstream, 1972, 68, 
εικ.1, πίν. 14 (Α1)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Μ ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
133, αρ. 11, πίν. 34

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 71, 
πίν. 16 (Β4-6)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VIII

Μ ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
140, αρ. 8, πίν. 33 και 
εικ. 9

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ (οι 
C5, C7)    
ΠΡΓ (C6)

Coldstream, 1972, 74, 
εικ. 1, πίν. 18 (C5-7)

Ατσαλένιο, τάφος Β ΠΡΓ Β΄ Davaras, 1968, 140-
141, B2, πίν. 44b

Περ.Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, στρώµα 
D

Π ΥΓ Coldstream, 1972, 81, 
πίν. 20 (D3-4) 

Φορτέτσα, τάφοι P, L, 
OD, X, L

Υ ΠΡΓ - ΠΓ Brock, 1957, 146-147, 
P.1483,1188, L.298, 
314, OD.340,342,349, 
X.493,522, II.1010 

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 1972, 85, 
εικ. 11, πίν. 22 (F1-3)

Φορτέτσα, τάφοι X, II, 
P

ΠΡΓ Β΄ Brock, 1957, 147, 
X.505, II.1015, 
P.1497

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΠΡΓ Β΄ ή 
ΠΓ

Coldstream, 1972, 90, 
πίν. 26 (G45-48)

Φορτέτσα, τάφος ΠΡΓ Β΄, ΠΓ 
(κατά τη 
Hartley)

Hartley, 1930-1931, 
64-65, αρ. 16, εικ. 9

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, εικ. 6, πίν. 34 
(Α3)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ, ΠΡΓ 
ή ΠΓ, ΠΑν

Payne, 248, αρ. 71-
73, πίν. V, 8, εικ. 14

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206, εικ. 7, πίν. 35 
(Β1-2, Β9)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος F/67:5.2

ΥποΜ Catling, 1996(α), 304, 
F/67:5.2 
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα C (στις τρεις 
η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
208, πίν. 36 (C5-7, 
C9)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι G,  287, 283, 
107, N, Q, 13, 218, 
104, 75, 292

Υ ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄, ΠΡΓ Β΄, 
ΠΓ,   Υ ΜΓ, 
ΥΓ, ΥΓ/ΠΑν

Coldstream, 1996(α), 
340-341, G36, 287.8, 
283.92, 107.185, 
107.108, N3, G101, 
Q50, G33, G34, G35, 
G103, 13.14, 218.53, 
104.10, 104.78, 
104.90, 104.91, 
75.73, 292.83

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα D

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, πίν. 37 (D6)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 107, 14, 287

ΠΑν, ΥΑν Moignard, 1996, 433-
434, 107.17, 14.11, 
287.41

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, πίν. 37(Ε5)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα F

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, εικ. 11, πίν. 39 
(F16-18)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, εικ. 12, πίν. 40 
(G8-14)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα H

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, πίν. 41 (H6-8)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, πίν. 42 (J10-11)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Ζ

ΜΓ ή 
πρωιµότερ
η

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
232, πίν. 48 (Ζ1)
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 60 (GB 3)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC 
(στη µία η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1992, 70, 
πίν. 62 (GC 2, 3)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 71, 
πίν. 63 (GD 4, 5)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 56 (GE 3)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GF

Αν Coldstream, 1992, 74, 
πίν. 57 (GF 1), 66 (GF 
1-6)

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
160, πίν. 42 (1-4)

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
πιθανότητα)

ΠΡΓ Β΄ Coldstream, 1960, 
162, 163,  πίν. 43d 
(αρ. 27)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 46, πίν. 10, αρ. 
5

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πήγαδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 49-50, εικ. 4, 
αρ. 1-2, πίν. 11 (αρ. 
1)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 9, πίν. 
12, αρ. 32-33
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Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
38, πίν. 12, αρ. 24-30, 
εικ. 1 (αρ. 24-26)

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
42, αρ. 17

Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

ΠΡΓ, ΠΑν Coldstream, 2000, 
269, 271, πίν. 50, D3-
4, D24,  για την D4 
και Hartley, 1930-
1931, 94, εικ. 24.5

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 2000, 
273, πίν. 51, Ε25

Β∆ τετράγωνο: η "Β∆ 
οικία του θησαυρού", 
σύνολο F 

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 2000, 
274, πίν. 52, F14

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

Γ Coldstream, 2000, 
280, εικ. 5, πίν. 55, 
Η1-5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 54, εικ. 8, πίν. 
12, αρ. 18

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος G

ΠΡΓ Β΄-ΠΓ Coldstream, 1996(α), 
341, G137

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Υ∆ΡΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Υ∆ΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ
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Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΑν Payne, 1927-1928, 
248, αρ. 74, εικ. 15

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 107, 292

ΜΑν Moignard, 1996, 434, 
107.8, 292.5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος L Υ ΠΡΓ - ΠΓ Brock, 1957, 147, 
L.304

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 78

ΥΓ Coldstream, 1996(α), 
340, 78.2

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος Χ Υ ΠΡΓ - ΠΓ Brock, 1957, 147, 
X.514

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
ΙΙ

Π ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
132, αρ. 2-3

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
IV

Π ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
133, αρ. 5-6, πίν. 
37,IV.5-IV.6

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Π ΠΡΓ (;) Boardman, 1960, 
133, αρ. 12, πίν. 37

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
VIII

Π - Μ ΠΡΓ Boardman, 1960, 
140, αρ. 9, πίν. 37

Φορτέτσα, τάφος VIII ΥποΜ και    
Υ ΠΡΓ

Brock, 1957, 153, 
VIII.623,626

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ Υ∆ΡΙΕΣ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ Υ∆ΡΙΕΣ

ΘΗΛΑΣΤΡΑ
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Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 121

ΥποΜ Catling, 1996(α), 302, 
121.7

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 60, Β, 26

Υ ΠΡΓ(;), 
ΠΡΓ Β΄, ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
349, 60.16, B2, 26.2, 
26.3

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΡΓ Β΄ Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 104, πίν. 
26.104 και Boardman, 
1967, 59, 64, 66, πίν. 
9.104

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥποΜ Warren, 1983, 81, εικ. 
66

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΠΡΓ Β΄ Boardman, 1967, 71, 
αρ. 10, πίν. 13.10

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 136, εικ. 
69, 137

"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 69, 
εικ. 4, πίν. 15 (Α27-
28)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
ΙΙΙ

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
132, αρ. 5, πίν. 38, 
ΙΙΙ.5

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 73, 
πίν. 17 (Β40)

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Π ΠΡΓ Boardman, 1960, 
134, αρ. 13-15, πίν. 
38, εικ. 4, V.13-15

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΥποΜ Coldstream, 1972, 76, 
εικ. 4, πίν. 19 (C32)

Ατσαλένιο, τάφος Β Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Davaras, 1968, 140, 
B1, πίν. 43c

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΑΛΑΘΟΙ
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"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1972, 96, 
εικ. 13, πίν. 28 (G110)

Φορτέτσα, τάφοι Π, Θ, 
VI, XI, OD, X, TFT, II, 
V

Π ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Brock, 1957, 162, 
Π.1,4,14,18,27,28, 
VI.36,48,53,56,71,72, 
XI.162, 
OD.346,357,358, 
X.485,502,524, 
TFT.691,696, 
II.1014,1018,1019, 
V.222, Θ.134

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204,πίν. 34 (Α20)

Φορτέτσα, τάφος P Μίµηση 
πρωτοκορι
νθιακού 
καλάθου

Brock, 1957, 167, 
P.1220

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β (η 
αναγνώριση του ενός 
µε ερωτηµατικό)

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
206, εικ. 7, πίν. 35 
(B24-25)

Ζαφέρ Παπούρα, 
τάφοι Evans και 
Payne

ΠΡΓ Payne, 1927-1928, 
257-258, αρ. 129-133, 
πίν. V, 11
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 63, 
πίν. 47c, 2, 5 

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 222, J, Q, 207, 
100, 285, G, 13, N, 
75, 107, 292, 63, D, 
218, 104, 294, 283, 
129

ΥποΜ(;), Π 
ΠΡΓ,  Μ 
ΠΡΓ,  Υ 
ΠΡΓ, ΠΡΓ 
Β΄, ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
376-378, 222.1, J37, 
J52, Q61, 
207.1,8,9,11,34,40,59
,71,74, 100.16,24,51, 
285.155, 100.4,15, 
G56,91, 13.25, N16, 
Q43, 75.144, 13.50, 
Q24, 13.39, 75.137, 
Q14, 107.144, 
292.72, 292.228, 
63.5, G90, D22, 
13.40, 
75.58,51,54,61,77,80,
118,139,147, D24, 
218.17, 75.161, 
104.60, 13.34, 13.13, 
G54, 194.46, 218.97, 
283.90, 129.6

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 61 (GB 29)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 306, 292, 75

ΠΑν, ΥΑν Moignard, 1996, 452-
453, 306.12, 292.3, 
75.181, 75.33

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

9ος π.Χ. 
αιώνας, ο 
ένας Υ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 58 (GH 7), 68 
(GH 7, 10)

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
161, εικ. 3 και 13 (αρ. 
18)

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

Γ-ΠΑν 
(χρον. 
στρωµ.)

Coldstream, 1960, 
165, πίν. 45d, εικ. 11 
(αρ. 47)
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Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

Μ ΠΡΓ Coldstream, 2000, 
271, εικ. 3, πίν. 50, 
D12

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 55 και 65 (GE 27)

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 134, εικ. 
68, 135

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων X

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
230, εικ. 20, πίν. 47 
(Χ1)

Φορτέτσα, τάφοι VI, 
XI, P

Π ΠΡΓ Brock, 1957, 162, 
VI.59, XI.189, P.1429

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 63, 
πίν. 42, 2, 47a, 13

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 207, Q, 229

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α), 
376-377, 207.36, 
Q65, Q110, 229.26

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

Υ ΠΡΓ ή 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1972, 76, 
πίν. 19 (C33-34)

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
43, πίν. 15, αρ. 24

ΚΑΛΑΘΟΙ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΘΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (CONICAL BOWL)

ΚΑΛΑΘΟΙ - ΠΩΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΘΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 61 (GB 30)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΠΡΓ Β΄ Boardman, 1967, 71, 
αρ. 7, πίν. 13.7

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

9ος π.Χ. 
αιώνας, Υ 
ΠΡΓ - ΠΡΓ 
Β΄

Coldstream, 1992, 76, 
πίν. 58 (GH 8), 68 
(GH8, 9)

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφος Α

 Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄ ,  
ΠΡΓ Β΄

Hood, Boardman, 
1961, 74, αρ. 19-23, 
πίν. 10.19, 22, εικ. 
9.20-21, 23

Φορτέτσα, τάφοι Χ, 
TFT

ΠΡΓ Β΄ Brock, 1957, 162, 
X.414,418,492,523,52
6,419, TFT.710

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 96-97

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

ΥΓ/ΠΑν, 
µάλλον 
ΠΑν

Coldstream, 1960, 
165, πίν. 46a-b, εικ. 8 
(αρ. 46)

Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3

ΥΓ Boardman, 1967, 73, 
αρ. 37, πίν. 15.37

"Royal Road", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
43, πίν. 16, εικ. 2, αρ. 
25

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 283

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ(;)

Coldstream, 1996(α), 
362, 283.58

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 19, 14, 229, 75

ΠΑν Moignard, 1996, 452, 
19.28, 14.20, 229.4, 
75.208

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΛΑΘΟΙ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑ∆ΟΕΙ∆Η ΑΓΓΕΙΑ/ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ

ΚΑ∆ΟΕΙ∆Η ΑΓΓΕΙΑ/ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ

Σελίδα 364



"Royal Road" και 
Βενιζέλειο, σύνολο 
ευρηµάτων Κ

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
45, πίν. 17, αρ. 18

Φορτέτσα, τάφος P2 ΥΓ - ΠΑν Brock, 1957, 165, 
P2.890-891

Φορτέτσα, τάφος P2, 
TFT

ΠΑν Brock, 1957, 167, 
P2.900, TFT.689

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 107

ΥΑν Moignard, 1996, 452, 
107.18

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥποΜ Warren, 1983, 76 Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 157

ΥΑν Moignard, 1996, 452, 
157.1

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 125, 
127

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 72, 
εικ. 4 και 5, πίν. 16 
και 17 (Β22-23, Β46)

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΠΡΓ Coldstream, 1972, 77, 
εικ. 5, πίν. 19 (C47)

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 87, 
εικ. 9, πίν. 23 (F31-
32)

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

Γ Coldstream, 1972, 98, 
εικ. 9, πίν. 29 (G135-
137, G139)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 206-
207, εικ. 8, πίν. 36 
(Β38)

ΛΕΚΑΝΕΣ
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
213, εικ. 10, πίν. 38 
(Ε20-21)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα F (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, πίν. 39 (F22)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, εικ. 13, πίν. 41 
(G40-43)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Η

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, εικ. 14, πίν. 42 
(Η35-37)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα J

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
222, πίν. 43 (J32)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 65, 
πίν. 42, 9-15, 48a, 1

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

Γ - ΠΑν 
(χρον. 
στρώµ.)

Coldstream, 1960, 
170, αρ. 115-119: πίν. 
47c, εικ. 14 (αρ. 115), 
πίν. 47d (αρ. 116-
119)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 47, εικ. 2, αρ. 
21-22

"Ανεξερεύνηγο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, πίν. 13, αρ. 
47-48, εικ. 10 (αρ. 47)
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Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΜΓ - ΥΓ Coldstream, 2000, 
284, εικ. 7, πίν. 57, 
Η49-51 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 87, 
εικ. 9, πίν. 23 (F34)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1992, 70, 
πίν. 52 (GC 13)

                                

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 72, 
πίν. 55 (GD 34, 35) 
και 64 (GD 34)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 55 και 65 (GE 26)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΥΓ Coldstream, 1972, 98, 
εικ. 9, πίν. 29 (G138)

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

ΥΓ-ΠΑν Coldstream, 1960, 
169, αρ. 106-107: πίν. 
47b (αρ. 106), πίν. 
47c, εικ. 14 (αρ. 107)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΕΣ (ΓΡΑΠΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ)

ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΒΑΘΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ
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Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΥΑν Coldstream, 2000, 
265, πίν. 47, Α14

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα F

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
213, 215, εικ. 11, πίν. 
39 (F11-15)

Φορτέτσα, τάφος P Αν Brock, 1957, 166, 
P.1187

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Η

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, 220, εικ. 13, πίν. 
41 (Η18-20)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 60

ΥΑν Moignard, 1996, 452, 
60.35

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

ΥΑν Coldstream, 1992, 79, 
πίν. 59 (GH 118), 73 
(GH 118, 120)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 47, εικ. 2, αρ. 
20

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 9, πίν. 
13, αρ. 43-45

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
39, πίν. 13, εικ. 2, αρ. 
37-42

"Royal Road ", πηγάδι 
LA, στρώµα J

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
43, πίν. 16, εικ. 2, αρ. 
26-28

"Royal Road" και 
Βενιζέλειο, σύνολο 
ευρηµάτων Κ

ΥΑν Coldstream, 1973(β), 
45, πίν. 17, εικ. 2, αρ. 
16-17

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ
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Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΑν Coldstream, 2000, 
269, πίν. 49, C25

Β∆ τετράγωνο: "Β∆ 
δοκιµαστικές τοµές", 
σύνολο G

ΥΑν Coldstream, 2000, 
279, πίν. 54, G55

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L

ΥΑν Coldstream, 2000, 
290, εικ. 8, πίν. 59, 
L18

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

ΠΑν Coldstream, 2000, 
292, εικ. 9, πίν. 59, 
Ν3

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 294

ΥΑν Moignard, 1996, 452, 
294.22

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

ΠΑν και 
ΥΑν 
(χρονολόγ
ηση 
συνόλου)

Coldstream, 1973(β), 
41, πίν. 14, αρ. 72-73

KΑ∆ΟΙ  ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΚΑΝΙ∆Α

ΛΕΚΑΝΙ∆ΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος P2 Αν Brock, 1957, 166, 
P2.859

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 28

ΠΑν Moignard, 1996, 449, 
28.1

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ν∆ του κεντρ. δρόµου 
από Κνωσό προς 
Ηράκλ. (Φορτέτσα), 
τάφοι

Αν Hood, Boardman, 
1961, 76, αρ. κατ. iv, 
πίν. 11.iv

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 70, 
εικ. 5, πίν. 15 (Α 31-
32, 34)

Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν)

Αν Coldstream, 2000, 
292, εικ. 9, πίν. 60, 
N15

"Royal Road", 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ - Μ 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 73, 
εικ. 5, πίν. 17 (Β44-
45)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 100, G, 75, 283, 
134, 104, 219, 294, 
163

ΠΓ - ΜΓ, 
ΜΓ - ΥΓ, 
ΥΓ(;)

Coldstream, 1996(α), 
351, 100.8, G68, 
75.95, 283.42, 
134.34, 104.81, 
219.24, 219.77, 
294.13, 163.7

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 87, 
εικ. 9, πίν. 23 (F28-
29)

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

ΚΑ∆ΟΣ

ΒΑΘΥ ΕΥΡΥΣΤΟΜΟ ΑΓΓΕΙΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ
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"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G

Γ Coldstream, 1972, 98, 
πίν. 29 (G131, G134)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
204, εικ. 6, πίν. 34 
(Α29)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
213, εικ. 10, πίν. 38 
(Ε22)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα F

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
215, εικ. 11, πίν. 39 
(F23)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G

ΠΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
217, εικ. 12, πίν. 
41(G39)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Η

ΠΑν-ΥΑν Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
220, εικ. 14, πίν. 41 
(Η32-34)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1992, 69, 
πίν. 51 (GB 37-38)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ

Coldstream, 1992, 70, 
πίν. 62 (GC 12)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GE

ΥΓ Coldstream, 1992, 73, 
πίν. 55 (GE 25)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GF

Αν Coldstream, 1992, 75, 
πίν. 57 και 66 (GF 24)
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

8ος π.Χ. 
αιώνας

Coldstream, 1992, 77, 
πίν. 70 (GH 57)

Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΠΡΓ Coldstream, 1960, 
162, πίν. 43e, εικ. 14 
(αρ. 33) 

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

Γ - ΠΑν 
(χρον. 
στρώµ.)

Coldstream, 1960, 
170, πίν. 47c, εικ. 14 
(αρ. 114)

Στρώµα TP/68 ΠΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 47, εικ. 2, αρ. 
23-24

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα 

ΥΑν Coldstream, Sackett, 
1978, 56, εικ. 8, πίν. 
12, αρ. 24

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 2000, 
265, εικ. 2, πίν. 47, 
Α18

Β∆ τετράγωνο: βόρεια 
του "Royal Road ", 
δυτικά του Θεατρικού 
Χώρου, σύνολο D

ΠΡΓ (;) Coldstream, 2000, 
271, πίν. 50, D6

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

Αν Coldstream, 2000, 
273, εικ. 3, πίν. 51, 
Ε38

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

ΜΓ - ΥΓ, 
ΥΓ, Γ

Coldstream, 2000, 
284, πίν. 57, Η45-48, 
εικ. 7 (Η45-46, Η48)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
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∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥποΜ Warren, 1983, 76 Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι J, 100, 219, 
292, 306

ΠΓ - ΜΓ, 
ΜΓ - ΥΓ

Coldstream, 1996(α), 
351, J46, 100.9, 
219.67, 292.78, 
306.18

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ - ΠΑν Coldstream, 1972, 87, 
εικ. 9, πίν. 23 (F27)

"Royal Road", 
σύνολο ευρηµάτων G 
(µε πιθανότητα 
αναγνωρίζεται ως 
τριποδικό)

Γ Coldstream, 1972, 98, 
εικ. 9, πίν. 29 (G132)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα D

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
210, εικ. 9, πίν. 37 
(D17)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
213, πίν. 38 (Ε18-19)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 65, 
πίν. 48c, 5-6, 9-13, 15-
17, 48d, 5

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

ΜΓ Coldstream, 1992, 72, 
πίν. 55 και 64 (GD 32)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 70, 
εικ. 4, πίν. 15 (Α33)

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ "ΤΑΨΙΑ"
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Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
208, εικ. 8, πίν. 36 
(Β39)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 65, 
πίν. 42, 16-21, 
48a,18, 48d, 7, 48c,7

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Ε

Π - Μ ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
213, εικ. 10, πίν. 38 
(Ε17)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος G (αναφέρεται 
ως χονδροειδής 
τριποδική λεκάνη)

ΠΡΓ Β΄- 
ΠΓ(;)

Coldstream, 1996(α), 
372, G141

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ν∆ όριο του 
ανακτόρου, σύνολο Α

ΠΑν Coldstream, 2000, 
265, πίν. 47, Α8 και 
Hartley, 1930-1931, 
96, εικ. 27.6

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 285

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1996(α), 
365, 285.68

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 109-110, πίν. 
26.109 και Boardman, 
1967, 64

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΣΚΟΙ

ΚΕΡΝΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ "ΤΑΨΙ" ΚΑΙ ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣΧΗΜΟΙ ΚΕΡΝΟΙ
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Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

Πιθανόν Π 
ΠΡΓ

Boardman, 1960, 
134, αρ. 25

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 127 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος

ΥΑν Coldstream et al., 
1981, 145, αρ. 11, 
πίν. 18.11

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 136, εικ. 
69, 137  και Popham, 
1992, πίν. 50d

Φορτέτσα, τάφοι VI, 
P, L, OD

Υ ΠΡΓ και 
ΠΡΓ Β΄

Brock, 1957, 153-154, 
VI.50, P.1518,1353, 
L.270,277, OD.354

Ιερό πάνω από το 
Ανάκτορο, ιερό της 
"Ρέας" (ίσως ανήκει 
στα αναθήµατα του 
ιερού)

ΜΓ Coldstream, 2000, 
286, 288-289, 296, 
πίν. 58, Κ1

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 219, 285, Q, 13, 
104, G

Υ ΠΡΓ, 
ΠΡΓ Β΄, ΠΓ

Coldstream, 1996(α), 
366-367, 219.12, 
285.136, 219.1, 
Q115, Q114, 13.10, 
104.22, G111

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι 283, 14, 75, 
129, 294

ΠΑν, ΥΑν Moignard, 1996, 449-
450, 283.36, 283.37, 
14.4, 75.55, 129.3, 
294.7

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 134, εικ. 
68, 135

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΛΥΧΝΑΡΙΑ

ΠΥΡΙΑΤΗΡΙΑ

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΟΙ ΑΣΚΟΙ
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∆υτ. Στρωµατογρ. 
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν Warren, 1985, 125

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road", 
στρώµα Α

ΥποΜ - Π 
ΠΡΓ

Coldstream, 1972, 68, 
πίν. 14 (Α3)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

Hutchinson, 1954, 
226, αρ. 105-108, πίν. 
26.105-107

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 133, εικ. 
67b, 134

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο"

ΥποΜ Popham, 1992, 63, 
πίν. 47c, 7

Φορτέτσα, τάφος Χ Brock, 1957, 167, 
X.506,511

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ - 
ΠΡΓ Β΄

Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 61 (GB 16)

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 283

ΠΡΓ Β΄- 
ΠΓ(;)

Coldstream, 1996(α), 
368, 283.98

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 56

ΥΑν Moignard, 1996, 452, 
56.17

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Τεκές, τάφος ΙΙ Π ΠΡΓ Coldstream, 1963, 37, 
πίν. 12b (II.18)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων X

Π ΠΡΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997, 
230, πίν. 47 (X2)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Άγιος Ιωάννης, τάφος 
V

ΠΡΓ Boardman, 1960, 
134, αρ. 26

ΥΠΟΣΤΑΤΑ

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΑ

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣΧΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΤΑ
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Φορτέτσα, τάφος Χ Brock, 1957, 167, 
X.504

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C

Αν (;) Coldstream, 2000, 
269, πίν. 49, C23

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

Γ(;) Coldstream, 2000, 
284, πίν. 57, Η44

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1992, 68, 
πίν. 52 (GB 1), 60 
(GB 1)

Χανιαλή Τεκές, 
θολωτός τάφος 2

ΠΡΓ Β΄ Hutchinson, 1954, 
220-221, 224, εικ. 5, 
πίν. 20.1 και 
Boardman, 1967, 64-
66, εικ. 3

"Θάλαµος της 
Άνοιξης"

ΥποΜ Evans, 1964, 128-
133, εικ. 63-64

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφος 219

Υ ΠΡΓ Coldstream, 1996(α), 
368, 219.86

ΠΗΛΙΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ "ΣΠΙΤΙΩΝ"-"ΙΕΡΩΝ"

ΥΠΟΣΤΑΤΑ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ζαφέρ Παπούρα,
τάφοι Evans και
Payne

Κόρινθος 
ΠΡΚ

Payne, 1927-1928,
266, αρ. 179, πίν.
ΧΧV

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 34, 56

Κόρινθος Υ
ΠΡΚ/Μετα
βατική

Moignard, 1996, 440,
34.1, 56.2

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road ", 
στρώµα Α

Αττική Π
ΠΡΓ 

Coldstream, 1972, 70,
πίν. 15 (A30)

Κάτω Γυψάδες,
θαλαµωτός τάφος

Κύπρος 
Black-on-
Red II,
πρώιµη

Coldstream et al.,
1981, 153, αρ. 77,
πίν. 26

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα G (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Κόρινθος 
πιθανόν Μ
ΠρΚ, ΠΑν
(χρον. 
στρώµ.)

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
217, πίν. 40 (G45)

Ατσαλένιο, τάφος Α Κύπρος 
Black-on-
red II

Davaras, 1968, 138,
A45, πίν. 41c

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ

Κύπρος 
Black-on-
Red II

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
232, πίν. 47 (Χ20)

Φορτέτσα, τάφοι P, X Πιθανόν 
Κυκλάδες, 
ΠΡΓ και Γ,
σε ΠΡΓ
Β΄(;) και
ΜΓ σύνολα

Brock, 1957, 190,
P.1446,1506, X.441

ΕΙΣΑΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΟΙΝΟΧΟΕΣ

ΟΛΠΕΣ
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Αττική ΠΓ
ΙΙ - ΜΓ Ι

Coldstream, 1992, 69,
πίν. 61 (GB 40)

Φορτέτσα, τάφοι Χ,
P2

Κύπρος, 
από ΥΓ(;)
και ΠΑν(;)
σύνολα

Brock, 1957, 190,
X.425, P2.876

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GC

Αττική ΜΓ
και ΜΓ Ι

Coldstream, 1992, 70,
πίν. 62 (GC 14, 15)

Ζαφέρ Παπούρα,
τάφοι Evans και
Payne

Ρόδος, 
ΠΡοδ

Payne, 1927-1928,
265, αρ. 176, πίν. Χ, 7

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

Κόρινθος 
Πκορ

Coldstream, 1992, 79,
πίν. 73 (GH 127)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι J, G, 75, 283,
107, 285

Αττική Υ
ΠΡΓ, ΜΓ Ι,
ΜΓ ΙΙ

Coldstream, 1996(α), 
396-397, J8, 
G18,19,95, 75.201, 
G22,96, 283.32, 
107.141, 285.67

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

Κόρινθος, 
ΥΑν, γύρω
στο 600
π.Χ.

Coldstream, Sackett,
1978, 56, εικ. 10, πίν.
13, αρ. 52

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 175 (λήκυθος -
οινοχόη)

Αττική ΜΓ Ι Coldstream, 1996(α), 

397, 175.59
Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

Κόρινθος, 
ύστερος 7ο
π.Χ. 
αιώνας

Coldstream, 1973(β),
41, πίν. 14, αρ. 65

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 219

Ανατολική 
Ελλάδα ΥΓ
(;)

Coldstream, 1996(α), 
405, 219.43,97

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 292, 175, 107,
229

Κύπρος 
ΚΑρχ Ι
BoR II WP
IV

Coldstream, 1996(α),
406, 292.94, 175.52,
107.199, 229.11

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 292

Φοινίκη RS Coldstream, 1996(α), 

408, 292.80
Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 56

Ανατολική 
Ελλάδα 
ΥΑν (χρον.
συνόλου)

Moignard, 1996, 437,
56.11
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Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 56

Νάξος ΥΑν
(χρον. 
συνόλου)

Moignard, 1996, 437,
56.8

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 13, 34, 56, 107,
294, 101, 126

Κόρινθος Π 
ΠΡΚ, Π -Μ
ΠΡΚ, 
Μεταβατική
, Υ
ΠΡΚ/Μετα
βατική, ΠΚ

Moignard, 1996, 437-
438, 13.6, 34.9,
34.13, 56.24, 34.40,
107,145, 294.51,
?34.38, 56.20, 101.1,
126.11

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών,
σύνολο ευρηµάτων Υ

Κύπρος 
Black-on-
Red II

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
232, πίν. 47 (Υ11)

Φορτέτσα, τάφοι VI Πιθανόν 
Αττική,  
ΠΡΓ, σε Π
ΠΡΓ 
σύνολο

Brock, 1957, 189,
VI.76

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο
ευρηµάτων GH

Κύπρος 
Black-on-
Red II

Coldstream, 1992, 79,
πίν. 73 (GH 124)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 107

Φοινίκη 
Bich

Coldstream, 1996(α), 

408, 107.80
Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 283, 292, 56
(λήκυθοι - ληκύθια)

Φοινίκη RS Coldstream, 1996(α),
408, 283.50, 292.211,
56.10

Κάτω Γυψάδες,
θαλαµωτός τάφος

Κύπρος 
Red Slip II
(ΥΓ)

Coldstream et al.,
1981, 150-151, αρ.
54, εικ. 5, πίν. 21

Ν∆ του κεντρ. δρόµου
από Κνωσό προς
Ηράκλ., τάφος Α

Κύπρος 
Black-on-
Red I 

Hood, Boardman,
1961, 74, αρ. 15, πίν.
10.15

ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ

Σελίδα 381



Φορτέτσα, τάφοι TFT, 
VII, X, P

Κύπρος, 
από ΜΓ,
ΜΓ-ΥΓ  
ΥΓ(;) και
ΥΑν 
σύνολα

Brock, 1957, 190,
TFT.669,694, VII.842,
X.489, P.1448,1262

Φορτέτσα, τάφος P Αταύτιστη 
προέλευση
, παρόµοιο
µε 
κυπριακά, 
από ΥΑν
σύνολο

Brock, 1957, 190,
P.1251

Βόρειο Νεκροταφείο, 
τάφοι Α, 106, 285, 
292, 219, 134, 125, 
104

Κύπρος ΚΓ
ΙΙΙ: Bich. III,
BoR I
ΚΑρχ Ι:
BoR II

Coldstream, 1996(α),
407, A7, 106.39,
285.88, 292.62,
219.40, 134.33,
125.16, 
285.45,49,52,80,85,1
51, 292.48,51,97,132,
104.123, 219.98

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ατσαλένιο, τάφος Α Κύπρος 
Black-on-
red (µέσα
σε ΥΓ
πίθο)

Davaras, 1968, 139,
A56, πίν. 32

Φορτέτσα, τάφος P Κύπρος, 
από ΥΓ(;)
σύνολο

Brock, 1957, 190,
P.1411

ΛΗΚΥΘΙΑ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ
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Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 104, Η, 292

Κύπρος ΚΓ
ΙΙΙ: BoR I,
ΚΑρχ Ι:
BoR II

Coldstream, 1996(α),
407-408, 104.8, H15,
292.244-245

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

Κόρινθος, 
Μεταβατική-
ΠΚορ 

Coldstream, 1973(β),
41, πίν. 14, αρ. 61-62

Φορτέτσα, τάφοι TFT,
P, II

Κόρινθος, 
Γ και ΠΡΚ,
από ΜΓ και
ΥΑν 
σύνολα

Brock, 1957, 190,
TFT.668, 
P.1174,1516,1517, 
II.1065

"Royal Road ", πηγάδι 
LA, στρώµα J

Κόρινθος, 
Υ ΠΡΚ-
Μεταβατική

Coldstream, 1973(β),
43, πίν. 16, αρ. 34

Ζαφέρ Παπούρα,
τάφοι Evans και
Payne

Κόρινθος, 
ΠΡΚ

Payne, 1927-1928,
265, αρ. 176, πίν. XI,
2

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 56, 106

Κόρινθος Υ
ΠΡΚ/Μετα
βατική, ΠΚ

Moignard, 1996, 447,
59.2, 106.40

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι Ο, 283

Κόρινθος 
ΜΓ

Coldstream, 1996(α),
402, O3, 283.8

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 107

Κόρινθος 
ΠΚ (ΠΑν
χρον. 
συνόλου)

Moignard, 1996, 451,
107.47

ΖΩΟΜΟΡΦΟΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ

ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο
ευρηµάτων GH

Κόρινθος 
ΠΚορ

Coldstream, 1992, 79,
πίν. 73 (GH 128-133)

Φορτέτσα, τάφος P Από 
Ανατολι κή
Ελλάδα(;)

Brock, 1957, 190,
P.1527

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι
VW/59, σύνολο H

Κόρινθος, 
πιθανόν 
ΠΚορ

Coldstream, 1973(β),
41, πίν. 14, αρ.63

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 56

Κύπρος 
Red Slip II
(ΥΑν 
σύνολο)

Moignard, 1996, 443,
56.10

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 56

Ανατολική 
Ελλάδα 
(ΥΑν 
σύνολο)

Moignard, 1996, 443,
56.5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 292

Κύπρος 
ΚΑρχ Ι
BoR II 

Coldstream, 1996(α),
408, 292.96

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφοι P, F Κύπρος, 
από ΥΓ(;)
και από
ΠΑν(;) 
σύνολο

Brock, 1957, 190,
P.1458, F.754

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ-ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ

ΚΑΛΑΘΟΙ

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΟ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ
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Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 207

Αττική Υ
ΠΡΓ 

Coldstream, 1996(α),
399, 207.41,42

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων C

Αττική Υ
ΠΡΓ 

Coldstream, 1972,
76,πίν. 19 (C43)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 207, 283, 292,
219, 285

Αττική Υ
ΠΡΓ, ΜΓ,
ΜΓ ΙΙ

Coldstream, 1996(α),
398-399, 207.7,
283.102, 292.163,
219.42, 219.32
(πώµα για τον
219.42), 285.153

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 1973(α),
21, πίν. 10 (αρ. 32)

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ 
Κυκλάδες, 
πιθανόν 
Πάρος

Coldstream, 1972, 97,
πίν. 29 (G126)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 229

Άργος ΥΓ
ΙΙ

Coldstream, 1996(α),
402, 229.28

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Αττική, Π
ΠΡΓ (χρον.
στρώµ.)

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
208, πίν. 36 (Β43)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 219

Εύβοια ΥΓ
Ι

Coldstream, 1996(α),
403, 219.71

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
230, 232, εικ. 20, πίν.
47 (Χ16-17)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 285

Ανατολική 
Ελλάδα 
ΥποΠΡΓ

Coldstream, 1996(α),
405, 285.89

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Αττική Υ
ΠΡΓ - ΠΓ Ι

Coldstream, 1992, 69,
πίν. 61 (GB 42)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

Ίσως από
Εύβοια 
(χρον. στρ.
ΜΓ)

Coldstream, 1992, 72,
πίν. 64 (GD 37)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 1992, 72,
πίν. 64 (GD 38)

ΚΡΑΤΗΡΕΣ
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

Αττική Υ
ΠΡΓ ή ΠΓ

Coldstream, 1992, 76,
πίν. 68 (GH 16)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 1992, 77,
πίν. 71 (GH 60)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

ΥΓ Άργους
ή τοπική
µίµηση

Coldstream, 1992, 77,
πίν. 71 (GH 64)

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 2000,
290, πίν. 59, L10

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road ", 
στρώµα B

Αττική Υ
ΠΡΓ 

Coldstream, 1972, 73,
εικ. 5, πίν. 17 (B41-
42)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων G

Αττική ΜΓ Coldstream, 1972, 97,
εικ. 14, πίν. 29 (G117-
118)

Χανιαλή Τεκές,
θολωτός τάφος 2

Ίσως από
Κυκλά δες

Hutchinson, 1954,
222, 224, αρ. 19, 20,
πίν. 25.19, 21.20 και
Coldstream, 1980,
411 σύµφωνα µε τον
οποίο ο αρ. 19 είναι
αττικίζων και όχι
εισαγµένος

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ  ΚΡΑΤΗΡΕΣ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ
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"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ  
Κόρινθος

Coldstream, 1972, 97,
εικ. 15, πίν. 29 (G122)

Φορτέτσα, τάφοι P, X,
TFT

Πιθανόν 
από 
Κυκλάδες, 
σε Υ
ΠΡΓ(;) και
ΜΓ σύνολα

Brock, 1957, 190,
P.1481, X.490,
TFT.671

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

Ίσως από
Εύβοια ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 1992, 72,
πίν. 64 (GD 36)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 34

Ανατολική 
Ελλάδα 
γύρω στο
630 π.Χ.

Moignard, 1996, 451,
34.18

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Βενιζέλειου
Νοσοκοµείου, στώµα
D

Αττική ΜΓ
ή ΥΓ ΙΑ

Coldstream, 1972, 84,
εικ. 7, πίν. 20 (D44)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι J, 285, D

Αττική Υ
ΠΡΓ, ΠΓ
ΙΙ/ΜΓ Ι

Coldstream, 1996(α),
400, J56, 285.121,
D34

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο
ευρηµάτων GH

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 1992, 77,
πίν. 71 (GH 66)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΚΑΝΘΑΡΟΙ

∆ΙΝΟΣ

ΣΚΥΦΟΙ
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∆υτ. Στρωµατογρ.
Μουσείου

ΥΓ-ΠΑν  
Κυκλάδες

Warren, 1985, 126, 
εικ. 11a-b

Φορτέτσα, τάφοι OD,
X

Πιθανόν 
από 
Κυκλάδες, 
ΠΡΓ και Γ,
σε ΠΡΓ
Β΄(;) και
ΜΓ σύνολα

Brock, 1957, 190,
OD.364-367, 
X.462,478,520,494

Ιερό της ∆ήµητρας, 
σύνολο ευρηµάτων Κ

Αττική ΜΓ Coldstream, 1973(α),
52, πίν. 31 (αρ. 1)

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων C

Αττική ΠΡΓ Coldstream, 1972, 76,
εικ. 2, πίν. 19 (C42,
C45)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι J, 207, 219,
285, G, 65, 292, 218,
75, 106, 107, 31

Αττική Υ
ΠΡΓ, ΜΓ,
ΜΓ ΙΙ, ΥΓ Ι,
ΥΓ ΙΙ

Coldstream, 1996(α),
400-401, J15,22,50,
207.6, 219.85,
285.152, G40, 65.2,
292.68,70, 218.99,
75.205, 106.30,
107.134, 75.162,
31.31, 31.16, 106.19

Ιερό της ∆ήµητρας,
σύνολο ευρηµάτων Κ

Κορινθιακή 
ΜΓ ΙΙ

Coldstream, 1973(α),
52, πίν. 31 (αρ. 3)

Road Trials , στρώµα 
F

Τέλος ΜΓ ή
ΥΓ 
Κόρινθος 

Coldstream, 1972, 87,
εικ. 7, πίν. 23 (F23)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι G, 134

Εύβοια 
ΥποΠΡΓ ΙΙΙ

Coldstream, 1996(α),
403, G123-124,
134.48

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων G

Αττική ΥΓ Ι Coldstream, 1972, 97,
πίν. 29 (G120)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 60

Εύβοια ΥΓ
ΙΙ

Coldstream, 1996(α),
403, 60.2

Royal Road , σύνολο 
ευρηµάτων G

ΥΓ 
Κυκλάδες, 
πιθανόν 
Μήλος

Coldstream, 1972, 97,
πίν. 29 (G125)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 100, 107, 219,
292, 283, 75

Κυκλάδες  
ΜΓ Ι, ΜΓ ΙΙ,
ΥΓ Ι

Coldstream, 1996(α),
404, 100.35, 107.98,
219.25,41,63,70, 75,
292.87, 292.50,
283.96, 75.41

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Α (η 
αναγνώριση του ενός 
µε ερωτηµατικό)

Αττική,     
ΥποΜ-Π 
ΠΡΓ (χρον.
στρώµ.)

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
204, εικ. 6, πίν. 34
(Α31-32)

Σελίδα 388



Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα Β

Αττική, Π
ΠΡΓ (χρον.
στρώµ.)

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
208, πίν. 36 (Β44-47)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα C

Αττική, Π
ΠΡΓ (χρον.
στρώµ.)

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
208, πίν. 36 (C20)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ

Εύβοια ΥΓ
ΙΙ

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
232, πίν. 47 (Χ18)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων  Υ

Εύβοια ΥΓ
ΙΙ

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
232, εικ. 20, πίν. 47
(Υ7-9)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Ζ

Πάρος  ΥΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997,
233, εικ. 20, πίν. 48
(Ζ8)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Αττική Υ
ΠΡΓ και
ΜΓ Ι

Coldstream, 1992, 69,
πίν. 51 (GB 45), 61
(GB 43-45)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 1992, 77,
πίν. 71 (GH 59)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

Κυκλάδες 
ΜΓ ΙΙ - ΥΓ Ι
και Πάρος
ΥΓ και ΥΓ ή
ΥποΓ

Coldstream, 1992, 77,
πίν. 71 (GH 67-69)
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Βλυχιά πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα

ΜΓ της
Αττικής. 
Πιθανός 
τόπος 
προέλ. 
µάλλον 
Κυκλάδες

Coldstream, 1960,
161, πίν. 45c, εικ. 4
(αρ. 20)

Ν∆ όριο του 
Ανακτόρου, σύνολο Α

Μήλος ΥΓ Coldstream, 2000,
265, εικ. 2, πίν. 47,
Α15

Β∆ τετράγωνο, πάνω 
από την οικία των 
τοιχογραφιών, σύνολο 
Β

Αττική Υ
ΠΡΓ

Coldstream, 2000,
267, πίν. 48, B2

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε

Αττική Υ
ΠΡΓ 

Coldstream, 2000,
272, πίν. 51, Ε5

Β τετράγωνο: το 
"Γεωµετρικό Πηγάδι", 
σύνολο Η

Εύβοια ΥΓ
ΙΙ

Coldstream, 2000,
284, εικ. 7, πίν. 56,
Η39

Πάνω από το 
Ανάκτορο, διάφορα, 
σύνολο Κ  (δεν είναι 
σαφές αν το σύνολο 
είναι οικιστικό)

Αττική ΜΓ Coldstream, 2000,
289, εικ. 8, πίν. 58,
Κ7

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφοι VI,
XI

Πιθανόν 
Αττική,   
ΠΡΓ, σε Π
ΠΡΓ 
σύνολα

Brock, 1957, 189,
VI.58, XI.187

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Road Trials , στρώµα 
F

ΥΓ   
Κόρινθος

Coldstream, 1972, 87,
πίν. 23 (F24-26)

Φορτέτσα, τάφοι ΙΙ, P Κόρινθος 
ΠΡΚ, από
ΥΑν 
σύνολα

Brock, 1957, 190,
II.970,959, P.1181

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων G

Π ΥΓ  
Κόρινθος

Coldstream, 1972, 97,
πίν. 29 (G123)

Ζαφέρ Παπούρα,
τάφοι Evans και
Payne

Κόρινθος 
ΠΡΚ

Payne, 1927-1928,
266, αρ. 177-178

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Υ 
(πρωτοκοτύλη)

Κόρινθος 
ΜΓ ΙΙ

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
232, εικ. 20, πίν. 47
(Υ10)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 34, 56, 82, 294,
285, 292, F/67:1

Κόρινθος Π 
ΠΡΚ, Υ
ΠΡΚ/Μετα
βατική

Moignard, 1996, 457,
34.33, 56.22, 82.8,
82.9, 294.42,
285.159, 292.15,
292.222, F/67:1.10,
34.29

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH 
(πρωτοκοτύλες)

Κόρινθος 
ΜΓ ΙΙ

Coldstream, 1992, 77-
78, πίν. 59 (GH 71),
71 (GH 70, 71)

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

Κόρινθος, 
γύρω στο 
700-650 
π.Χ. (αρ. 
67), 
ύστερος 
7ος π.Χ. 
αι.(αρ. 68), 
β΄µισό 7ου 
π.Χ. αι.(αρ. 
69, 70), 
µέσα 7ου 
π.Χ. αι. 
(αρ. 71)

Coldstream, 1973(β),
41, πίν. 14, αρ.67-71

ΚΟΤΥΛΕΣ
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"Royal Road ", πηγάδι 
LA, στρώµα J

Κόρινθος, 
ύστερος 
7ος π.Χ. 
αι. (αρ. 35) 
και τέλος 
8ου ή 
αρχές 7ου 
π.Χ. αι.(αρ. 
36)

Coldstream, 1973(β),
43, πίν. 16, αρ. 35-36

"Royal Road " και 
Βενιζέλειο, σύνολο 
ευρηµάτων Κ

Κόρινθος, 
Π ΠρΚ 
=τέλος 8ου 
π.Χ. αι.(αρ. 
21) και        
Μ ΠρΚ = 
γύρω στο 
660-650 
π.Χ.(αρ. 
22)

Coldstream, 1973(β),
45, πίν. 17, αρ. 21-22

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο
ευρηµάτων GH

Κόρινθος Π 
ΠΡΚ

Coldstream, 1992, 78,
πίν. 71 (GH 72-75)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ 
Κυκλάδες, 
πιθανόν 
Μήλος

Coldstream, 1972, 98,
εικ. 15, πίν. 29 (G127)

Φορτέτσα, τάφος Χ Πιθανόν 
από 
Κυκλάδεςα
πό ΠΡΓ
Β΄(;) 
σύνολο

Brock, 1957, 190,
X.467

ΚΥΠΕΛΛΑ

ΒΑΘΙΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ
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Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι J, G, N, 283

Αττική Υ
ΠΡΓ, ΜΓ Ι

Coldstream, 1996(α),
401, J28-30,32-
33,39,41,43,47-49, 
G69-76, N18-19,
283.34

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 34

Λακωνία 
ΥΑν (χρον.
συνόλου)

Moignard, 1996, 459,
34.36

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών,
σύνολο ευρηµάτων Ζ

Αττική Υ
ΠΡΓ 

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
233, πίν. 48 (Ζ7)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος J

Αττική Υ
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α),
401, J27,34,36,40,42,
44-45,51,54

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12, 
ανώτερο γέµισµα

"Ιωνική" 
κύλικα, 
ΥΑν, γύρω
στο 600
π.Χ.

Coldstream, Sackett,
1978, 56, πίν. 13, αρ.
53

Ζαφέρ Παπούρα,
τάφοι Evans και
Payne

Ρόδος Payne, 1927-1928,
265, αρ. 175, πίν. ΧΙ,
6

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 24

"Ιωνική" 
κύλικα, 
ΥΑν, γύρω
στο 630-
600 π.Χ.

Moignard, 1996, 455,
24.1

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 57, 126 (bird
bowls)

Ανατολική 
Ελλάδα (;),
ΥΑν (χρον.
συνόλου)

Moignard, 1996, 454,
57.1, 126.10

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι

ΚΥΛΙΚΕΣ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 56

Χίος, 
χιώτικη 
φιάλη, 
ΥΑν, γύρω
στο 640
π.Χ.

Moignard, 1996, 455,
56.21

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ 
Κυκλάδες, 
πιθανόν 
Μήλος

Coldstream, 1972, 97,
εικ. 15, πίν. 29 (G124)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι Ο, 294

Αττική Υ
ΠΡΓ - ΠΓ,
ΜΓ ΙΙ

Coldstream, 1996(α),
397, O7, 294.12

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων C

ΠΡΓ     
Ίσως από
Εύβοια   

Coldstream, 1972, 76,
πίν. 19 (C44)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 28 (η αναγν.
του σχήµ. µε
ερωτηµατικό)

Εύβοια  
ΥποΠΡΓ Ι -
ΙΙ

Coldstream, 1996(α),
403, 28.18

Ιερό της ∆ήµητρας, 
στρώµα Α

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 1973(α),
21, πίν. 10 (αρ. 33)

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων G

Αττική ΜΓ Coldstream, 1972, 97,
πίν. 29 (G121)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος Ο (η
αναγνώριση του
σχήµατος µε
ερωτηµατικό)

Κυκλάδες  
ΥποΠΡΓ

Coldstream, 1996(α),
404, O42

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων G

ΥΓ και ΥΓ -
ΥποΓ 
Θήρα

Coldstream, 1972, 98,
πίν. 29 (G128-130)

ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ 

ΦΙΑΛΗ

ΑΜΦΟΡΕΙΣ

Σελίδα 394



Περ. Ν∆ σπιτιών, 
στρώµα C

Εύβοια,  Π 
ΠΡΓ (χρον. 
στρωµ.)

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
208, εικ. 8, πίν. 36
(C21)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ

Εύβοια  Υ 
ΠΡΓ

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
230, πίν. 47 (Χ13)

Περ. Ν∆ σπιτιών, 
σύνολο ευρηµάτων Χ 
(η αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Πάρος  ΥΓ Coldstream, 
Macdonald, 1997,
232, πίν. 47 (Χ19)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GB

Εύβοια, 
ΥποΠΡΓ

Coldstream, 1992, 69,
πίν. 61 (GB 41)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

Ανατολικής 
Ελλάδας 
ΠΡΓ ή ΠΓ

Coldstream, 1992, 76,
πίν. 68 (GH 17)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH

Αττική ΜΓ Coldstream, 1992, 77,
πίν. 71 (GH 65)

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο 
ευρηµάτων GH (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

ΥΓ ίσως 
από 
Εύβοια ή 
τοπικής 
παραγωγή
ς

Coldstream, 1992, 77,
πίν. 71 (GH 62, 63)

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

Αττική ΜΓ - 
ΥΓ

Coldstream, 1960,
168, πίν. 45a (αρ. 80)

Β∆ τετράγωνο: ο 
Θεατρικός Χώρος, 
σύνολο Ε (στον Ε6, Υ 
ΠΡΓ, η αναγνώριση 
του σχήµατος µε 
ερωτηµατικό)

Αττική      Υ 
ΠΡΓ, ΜΓ Ι

Coldstream, 2000,
272-273, πίν. 51, Ε6,
Ε12-13
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών,
στρώµα Β

Εύβοια, Π
ΠΡΓ (χρον.
στρωµ.)

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
208, εικ. 8, πίν. 36
(Β41)

Φορτέτσα, τάφος VIII Πιθανόν 
Κυκλάδες, 
ΠΡΓ - Γ

Brock, 1957, 189,
VIII.629

Βλυχιά πηγάδι, 
ανώτερο στρώµα

Αττική ΜΓ -
ΥΓ

Codstream, 1960,
168, πίν. 45a, εικ. 12
(αρ. 79)

Φορτέτσα, τάφος TFT Από 
Κυκλάδες, 
ίσως όµως
από 
Κνωσό, Γ

Brock, 1957, 190,
TFT.652,673,680, 681

Πάνω από το 
Ανάκτορο, διάφορα, 
σύνολο Κ (η 
αναγνώριση του 
σχήµατος µε 
ερωτηµατικό) (δεν 
είναι σαφές αν το 
σύνολο είναι 
οικιστικό)

Αττική ΜΓ Coldstream, 2000,
289, πίν. 58, Κ5

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 285, 219, 30

Αττική Υ
ΠΡΓ, ΜΓ
ΙΙ/ΥΓ Ι, ΥΓ
ΙΙ

Coldstream, 1996(α),
394, 285.129, 219.93,
30.6

Πάνω από το Μικρό 
Ανάκτορο, σύνολο L

Αττική ΜΓ Coldstream, 2000,
290, πίν. 59, L1

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 30

Θεσσα λία
(;) Υ
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α),
403, 30.4

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 283

Κυκλάδες 
ΜΓ Ι

Coldstream, 1996(α),
404, 283.91

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ
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Φορτέτσα, τάφος P Αταύτιστη 
προέλευση
, από
ΠΑν(;) 
σύνολο

Brock, 1957, 190,
P.1403

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών,
στρώµα Β (η
αναγνώριση του
σχήµατος µε
ερωτηµατικό)

Ατιική, Π
ΠΡΓ (χρον.
στρωµ.)

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
208, εικ. 8, πίν. 36
(Β42)

Φορτέτσα, τάφος P Από 
Κυκλάδες, 
σε σύνολο
Υ ΠΡΓ-
ΠΡΓ Β΄(;)

Brock, 1957, 190,
P.1492

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος J

Αττική Υ
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α),
396, J23

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road ", 
σύνολο ευρηµάτων C

Αττική Υ
ΠΡΓ 

Coldstream, 1972, 77,
πίν. 19 (C46)

Φορτέτσα, τάφοι  XI, L Πιθανόν 
Κυκλάδες, 
ΠΡΓ, σε Π
και Υ ΠΡΓ
σύνολα

Brock, 1957, 189,
XI.154, L.269,311

Ιερό της ∆ήµητρας, 
σύνολο ευρηµάτων Κ

Αττική (ή
πιθανόν 
κυκλαδική) 
ΜΓ

Coldstream, 1973(α),
52, πίν. 31 (αρ. 2)

Περ. Ν∆ σπιτιών,
σύνολο ευρηµάτων Χ

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
230, πίν. 47 (Χ14-15)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 13, 219, 207, Q,
106, 285, 100, G, N

Αττική Υ
ΠΡΓ - ΠΓ Ι,
ΠΓ Ι, ΠΓ ΙΙ,
ΜΓ Ι, ΜΓ ΙΙ

Coldstream, 1996(α),
394-396, 13.48,
219.89,90, 207.52,
Q70, 106.26,
285.154, 100.42,
219.91, 100.39, G3,
G83, N6, 219.33

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", στρώµα GD

Αττική ΜΓ Coldstream, 1992, 72,
πίν. 64 (GD 39)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος Q

Κυκλάδες  
ΠΓ Ι

Coldstream, 1996(α),
404, Q63-64

Β∆ τετράγωνο: βόρεια
του "Royal Road ", 
δυτικά του Θεατρικού
Χώρου, σύνολο D

Κυκλά-δες   
ΜΓ (ο
D17 ίσως
από τη
Νάξο)

Coldstream, 2000,
271, πίν. 50, D17-18

Β∆ τετράγωνο: η "Β∆
οικία του θησαυρού",
σύνολο F

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 2000,
274, πίν. 52, F2

Β∆ τετράγωνο: "Β∆
δοκιµαστικές τοµές",
σύνολο G

Αττική ΜΓ Coldstream, 2000,
277, εικ. 4, πίν. 53,
G9

Β τετράγωνο: το
"Γεωµετρικό Πηγάδι",
σύνολο Η

Αττική ΜΓ Coldstream, 2000,
282, πίν. 55, Η11

Πάνω από το Μικρό
Ανάκτορο, σύνολο L

Αττική (;)
ΜΓ

Coldstream, 2000,
290, πίν. 59, L5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περ. Ν∆ σπιτιών,
στρώµα Η

Εύβοια,  
ΠΑν-ΥΑν 
(χρον. 
στρώµ.)

Coldstream, 
Macdonald, 1997,
220, πίν. 42 (Η38)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥ SOS
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"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", πηγάδι 12,
ανώτερο γέµισµα

Άγνωστης 
προέλευση
ς, ΥΑν,
γύρω στο
600 π.Χ.

Coldstream, Sackett,
1978, 58, εικ. 9, αρ.
54-55

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 285

Εύβοια Υ
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α),
403, 285.124

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 219

Κύπρος 
ΚΑρχ Ι
BoR II

Coldstream, 1996(α),
408, 219.22

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 292

Μάλλον 
Φοινίκη, 
ΠΑν (χρον.
συνόλου)

Moignard, 1996, 433,
292.22

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road" , 
σύνολο ευρηµάτων G

ΜΓ ίσως
εισηγµένος 
από Αττική

Coldstream, 1972, 89,
πίν. 25 (G22)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Φορτέτσα, τάφος Χ Αττική     
ΜΓ Ι - ΥΓ
Ιa, ΠΡΓ Β΄-
ΜΓ Κρήτης

Brock, 1957, 190,
X.454, Coldstream,
1968, 240, υπ. 2,
Papadopoulos, 1998,
118-121

ΠΙΘΟΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ= ΩΟΕΙ∆ΗΣ ΠΙΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές,
θολωτός τάφος 2

Ίσως από
Κυκλάδες

Hutchinson, 1954,
225, αρ. 55, πίν.
25.55

Φορτέτσα, τάφος ΙΙ Κόρινθος 
ΠΡΚ, από
ΥΑν(;) 
σύνολο

Brock, 1957, 190,
II.1065

Φορτέτσα, τάφος P Κύπρος, 
από ΥΓ(;)
σύνολο

Brock, 1957, 190,
P.1451

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 285

Κόρινθος Υ
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α),
402, 285.134

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο
ευρηµάτων GH

Κόρινθος 
ΠΚορ

Coldstream, 1992, 79,
πίν. 59 και 73 (GH
136)

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 107, 292, 219

Αττική ΜΓ
Ι,  ΜΓ ΙΙ 

Coldstream, 1996(α),
398, 107.102,
292.142, 292.143
(πώµα), 107.72,
219.23, 219.59
(πώµα)

Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο, πηγάδι 
VW/59, σύνολο H

Κόρινθος, 
ύστερος 
7ος π.Χ.
αιώνας

Coldstream, 1973(β),
41, πίν. 14, εικ. 3, αρ.
66

Β∆ τετράγωνο, βόρεια 
του "Royal Road ", 
ανατολικά του 
ναύσταθµου 
(arsenal ), σύνολο C

Αττική ΜΓ
ΙΙ

Coldstream, 2000,
268, πίν. 49, C13

ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ - ΠΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΠΥΞΙ∆ΩΝ

ΠΥΞΙ∆ΕΣ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο", σύνολο
ευρηµάτων GH

Κόρινθος,  
ένα ΠΚορ,
ένα 
ύστερου 
7ου π.Χ.
αιώνα

Coldstream, 1992, 79,
πίν. 59 (GH 135), 73
(GH 134-135, 137)

Τεκές, τάφος ΙΙ Αττική Υ
ΠΡΓ

Coldstream, 1963, 37,
εικ. 8 και πίν. 12b
(II.17)

Β∆ τετράγωνο: "Β∆
δοκιµαστικές τοµές",
σύνολο G

Αττική ΜΓ Ι Coldstream, 2000,
278, εικ. 4, πίν. 53,
G20

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφος 285

Κόρινθος Υ
ΠΡΓ

Coldstream, 1996(α),
402, 285.138,
285.158

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Β∆ τετράγωνο, πάνω 
από την οικία των 
τοιχογραφιών, σύνολο 
Β

Αττική Υ
ΠΡΓ 

Coldstream, 2000,
267,  πίν. 48, B1

Τεκές, τάφος ΙΙ Αττική Υ
ΠΡΓ

Coldstream, 1963, 37,
πίν. 12b (II.17)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βόρειο Νεκροταφείο,
τάφοι 283, 107, 219

Αττική ΜΓ Ι Coldstream, 1996(α),
397, 283.46, 283.9
(πώµα), 107.210,
219.69 (πώµα)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"Royal Road ", 
στρώµα B

Αττική ΠΡΓ Coldstream, 1972, 73,
πίν. 17 (B43)

ΠΩΜΑΤΑ ΠΥΞΙ∆ΩΝ

ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΩΝ ΠΥΞΙ∆ΩΝ

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΡΑ ΧΡΟΝΟΛ
ΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χανιαλή Τεκές,
θολωτός τάφος 2

 Από 
Σαρδηνία  
850 - 680 
π.Χ.    

Hutchinson, 1954,
226, αρ. 111, πίν.
25.111, Boardman,
1967, 64 και
Vagnetti, 1989, 355-
360, πίν. 52

ΑΣΚΟΙ
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ΜΕΡΟΣ B΄ 

Ι. Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ  

A. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα αγγεία, που είτε ακέραια είτε σε µορφή οστράκων αποτελούν το 

πολυπληθέστερο εύρηµα στις ανασκαφές, αντιµετωπίζονται κυρίως ως εργαλείο 

χρονολόγησης και ως αντικείµενα για στυλιστική ανάλυση. Στην πραγµατικότητα 

όµως πρόκειται για σκεύη που εξυπηρετούσαν συγκεκριµένες λειτουργίες στην 

καθηµερινή, αλλά και στην επίσηµη ζωή φέροντας συγκεκριµένο περιεχόµενο 

υγρό ή στερεό το οποίο θα ήταν µετρήσιµο, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τα 

σύγχρονα σκεύη, µόνο που αυτά δεν είναι πλέον πήλινα, αλλά συνήθως γυάλινα ή 

ακόµα και πλαστικά. Ας σκεφθούµε, για παράδειγµα, τα διάφορα γυάλινα 

µπουκάλια των ποτών µε την αναγραφή της ποσότητας του περιεχοµένου τους, τα 

µπουκάλια του λαδιού, καθώς επίσης τα γυάλινα µπουκαλάκια των αρωµάτων και 

των καλλυντικών, αλλά και ορισµένες κούπες ή κανάτια µε δεδοµένη γνωστή 

χωρητικότητα, η οποία σε ορισµένα, κυρίως γυάλινα, αναγράφεται και µε µία 

χαρακτηριστική γραµµή δηλώνεται το σηµείο έως το οποίο πρέπει να γεµίζονται. 

Οι ανάγκες της καθηµερινής ζωής είτε αυτές αφορούσαν και αφορούν στο εµπόριο 

και στις συνδιαλλαγές είτε σε άλλες καθηµερινές δραστηριότητες, όπως είναι το 

µαγείρεµα - στις αρχαίες ελληνικές συνταγές αναφέρεται πάντα η ποσότητα των 

υλικών248 - επιβάλλουν την ύπαρξη των µέτρων και των σκευών µε δεδοµένη την 

ποσότητα του προϊόντος που περιέχουν. Τα σκεύη αυτά κατά την αρχαιότητα, 

αλλά και έως πριν από λίγες δεκαετίες, ήταν κυρίως πήλινα.  

Για τα αγγεία των νεοτέρων χρόνων η γνώση της χωρητικότητας ήταν 

βασική προϋπόθεση για τις συναλλαγές, αφού µάλιστα πολλές φορές αποτελούσε 

και προσδιοριστικό του αγγείου. Για παράδειγµα, σε ενδεικτική αναφορά τιµών 

για αγγεία του πρώτου µισού του 20ου αιώνα από τις Μαργαρίτες αναφέρεται ότι 

µε 20 οκάδες λάδι αγόραζαν ένα διακοσάρι πιθάρι, ενώ ως προς τις αµοιβές των 
                                                 
248 Πρβλ. για παράδειγµα Σωτάδης, Εγκληϊόµεναι, απόσπασµα 1 (Th. Kock, Comicorum Atticorum 
Fragmenta, II, 1976, 448): φύαν θ� µ� α∩τ↔ παρέλαβον Φαληρικήν, 
                                           ε…ς κύαθος ντα⊄ θ� ∈ δατος πιχυθείς πολύ� 
                                           τεµών δ  λεπτήν τϒς  χλόης κα∝  πλείονα,  
                                           κ ν ° δικότυλος λήκυθος, καταστρέφω. 
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αγγειοπλαστών αναφέρεται ότι η αµοιβή τους αντιστοιχούσε µε το 10% της 

χωρητικότητας του αγγείου σε λάδι ή κρασί249.  

Από αρχαίες πηγές είναι γνωστή η ύπαρξη µέτρων χωρητικότητας για υγρά 

και για στερεά. Ο Fr. Hultsch στο έργο του Griechische und römische Metrologie250 

έχει συγκεντρώσει τους αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς που είχαν 

ασχοληθεί µε θέµατα µετρολογίας, συµπεριλαµβάνοντας και αυτούς στους οποίους 

υπάρχουν σχετικές µαρτυρίες, όπως είναι, για παράδειγµα, ο Ηρόδοτος και ο 

Πολύβιος. Αναφέρει επίσης και τα νεότερα έργα από το 1500 και εξής, όπου 

φαίνεται ότι ζητήµατα µετρολογίας είχαν απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές 

κατά τον 19ο αιώνα251. Βασιζόµενος στις πηγές αναφέρεται αναλυτικά στα αττικά 

µέτρα χωρητικότητας υγρών και στερεών, καθώς και στα ρωµαϊκά252. Καθώς τα 

µέτρα διέφεραν από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδας, αναφέρεται σε καθεµία από 

αυτές χωριστά. Εξετάζει την αντιστοιχία αττικών, αιγινίτικων και λακωνικών 

µέτρων χωρητικότητας, ενώ τα συγκρίνει µε αυτά της Ασίας και της Αιγύπτου253. 

Ανάµεσα στις διάφορες περιοχές που εξετάζει είναι και η Κρήτη για την οποία από 

τον Φιλόστρατο αναφέρονται ως µέτρο κρασιού µφορε∂∂∂∂ς ο≥≥≥≥ κ Κρ της, αναφορά 

στην οποία ο Fr. Hultsch θεωρεί ότι είναι φανερός ο συλλογισµός πως πρόκειται 

για ένα µέτρο µεγαλύτερο από το συνηθισµένο αττικό. Πιστεύει ότι ο υπολογισµός 

του αιγινίτικου µέτρου βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό της Κρήτης, γεγονός που τον 

οδηγεί στην υπόθεση ότι οι αρχές του επονοµαζόµενου αιγινίτικου, δηλαδή του 

αρχαίου πελοποννησιακού συστήµατος, βρίσκονται στην Κρήτη. Για το 

νοµισµατικό κανόνα αναφέρει µε βεβαιότητα ότι ήταν ο αιγινίτικος254. Σε πίνακες 

που δίνονται στο τέλος αναφέρονται οι αντιστοιχίες των µέτρων των διαφόρων 

περιοχών µε τα λίτρα. 

Σχολιάζοντας ο Fr. Hultsch τις σχετικές µαρτυρίες στον Όµηρο θεωρεί ότι ο 

όρος µέτρον στον Όµηρο εµφανίζεται ως γενική έκφραση της χωρητικότητας 

µάλλον για στερεά παρά για υγρά255. Πιστεύει ότι αυτό το «µέτρο» είχε 

διαµορφωθεί κατ� αποµίµηση του φοινικικού σάτoνα και υπολογιζόταν ως τέτοιο, 

που σηµαίνει ακριβώς ή κατά προσέγγιση 12,12 λίτρα. Σε αυτό τον υπολογισµό 

καταλήγει από την παραβολή των οµηρικών αριθµών για τα µέτρα. Οι µαρτυρίες 

                                                 
249 Πολιτιστική Κίνηση Μαργαριτών, 2001, 27 
250 Fr. Hultsch, 1971 (2η έκδοση), 7-14 
251 Fr. Hultsch, στο ίδιο, 14-21 
252 Fr. Hultsch, στο ίδιο, 100-126.   
253 Fr. Hultsch, στο ίδιο, 499-510 
254 Fr. Hultsch, στο ίδιο, 556 
255 Fr. Hultsch, στο ίδιο, 499 
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στις οποίες βασίζεται από τον Όµηρο είναι: α) Ιλιάδα, Ψ, 267-268: κατέθηκε 

λέβητα καλόν, τέσσαρα µέτρα κεχανδότα, όπου ο Hultsch εκτιµά ότι εννοεί 48,5 

λίτρα, β) Οδύσσεια, β, 355: ε••••κοσι δ� στω µέτρα µυληφάτου λφίτου κτϒϒϒϒς τα 

οποία ο Τηλέµαχος θα έπαιρνε µαζί του σε ένα σύντοµο θαλάσσιο ταξίδι και τα 

οποία αντιστοιχούν σύµφωνα µε τον Hultsch σε 242 λίτρα, γ) Ιλιάδα, Η, 471: 

δ¬¬¬¬κεν ����Ιησονίδης γέµεν µέθυ, χίλια µέτρα, τιµητικό δώρο σταλµένο µε πλοίο 

στους Ατρείδες, ποσότητα που από τον Hultsch υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 

121 εκατόλιτρα, δ) Οδύσσεια, ι, 208-210: τℜℜℜℜ ν δ� ⊕⊕⊕⊕ τε πίνοιεν µελιηδέα ο≈≈≈≈νον 

ρυθρόν, ν δέπας µπλήσας ∈∈∈∈ δατος νά ε••••κοσι µέτρα χε⊄⊄⊄⊄ ����, ↵↵↵↵ δµή δ� δε∂∂∂∂α πℜℜℜℜ  

κρητϒϒϒϒρος ↵↵↵↵ δώδει, όπου, όπως επισηµαίνει ο Hultsch, υποδηλώνεται η αναλογία 

ανάµιξης. Όπως αναφέρει ο Hultsch έχουµε από πολύ µεταγενέστερη εποχή 

σχετική µαρτυρία, ότι το µέτρον µπορούσε να αναφέρεται απλά και να ισχύει ως 

µέτρο για το σάτονα (§ 44,9 Sea). Ακόµα ο Hultsch θεωρεί ότι το µέτρον που 

αναφέρεται στον Ησίοδο, Έργα, 350, ε∠∠∠∠  µ ν µετρε∂∂∂∂σθαι παρ  γείτονος, ε∠∠∠∠  δ� 

ποδο⊄⊄⊄⊄ ναι, α∩∩∩∩τ���� τ���� µέτρ����, και το οποίο ίσχυε για κάθε σπίτι, θα µπορούσε να 

αντιστοιχεί σε µέτρο 12 λίτρων ή σύµφωνα µε υστερότερες ενδείξεις σε ένα 

αιγινίτικο «εκτέα» (ον. εκτεύς).  

Εκτός όµως από τις παραπάνω µαρτυρίες για µέτρα στον Όµηρο που έχουν 

συγκεντρωθεί από τον Fr. Hultsch, εντοπίσαµε δύο ακόµα αναφορές σε µέτρα στην 

Ιλιάδα: α) Ιλιάδα, Ψ, 264-265: κα∝∝∝∝  τρίποδ�  τ√√√√εντα δυωκαιεικοσίµετρον, τ���� 

πρώτ����, β) Ιλιάδα, Ψ, 741-742: ργύρεον κρητϒϒϒϒρα, τετυγµένον���� ξ δ� ρα µέτρα 

χ νδανεν.  

Στις µεταφράσεις του αρχαίου κειµένου διαπιστώσαµε ότι η έννοια του 

µέτρου δεν έχει εκληφθεί κάθε φορά µε τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγµα, το Ψ 741-

742 της Ιλιάδας έχει ερµηνευθεί ως εξής: καλόφτιαστο κροντήρι ολάργυρο, που 

εχώραε λίτρες έξι (Οµήρου Ιλιάδα, µετάφραση Ν. Καζαντζάκη, Ι. Θ. Κακριδή, 

1979, 372) ή Κι ο γιος του Πηλέα θέτει έπαθλο για τον αγώνα ταχύτητας έναν 

ασηµένιο κρατήρα, πραγµατικό κοµψοτέχνηµα. Χωρούσε δε έξι µέτρα υγρών (Ν. 

Σταµπολίδης, Πρόλογος, στο Ν. Σταµπολίδης, Α. Καρέτσου (επ.), Ανατολική 

Μεσόγειος. Κύπρος � ∆ωδεκάνησα � Κρήτη, 16ος � 6ος αι. π.Χ., 1998, 26). 

Σωστότερη είναι η δεύτερη εκδοχή γιατί κάνει σαφέστερο ότι ο Όµηρος 

αναφέρεται σε κάποια µέτρα, των οποίων η αντιστοιχία µε τα σηµερινά θα πρέπει 

να βρεθεί.  
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Στην κλασική Αθήνα µετρονόµοι έλεγχαν την τήρηση των µέτρων και των 

σταθµών στη συναλλαγή των προϊόντων, ενώ στη Θόλο φυλάσσονταν τα επίσηµα 

µέτρα και σταθµά του κράτους256. Σε ανασκαφές βρέθηκε στη Θόλο πήλινο 

κυλινδρικό δηµόσιο µέτρο για ξηρά προϊόντα του δεύτερου µισού του 4ου π.Χ. 

αιώνα257, αλλά και επιτραπέζια σκεύη, όπως κύλικα και µικρή όλπη, που έχουν 

χρονολογηθεί γύρω στο 470-460 π.Χ. και φέρουν την επιγραφή ∆Ε, δηλαδή 

δηµόσιο. Τα αγγεία αυτά, όπως αναφέρεται, χωρούν σταθερές ποσότητες υγρού, 

γεγονός που θεωρείται ότι υποδηλώνει τη σχέση τους µε το δηµόσιο µαγειρείο, 

δείχνοντας έτσι ότι εφαρµοζόταν αµερόληπτη διανοµή για όλους258.  

Τα αγγεία ως προς τη µετρολογική τους διάσταση έχουν απασχολήσει πολύ 

λιγότερο την έρευνα συγκριτικά µε τη στυλιστική και την τυπολογική τους ανάλυση 

και όταν αυτό συµβαίνει, αφορά σε ορισµένες µόνο περιόδους και σε πολύ 

περιορισµένο αριθµό σχηµάτων.  

Ως προς τα προϊστορικά χρόνια υπάρχουν στοιχεία από πινακίδες γραµµικής Α 

και γραµµικής Β γραφής για την ύπαρξη µονάδων µέτρησης της χωρητικότητας. 

Σύµφωνα µε τον Emmett L. Bennett259, ο οποίος εξετάζει τις κλασµατικές ποσότητες 

στη µινωική «λογιστική», στη γραµµική Α µια µόνο οµάδα συµβόλων για 

κλασµατικούς αριθµούς φαίνεται να χρησιµοποιείται για όλων των ειδών τις µετρήσεις, 

όπως είναι το βάρος και ο όγκος για στερεά και για υγρά, ενώ αντίθετα στη γραµµική Β 

κάθε είδος µέτρησης έχει τη δική του οµάδα συµβόλων για κλασµατικά µέτρα. 

Αναφερόµενος στις µετρήσεις χωρητικότητας θεωρεί ότι στα µετρικά συστήµατα 

πολλών πολιτισµών τα µικρότερα µέτρα για στερεά και για υγρά ονοµάζονται µε τον 

ίδιο τρόπο, ενώ διαφοροποίηση υπάρχει στα µεγαλύτερα µέτρα. Ανάµεσα στα µέτρα 

χωρητικότητας που παραδίδονται σε πινακίδες αναφέρει το κύπελλο και τον αµφορέα 

και διακρίνει µέτρα για υγρά και για στερεά µε διαφορές µεταξύ τους, που θεωρεί ότι 

χονδρικά συµφωνούν µε τις σχέσεις ανάµεσα στα µεταγενέστερα ελληνικά µέτρα, τον 

κύαθο που είναι κοινός για µετρήσεις σε υγρά και σε στερεά, τον µέδιµνο που είναι για 

στερεά και τον µετρητή που είναι για υγρά. Εξηγώντας τον τρόπο µέτρησης των 

ποσοτήτων σύµφωνα µε το σύστηµα της γραµµικής Α και της γραµµικής Β αναφέρεται 

και στις τράπεζες ελέγχου των µέτρων χωρητικότητας που έχουν βρεθεί στη ∆ήλο, οι 

οποίες έχουν µία σειρά διαβαθµισµένων µέτρων χωρητικότητας, όπως απαιτείται από 

ένα τέτοιο σύστηµα µέτρησης. 
                                                 
256 J. Mck. Camp II, D. Buitron-Oliver, 1993, 51 
257 Βλ. T. L. Shear, 1935, 346-347 και  J. Mck. Camp II, D. Buitron-Oliver, στο ίδιο, 52, αρ. 41. Γύρω από 
τη Θόλο έχουν βρεθεί πολλά πήλινα µέτρα. 
258 J. Mck. Camp II, D. Buitron-Oliver, στο ίδιο, 42, αρ. 26 
259 Emmett L. Bennett, 1950, 204-222, ειδικά 209, 218-219, 221-222 
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Τις µινωικές µονάδες µέτρησης εξετάζει και ο Anton Boskamp260 λαµβάνοντας 

υπ� όψιν του στοιχεία χωρητικότητας από αγγεία, όπως ενός ενεπίγραφου πίθου από τη 

µινωική βίλα στην Άνω Ζάκρο, αλλά υπολογίζει και τη χωρητικότητα πρωιµότερων 

αγγείων �πίθων και αµφορέων- από τη Μύρτο και άλλων από την Κνωσό. Σε αρκετά 

µεταγενέστερο άρθρο του ο A. Boskamp261 εξετάζει τα graffiti που υπάρχουν σε πίθους 

από τις ∆υτικές Αποθήκες του Ανακτόρου στην Κνωσό µε αφορµή µία ευρύτερη 

µελέτη του για την οργάνωση της αποθήκευσης στην Κρήτη. Ένα από αυτά τα graffiti 

θεωρεί ότι µπορεί να αποτελεί σηµάδι όγκου ή χωρητικότητας και, αν αυτό ισχύει, ότι 

πρόκειται για σύνθεση κλάσµατος και ολόκληρου αριθµού262.  

Εκτός όµως από το µινωικό και το µυκηναϊκό σύστηµα µέτρησης της 

χωρητικότητας έχει απασχολήσει τους µελετητές. Για παράδειγµα, σε σχετικό άρθρο 

της Anna Sacconi263 διαπιστώνουµε ότι στηριζόµενη και αυτή σε µαρτυρίες της γραφής 

και στα µυκηναϊκά ιδεογράµµατα αναφέρεται στα µέτρα χωρητικότητας για στερεά, 

στα µέτρα χωρητικότητας για υγρά και στα µέτρα βάρους264. Ο D. A. Was265 

εξετάζοντας τις µυκηναϊκές µονάδες µέτρησης χωρητικότητας, τις συγκρίνει µε τις 

µινωικές θέτοντας το ερώτηµα αν το µυκηναϊκό σύστηµα µέτρησης χωρητικότητας για 

στερεά προέκυψε από κάποιες προσαρµογές του παλιότερου µινωικού συστήµατος και 

αν ναι για ποιό λόγο. Στηριζόµενος στη µαρτυρία πινακίδας θεωρεί ότι αυτή οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως ο µετρητής θα είχε ως χωρητικότητα δύο φορές τον όγκο ενός 

«ιδανικού» ψευδόστοµου αµφορέα και συνεπώς θα πρέπει να αναζητηθεί σε µία 

διακύµανση ανάµεσα στα 24 έως 28 λίτρα266. Καταλήγει στο συµπέρασµα πως το 

µυκηναϊκό σύστηµα µέτρησης χωρητικότητας στερεών προέκυψε από προσαρµογή του 

προγενέστερου µινωικού συστήµατος µε µείωση της χωρικότητας του τελευταίου κατά 

το 1/6 και πως βάσει των διαθέσιµων µαρτυριών ο «µυκηναϊκός µέδιµνος» (µέτρο για 

στερεά) θα είχε χωρητικότητα 90 λίτρων και ο «µυκηναϊκός µετρητής» (µέτρο για 

υγρά) 27 λίτρων267.  

Πέρα όµως από τις µαρτυρίες της γραφής έχει γίνει και σειρά µετρήσεων 

χωρητικότητας σε µεγάλη και οµοιογενή οµάδα ΥΕ ΙΙΙΒ αγγείων διαφόρων σχηµάτων 
                                                 
260 Anton Boskamp, 1982, 15-25 
261 A. Boskamp, 1996, 101-112 
262 A. Boskamp, στο ίδιο, 108-109, 111-112. Τα υπόλοιπα graffiti υποδηλώνουν το προϊόν που περιείχε ο 
πίθος. 
263 Anna Sacconi, 1971, 135-149 
264 Βλ. και E. French, 1999, 130, όπου αναφέρει ότι σε κείµενα γραµµικής Β΄ ιδεόγραµµα που µοιάζει µε 
άωτο ή µε κωνικό κύπελλο αποδίδει το µέτρο «Ζ» και ότι στην ηπειρωτική Ελλάδα το µεγαλύτερο από 
αυτά τα κύπελλα έχει χωρητικότητα περίπου 300 κ.εκ.  
265 D. A. Was, 1977, 26-35 
266 Στο προαναφέροµενο άρθρο αναφέρονται και άλλες απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το θέµα 
αυτό. 
267 Όπως αναφέρει ο µινωικός µέδιµνος αντιστοιχεί σε 108 λίτρα. 
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και µεγεθών από το Ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, προκειµένου να διαπιστωθεί 

αν τα συνηθισµένα αγγεία κατασκευάζονταν σε σταθερά µεγέθη προσαρµοσµένα στο 

ισχύον µετρικό σύστηµα και συνεπώς να εξακριβωθεί η σχέση τους µε τις µυκηναϊκές 

µονάδες χωρητικότητας268. Εξηγείται η µέθοδος µέτρησης και στο τέλος η Lang 

συγκρίνει και µε µετρήσεις χωρητικότητας που είχε κάνει η ίδια σε µυκηναϊκά αγγεία 

από την αθηναϊκή Αγορά.  

Όπως αναφέρεται από τον M. B. Wallace269 µετρήσεις χωρητικότητας τελευταία 

έχουν γίνει και για τους χαναανιτικούς αµφορείς της ύστερης Εποχής του Χαλκού.  

Πολύ λίγα σχετικά στοιχεία εντοπίζονται στον κατάλογο της έκθεσης «Μινωιτών 

και Μυκηναίων Γεύσεις», όπου επιγραµµατική είναι από τον P. Warren270 η αναφορά 

της µέσης χωρητικότητας των πρωτοµινωικών πίθων της Μύρτου, η οποία έχει 

υπολογιστεί στα 89 λίτρα, ενώ διατυπώνεται από τη Μ. Βλαζάκη271 η άποψη ότι δύο 

µεσοµινωικά ΙΑ µικκύλα κύπελλα από εργαστήριο αρωµατοποιίας στο Χαµαλεύρι 

Ρεθύµνου ίσως αποτελούσαν µέτρα.  

Οι επόµενες περίοδοι κατά τις οποίες το ενδιαφέρον της έρευνας έχει 

στραφεί σε θέµατα ογκοµετρικής προσέγγισης των αγγείων είναι στα ιστορικά 

χρόνια η αρχαϊκή και η κλασική περίοδος και το σχήµα στο οποίο έχει εστιαστεί η 

προσοχή είναι οι αµφορείς. Καθώς αποτελούσαν το µέσο για τη διακίνηση 

αρκετών προϊόντων, εµπλέκονταν άµεσα στο εµπόριο και στην οικονοµία και έτσι 

είναι αναµενόµενο να έχουν εξεταστεί κάτω από αυτή την οπτική και όχι µόνο για 

την προαναφερόµενη περίοδο, αλλά και για τις επόµενες �ελληνιστική, ρωµαϊκή- 

καθώς και για τα βυζαντινά χρόνια. Εκτός από τους αµφορείς που σχετίζονταν µε 

το εµπόριο, ως προς τη χωρητικότητά τους έχουν εξεταστεί και οι παναθηναϊκοί 

αµφορείς, κατηγορία αµφορέων που δίνονταν ως βραβεία και ως τέτοια θα 

αναµενόταν να έχουν προκαθορισµένο περιεχόµενο.  

Τη χωρητικότητα παναθηναϊκών αµφορέων του 6ου, 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα 

έχει εξετάσει ο M. Bentz272 µε το σκεπτικό ότι στους αγώνες θα πρέπει να γινόταν 

µία δίκαιη απονοµή βραβείων και έτσι κάθε αµφορέας θα πρέπει να περιείχε την 

ίδια ποσότητα λαδιού. Αναφέρει ότι µέχρι τη συγκεκριµένη µελέτη µετρήσεις 

χωρητικότητας παναθηναϊκών αµφορέων είχαν γίνει µόνο σποραδικά και 

θεωρούνταν ότι η χωρητικότητά τους ισοδυναµούσε µε ένα µετρητή, που 

ονοµαζόταν επίσης αµφορέας ή κάδος. Στόχος του είναι βάσει των αποτελεσµάτων 
                                                 
268 M. Lang, 1964, 99-105 
269M. B. Wallace, 1989, 93 και υποσηµείωση 19 
270 P. Warren, 1999, 160 
271 Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, 1999, 49 και 51, 52 
272 M. Bentz, 1998, 31- 40  
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των µετρήσεων χωρητικότητας να διαπιστώσει αν οι παναθηναϊκοί αµφορείς που 

δίνονταν ως βραβεία αποτελούσαν πραγµατικά ένα είδος αµφορέα-µέτρου, αν οι 

νικητές έπαιρναν πράγµατι ένα µετρητή λαδιού σε κάθε αµφορέα και αν η 

ποσότητα παρέµενε πάντα ίδια ή άλλαζε στην πορεία του χρόνου.  

 Ως προς τους υπόλοιπους αµφορείς (τους αµφορείς µεταφοράς των 

προϊόντων) την εξέλιξη της έρευνας στις µετρήσεις χωρητικότητάς τους έχει 

παρουσιάσει ο M. Wallace σε άρθρο του 1989273, όπου όπως αναφέρει οι πρώτες 

µετρήσεις έγιναν γύρω στο 1870. Η οπτική όµως αυτή της έρευνας δεν έγινε 

δηµοφιλής και το ενδιαφέρον ανανεώθηκε µόνο στη δεκαετία του 1930. Ανάµεσα 

στα άλλα επισηµαίνει ότι οι µετρήσεις χωρητικότητας σε χιακούς αµφορείς 

συνδυάστηκαν µε άλλα στοιχεία για να παραχθεί ιστορική ερµηνεία, ενώ 

σηµαντικά είναι και τα στοιχεία για τους ροδιακούς αµφορείς. 

Σε άλλο άρθρο του ο M. Wallace εκφράζει την άποψη ότι είναι πιθανό οι 

µεγάλες ελληνικές πόλεις-κράτη να διάλεγαν τα µέτρα τους για τα νοµίσµατα, το 

βάρος και τη χωρητικότητα λαµβάνοντας υπ� όψιν τους τους διεθνείς 

συσχετισµούς274. Χρησιµοποιεί στοιχεία από κείµενα, όπου αναφέρει ότι ο 

Ηρόδοτος αποτελεί την πρώτη γραπτή πηγή στην οποία γίνεται προσπάθεια για να 

βρεθεί η ισοτιµία των µέτρων αρκετών ελληνικών πόλεων, καθώς και στοιχεία 

από νοµίσµατα και µετρήσεις χωρητικότητας χιακών αµφορέων του 5ου π.Χ. 

αιώνα σε συνδυασµό µε το νοµισµατικό διάταγµα της Αθήνας, για το οποίο 

σύµφωνα µε τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί ως προς τη χρονολόγησή του 

αναφέρει ότι συντάχθηκε πριν το 414 π.Χ. και όχι πριν το 449 π.Χ. Σχολιάζει και 

τις απόψεις της H. B. Matingly για τη χωρητικότητα σαµιακών και θασιακών 

αµφορέων µε την οποία δεν συµφωνεί, αφού πιστεύει ότι τα στοιχεία για τη 

χωρητικότητα των συγκεκριµένων αµφορέων δεν είναι επαρκή για να οδηγήσουν 

σε ιστορικά συµπεράσµατα κυρίως λόγω του βαθµού ακρίβειας των µετρήσεων 
275.  

Τη σχέση της χωρητικότητας χιακών, σαµιακών και θασιακών αµφορέων 

του 5ου π.Χ. αιώνα µε τη νοµισµατική κυκλοφορία εξετάζει σε άρθρο της η H. B. 

Mattingly276. Συγκρίνει µε την Αττική και λαµβάνοντας υπ� όψιν το διάταγµα του 

449 π.Χ. για το νοµισµατικό σύστηµα, θεωρεί ότι αυτό επέβαλε οµοιοµορφία στα 

µέτρα σε όλο το κράτος και βάσει των ενδείξεων που υπάρχουν και στη 

                                                 
273 M. B. Wallace, 1986, 88-94 
274 M. B. Wallace, 1984, 11-13 
275 M. B. Wallace, στο ίδιο, 13 
276 H. B. Mattingly, 1981, 78-86 
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χωρητικότητα των αποθηκευτικών αµφορέων του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα που 

κατασκευάζονταν από συγκεκριµένους συµµάχους277. Επισηµαίνει ότι για το 

διάστηµα 480 � 405 π.Χ., για το οποίο υπάρχουν στοιχεία, η νοµισµατική αξία που 

ισχύει είναι η αττική και οι γνωστές χωρητικότητες, που όλες φαίνονται να είναι 

αττικές, ίσως εξηγούνται από αυτό το γεγονός.  

Η V. Grace σε άρθρο της του 1949 εξετάζει τα αγγεία και συγκεκριµένα τους 

αµφορείς ως µέτρα και αναφέρει ότι σε αρχαίες πηγές ποσότητες υγρών προϊόντων 

ορίζονταν µε πήλινους αµφορείς278. Εκφράζει την άποψη ότι279 τα σφραγίσµατα 

στις λαβές των αµφορέων θα αποτελούσαν την εγγύηση για τη χωρητικότητά τους. 

Επίσης καταλήγει σε ορισµένα «προσωρινά» όπως τα χαρακτηρίζει 

συµπεράσµατα280. Έτσι παρατηρεί ότι ποικίλα τοπικά µέτρα υπήρχαν ταυτόχρονα 

και αναφέρει ως παράδειγµα ότι στον πρώιµο 3ο π.Χ. αιώνα οι θασιακοί, ροδιακοί 

και κνιδιακοί αµφορείς χωρούσαν αντίστοιχα περίπου 21, 28 και 40 λίτρα. Εξηγεί 

πως έχουν γίνει οι µετρήσεις χωρητικότητας στα αγγεία που µετρήθηκαν έως το 

χείλος. Στα ακέραια χρησιµοποιήθηκε νερό, ενώ στα συγκολληµένα σιτάρι. Ακόµα 

επισηµαίνει ότι στην ίδια πολιτεία το αγγείο-µέτρο ήταν διαφορετικό σε 

διαφορετικές περιόδους. Ένα από τα παραδείγµατα που αναφέρει είναι ότι ο 

κνιδιακός αµφορέας στον ύστερο 2ο π.Χ. αιώνα χωρούσε κατά µέσο όρο περίπου 31 

λίτρα, ενώ όπως προαναφέρθηκε στον πρώιµο 3ο π.Χ. αιώνα περίπου 40 λίτρα. 

Αναφέρει επίσης ότι βρισκόταν σε χρήση κλασµατικοί ενσφράγιστοι αµφορείς, οι 

οποίοι χωρούσαν ποσότητα κλασµατική και όχι ακέραια, όπως ροδιακός 

χρονολογηµένος πιθανόν γύρω στο 225 π.Χ. µε χωρητικότητα 12.7 λίτρα. Στον 

κατάλογο που παραθέτει στο τέλος ανάµεσα στις µετρήσεις που δίνει για τους 

αµφορείς συµπεριλαµβάνονται και αυτές της χωρητικότητα.  

Μετρήσεις χωρητικότητας ελληνιστικών ροδιακών αµφορέων του 300 έως 

200 π.Χ. έχουν γίνει και από τους P. M. Wallace Matheson και M. B. Wallace281, οι 

οποίοι διατύπωσαν την υπόθεση ότι ο µέσος όρος χωρητικότητας αυτών των 

αµφορέων στην πράξη κυµαινόταν κατά τον ίδιο τρόπο που συχνά κυµαίνεται το 

χτυπηµένο βάρος διαδοχικών κυκλοφοριών µιας σειράς νοµισµάτων, βασισµένης 

σε ένα µόνο µέτρο. Θεωρούν ότι οι διακυµάνσεις στη χωρητικότητα των 

αµφορέων αντανακλούν τη σύγκρουση µεταξύ των συµφερόντων των εµπόρων 

κρασιού και των καταναλωτών. Συγκρίνουν τη νοµισµατική κυκλοφορία µε τη 
                                                 
277 H. B. Mattingly, στο ίδιο, 85 
278 V. Grace, 1949, 175 
279 V. Grace, στο ίδιο, 178 
280 V. Grace, στο ίδιο, 179-180 
281 P. M. Wallace Matheson, M. B. Wallace, 1982, 293-320 
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χωρητικότητα των αµφορέων και πιστεύουν ότι η ροδιακή πολιτεία είχε εκδόσει 

επίσηµα µέτρα χωρητικότητας. Όπως φαίνεται, η συζήτηση για τη χωρητικότητα 

των αµφορέων έχει προχωρήσει αρκετά και διατυπώνονται σκέψεις από τους 

προαναφερόµενους282 όπως, για παράδειγµα,  ότι δεν είναι σαφές αν µία ελληνική 

πολιτεία κανονικά άλλαζε όλα τα µέτρα της για το µήκος, το βάρος και τη 

χωρητικότητα από το ένα σύστηµα στο άλλο ή αν ήταν συνηθισµένο να αλλάζει  

µόνο ένα µέτρο και ακόµα ότι ένας αµφορέας συγκεκριµένης χωρητικότητας θα 

µπορούσε να αντιστοιχεί σε µέτρα διαφορετικών πολιτειών. Αναφέρουν, για 

παράδειγµα, ότι αµφορέας χωρητικότητας 19 ½ λίτρων θα µπορούσε να ταιριάζει 

σε ένα υποθετικό ροδιακό σύστηµα, στο οποίο 9 χόες θα ισοδυναµούσαν περίπου 

µε 20 και ¼ λίτρα, στο αττικό, όπου 6 χόες θα ισοδυναµούσαν µε περίπου 19.6 

λίτρα, στο χιακό, στο οποίο 7 χόες θα ήταν περίπου 20.2 λίτρα ή στο λακωνικό, 

όπου 4 χόες θα ήταν περίπου 18.7 λίτρα. Εξηγούν αναλυτικά τη µέθοδο που 

χρησιµοποίησαν για τις µετρήσεις, όπου ακέραια αγγεία µετρήθηκαν µε νερό, ενώ 

συγκολληµένα µε σφαιρίδια πολυστερίνης. 

Ως προς τη Θάσο η M. Lang283 έχει δηµοσιεύσει επιγραφή χρονολογηµένη 

γύρω στο 425-400  π.Χ., η οποία αποδίδει τον τύπο του Ήρωνα για τη 

χωρητικότητα των πίθων. Βάσει αυτής οι κεραµείς θα έφτιαχναν αγγεία σύµφωνα 

µε τα αττικά µέτρα και όχι µε τα εγχώρια θασιακά. Η Lang τη συσχετίζει µε το 

αττικό διάταγµα περί οµοιοµορφίας των µέτρων στα νοµίσµατα, στα βάρη και 

στις µετρήσεις. Σύµφωνα µε τον τύπο του Ήρωνα η χωρητικότητα ήταν γνωστή 

από υπολογισµούς βάσει ορισµένων διαστάσεων του αγγείου, όπως είναι η µέγιστη 

διάµετρος, η ελάχιστη διάµετρος και το βάθος. 

Σε αµφορέα από τη Θάσο του 5ου π.Χ. αιώνα ο J. B. Brashinsky284 έχει 

υπολογίσει τη χωρητικότητά του µαθηµατικά σύµφωνα µε τον τύπο του Ήρωνα 

και στη συνέχεια την επιβεβαίωσε και µε πραγµατική µέτρηση. Graffiti στο λαιµό 

του αµφορέα αφορούν στη χωρητικότητά του. Από αυτά το ένα επικυρώνει την 

ορθότητα της µέτρησης, ενώ το άλλο προσδιορίζει τη µέτρηση και συµφωνεί µε τη 

χωρητικότητα που προέκυψε από τη µαθηµατική και από την πραγµατική 

µέτρηση. Σύµφωνα µε τον Brashinsky ο τύπος του Ιέρωνα µπορεί να εφαρµοσθεί 

σε αµφορείς όπως αυτούς του 5ου π.Χ. αιώνα από τη Θάσο και τη Μένδη και 

υστερότερα στις πρώιµες οµάδες αµφορέων από τη Σινώπη.  

                                                 
282 P. M. Wallace Matheson, M. B. Wallace, στο ίδιο, 300, υποσηµείωση 21 
283 M. Lang, 1952, 18-31 
284 J. B. Brashinsky, 1978, 135-143 
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Στοιχεία για τη χωρητικότητα τριών τύπων κορινθιακών αµφορέων, των 

τύπων Α, Α΄, και Β, δίνονται από την C. Koehler σε πρόσφατο άρθρο της για την 

τυπολογία και τη χρονολόγηση κορινθιακών αµφορέων µεταφοράς285 όπου, όπως 

αναφέρεται, έχει µετρηθεί η χωρητικότητα σχεδόν 200 αµφορέων και από τους 

τρεις τύπους εφαρµόζοντας τις µεθόδους µε υγρά και στερεά που είχαν αναπτυχθεί 

από τη V. R. Grace και στη συνέχεια από τους B. L. Johnson, C. G. Koehler, P. M. 

W. Matheson και M. B. Wallace286.  

Τα graffiti σε αµφορείς µεταφοράς που έχουν βρεθεί στην αθηναϊκή Αγορά 

και χρονολογούνται γύρω στο 430 � 400 π.Χ. εξετάζει σε πρόσφατο άρθρο του ο M. 

L. Lawall287 συµπεριλαµβάνοντας αδηµοσίευτα και ήδη δηµοσιευµένα. 

Αναφέρεται στις προηγούµενες σχετικές µελέτες της M. Lang και άλλων, καθώς 

και στις ερµηνείες που είχαν δοθεί σε αυτά. Σύµφωνα µε τον Lawall τα graffiti 

στους συγκεκριµένους αµφορείς αφορούν στον όγκο, στο βάρος, στις τιµές των 

αγγείων, σε εµπορικές συντµήσεις για τον όγκο ή στο είδος του προϊόντος που 

περιέχουν, σε αθροιστικά σηµεία και σε συνδυαζόµενα σηµεία, τα οποία και στις 

τρεις γνωστές περιπτώσεις έχουν να κάνουν µε τον όγκο και την τιµή. Παρατηρεί 

ότι το 90% των παραπάνω εµπορικών graffiti χρονολογούνται στις τρεις 

τελευταίες δεκαετίες του 5ου π.Χ. αιώνα και συσχετίζει την αυξανόµενη παρουσία 

τους στα χρόνια αυτά µε τον πελοποννησιακό πόλεµο. Επισηµαίνει ότι τα 

περισσότερα έχουν βρεθεί σε ανασκαφές που έγιναν στη ΝΑ γωνία της Αγοράς και 

όπως αναφέρει η συγκεκριµένη περιοχή έχει ήδη συσχετισθεί σε προηγούµενες 

δηµοσιεύσεις µε την πώληση κρασιού. Τα graffiti συναντώνται σε διάφορους 

τύπους αµφορέων και ιδιαίτερα σε αυτούς που συνήθως εισάγονταν στην Αθήνα 

κατά τον ύστερο 5ο π.Χ. αιώνα. Παρατηρεί ακόµη ότι υπερτερούν αυτά που δίνουν 

πληροφορίες για τον όγκο και θεωρεί ότι αυτά και ίσως και ορισµένα που 

σχετίζονται µε το βάρος, πρέπει να αποδοθούν στον επανεφοδιασµό του καπηλειού 

µε οίνο ή µε άλλο απόθεµα εγχώριων αγροτικών προϊόντων. Πιστεύει ότι η 

πώληση του κρασιού στο καπηλειό θα απαιτούσε ευρεία χρήση εγχάρακτων 

σηµείων, ενώ η αναγραφή του όγκου θα ήταν απαραίτητη για να κερδιθεί η 

αξιοπιστία των πελατών.  

Ως προς τους ρωµαϊκούς αµφορείς οι D. P. S. Peacock και D. F. Williams στο 

βιβλίο τους για τους αµφορείς και τη ρωµαϊκή οικονοµία παρατηρούν απλώς ότι 

αν είναι γνωστά το βάρος και η χωρητικότητα ενός ακέραιου αµφορέα, τότε είναι 
                                                 
285 C. G. Koehler, 1999, 6 
286 C. G. Koehler, στο ίδιο, 6 και 12 υποσηµείωση 49 
287 M. L. Lawall, 2000, 3-90 
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δυνατό τα δεδοµένα αυτά να µετατραπούν σε ισοδύναµη ποσότητα λαδιού, 

κρασιού, γάρου ή κάποιου άλλου υγρού προϊόντος288. Αναφερόµενοι289 στην 

τεχνική κατασκευής των αµφορέων επισηµαίνουν ότι οι καλύτεροι αµφορείς θα 

ήταν αυτοί που θα είχαν τη µεγαλύτερη χωρητικότητα µέσα στα πιο λεπτά 

τοιχώµατα. ∆ηλαδή η µεγαλύτερη χωρητικότητα θα έπρεπε να αντιστοιχεί στα 

λιγότερο βαριά αγγεία. Τονίζουν έτσι τη διάσταση της χωρητικότητας που 

σχετίζεται µε το βάρος του αγγείου και σε πίνακα δίνουν για ορισµένους από τους 

πιο γνωστούς τύπους αµφορέων τον όγκο, το βάρος και τον όγκο του υγρού 

προϊόντος που αντιστοιχεί σε κάθε κιλό ψηµένου πηλού, στοιχείο που προκύπτει 

από τη διαίρεση του όγκου δια του βάρους. Όσο πιο µεγάλο είναι το αποτέλεσµα 

που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή, τόσο πιο καλός θεωρείται ο αµφορέας. 

Το ενδιαφέρον για τη χωρητικότητα των αµφορέων έχει στραφεί και σε 

αυτούς των βυζαντινών χρόνων. Για παράδειγµα ο F. H. van Doorninck290 στην 

εξέταση των φορτίων αµφορέων σε δύο ναυάγια, αυτό του Yassi Ada 

χρονολογηµένο στον 7ο αιώνα και αυτό του Serçe Limani χρονολογηµένο στον 11ο 

αιώνα, ανάµεσα στα άλλα θέµατα (τυπολογία, περιεχόµενο, graffiti) ασχολείται και 

µε τη χωρητικότητά τους. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για αµφορείς µε 

επαναλαµβανόµενη χρήση. Στους αµφορείς από το ναυάγιο του Yassi Ada 

διακρίνει στους διάφορους τύπους αρκετές υποκατηγορίες. Σε µία από αυτές 

παρατηρεί ότι οι µετρήσεις χωρητικότητας που έχουν γίνει δείχνουν ελάχιστη 

διακύµανση και επισηµαίνει ότι η φαινοµενική έλλειψη µεγεθών ανάµεσα στους 

αµφορείς του ναυαγίου ίσως αποδειχθεί αυταπάτη, οφειλόµενη στη συσσώρευση 

διαφορετικών υποκατηγοριών291. Ως προς τα graffiti αναφέρει ότι σε αυτά αριθµοί 

µεγαλύτεροι του 10 πιθανόν να υπάρχουν σε ορισµένες περιπτώσεις και ίσως να 

υποδηλώνουν τη χωρητικότητα. Για τους αµφορείς από το ναυάγιο του Serçe 

Limani διαπιστώνει ότι διαφέρουν πολύ ως προς τη χωρητικότητά τους292 και 

θεωρεί ότι η επαναλαµβανόµενη µακρόχρονη χρήση τους, φαινόµενο συνηθισµένο 

για τους ύστερους βυζαντινούς αµφορείς, ίσως να σχετίζεται µε τον 

υποβαθµιζόµενο ρόλο του αµφορέα ως αγγείου µεταφοράς.  

Σε µία άλλη περίπτωση ο C. Steckner293 εξετάζει δύο τύπους αµφορέων του 

7ου αιώνα, τους αποκαλούµενους LR1 και LR2 από το εκκλησιαστικό συγκρότηµα 

                                                 
288 D. P. S. Peacock, D. F. Williams, 19912, 18 
289 D. P. S. Peacock, D. F. Williams, στο ίδιο, 51-53 
290 F. H. van Doorninck Jr., 1989, 247-257  
291 F. H. van Doorninck Jr., στο ίδιο, 248 
292 F. H. van Doorninck Jr., στο ίδιο, 253, όπου δίνεται η χωρητικότητά τους 
293 C. Steckner, 1989, 57-71 
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των θερµών της Σάµου, ερευνώντας αν είναι δυνατή η καθιέρωση µίας σχέσης 

µεταξύ του σχήµατός τους και του περιεχοµένου τους. Καθοριστικός για αυτό 

θεωρείται ο σχετικός όγκος. Ανάµεσα στις µετρήσεις που έχουν γίνει από τον C. 

Steckner είναι και αυτές της χωρητικότητας των αγγείων.  

Η σηµασία της γνώσης της χωρητικότητας των αµφορέων για την έρευνα 

φαίνεται ότι εκτιµάται όλο και περισσότερο από τους µελετητές, αφού για 

παράδειγµα σε άρθρο για τα αποτελέσµατα σωστικής ανασκαφής στη Θάσο για 

ολόκληρο οξυπύθµενο αµφορίσκο του τύπου που αποκαλείται «σπαθείον» τα 

στοιχεία που δίνονται είναι η χρονολόγησή του (πιθανώς τέλος 6ου � αρχές 7ου 

αιώνα), το ύψος του και η χωρητικότητά του294.  

Ενδιαφέρον είναι το άρθρο της M. Lang295 για graffiti σε αγγεία (ολόκληρα ή 

θραύσµατα) από την αθηναϊκή Αγορά. Πρόκειται για αριθµητικά σηµεία που 

µπορεί να υποδηλώνουν α) τη χωρητικότητα, β) την τιµή και γ) το απόβαρο και το 

καθαρό βάρος του αγγείου. Τα περισσότερα προέρχονται από τον 5ο και τον 4ο π.Χ. 

αιώνα, αλλά υπάρχει και ένα του 7ου π.Χ. αιώνα, αρκετά ελληνιστικά και ένα 

πρώιµο ρωµαϊκό. Όσον αφορά αυτά που υποδηλώνουν τη χωρητικότητα 

πρόκειται για εξήντα ένα παραδείγµατα συνολικά, από τα οποία το ένα προέρχεται 

από τον 7ο π.Χ. αιώνα, τα περισσότερα από τον 5ο π.Χ. αιώνα, πολύ λίγα από τον 4ο 

π.Χ. αιώνα (πέντε), ενώ υπάρχουν και λίγα (τέσσερα) που χρονολογούνται  στον 5ο-

4ο π.Χ. αιώνα και πολύ λίγα είναι ελληνιστικά (έξι). Αυτό του 7ου π.Χ. αιώνα είναι 

χαραγµένο πάνω σε αµφορέα, όµως δεν σώζεται ολόκληρο ούτε το χάραγµα ούτε 

το ίδιο το αγγείο, οπότε δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί το µέτρο της 

χωρητικότητας. Τα σχήµατα των αγγείων στα οποία είναι χαραγµένα τα υπόλοιπα, 

είναι στην πλειοψηφία τους αµφορείς, συναντώνται όµως και σε άλλα σχήµατα 

όπως σε κρατήρα, σε πίθους, σε µαγειρικό αγγείο, σε µελαµβαφή λήκυθο και σε 

µελαµβαφή οινοχόη. Για τον κρατήρα, που η χωρητικότητά του είναι οκτώ 

χοίνικες (µέτρο για στερεά), η Lang296 θεωρεί ότι θα χρησιµοποιούνταν ως αγγείο 

ανάµιξης για τον συνδυασµό ξηρών τροφών που θα µετριόταν µε αυτό το µέτρο 

χωρητικότητας και ίσως να είχε σηµειωθεί από το µάγειρα για να µπορεί µε µία 

γρήγορη µατιά να δει αν ήταν αρκετά µεγάλο για µία συγκεκριµένη συνταγή.    

Λίγα στοιχεία για τη χωρητικότητα ορισµένων σχηµάτων αγγείων, καθώς 

και άλλου είδους δοχείων για υγρά και για στερεά προϊόντα δίνονται και στο 

                                                 
294 Κ. Τσούρης, 1996-1998, 60, εικ. 4 
295 M. Lang, 1956, 1-24 
296 M. Lang, στο ίδιο, 3-4 
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άρθρο του D. A. Amyx297, στο οποίο ως στόχο του έχει να ταυτίσει και να 

περιγράψει τα είδη των αγγείων και των άλλων δοχείων που µαρτυρώνται σε 

αττικές στήλες και να ερµηνεύσει τις τιµές τους. Ο πίθος, η φιδάκνη, ο αµφορέας, ο 

στάµνος και ο µύκης (ή η µύκη) είναι τα σχήµατα των αγγείων των οποίων 

σχολιάζεται η χωρητικότητα, η οποία µετράται συχνά σε σχέση µε ένα άλλο 

σχήµα. Για παράδειγµα ενεπίγραφος πίθος από την Όλυνθο εκτιµάται ότι είχε 

χωρητικότητα είκοσι πέντε αµφορέων.   

Χωρητικότητα υποδηλώνει και µία από τις δύο επιγραφές σε πήλινη 

κλεψύδρα του τέλους του 5ου π.Χ. αιώνα από την αθηναϊκή Αγορά, η οποία 

λειτουργούσε µε νερό και σύµφωνα µε την επιγραφή είχε χωρητικότητα δύο χοών, 

ισοδύναµη µε 6.4 λίτρα298. Η S. Young που την έχει δηµοσιεύσει µέτρησε τη 

χωρητικότητα και οινοχοών συνηθισµένων µεγεθών που βρέθηκαν στο ίδιο πηγάδι 

µε την κλεψύδρα. Για τις οινοχόες αυτές δεν θεωρεί ότι χρησίµευαν ως µέτρα, 

πιστεύει όµως ότι θα ήταν πολύ βολικό να κατασκευάζονται σε συγκεκριµένα 

µεγέθη, ιδιαίτερα αν καθένας πήγαινε µε το δικό του αγγείο να αγοράσει τα 

φθηνότερα προϊόντα299. 

Εκτός από τους αµφορείς ένα άλλο σχήµα αγγείου για το οποίο έχει τεθεί σε 

πολύ µικρότερο βέβαια βαθµό το θέµα της χωρητικότητάς, είναι τα µυροδοχεία 

της ελληνιστικής περιόδου. Στη δηµοσίευση ελληνιστικού νεκροταφείου που 

βρίσκεται στη µεσαία ΝΑ κλιτύ του όρους Μπαρµπούνα στην Ασίνη, στο 

σχολιασµό της κεραµικής κατά σχήµα διαπιστώνουµε ότι για τα µυροδοχεία έχουν 

γίνει και δίνονται µετρήσεις χωρητικότητας300. Θεωρείται ότι το περιεχόµενό τους 

ήταν υγρό και ότι η χωρητικότητά τους, που συγκρίνεται µε τα αττικά µέτρα, 

υποδηλώνει κάποια τυποποίηση. Εγχάρακτο σηµάδι στη βάση µυροδοχείου 

αναφέρεται ότι µπορεί να είναι αριθµητικό και να σχετίζεται µε τη χωρητικότητα. 

Στην ίδια δηµοσίευση έχει µετρηθεί η χωρητικότητά και άλλων σχηµάτων, όπως 

κρατηρίσκου και όλπης(;)301.  

Η V. R. Anderson-Stojanović στο άρθρο της για τη χρονολόγηση και τη 

λειτουργία των µυροδοχείων ασχολείται και µε το θέµα της χωρητικότητάς 

τους302. Επισηµαίνει ότι η προφανής µείωση της χωρητικότητας των 

                                                 
297 D. A. Amyx, 1958, 164-166, 169-174, 176, 193-194, 209-210, 273-275, 280 
298 S. Young, 1939, 274-284. Όπως αναφέρεται οι κλεψύδρες χρησιµοποιούνταν στα αθηναϊκά δικαστηρία 
από το τέλος του 5ου έως τουλάχιστον το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα.  
299 S. Young, στο ίδιο, 279-280 
300 I. Hägg, J. M. Fossey, 1980, 72-73 
301 I. Hägg, J. M. Fossey, στο ίδιο, 73  
302 V. R. Anderson-Stojanović, 1987, 105, 109-110, 116-122 
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ατρακτοειδών µυροδοχείων δεν έχει ποτέ επιβεβαιωθεί µε µετρήσεις και 

στηρίζεται στον οπτικό έλεγχο των αγγείων και της κατατοµής τους. Η ίδια έχει 

µετρήσει µε νερό και µε ρύζι τη χωρητικότητα σειράς µυροδοχείων από 

νεκροταφεία στους Στόβους. Αναφέρει ακόµα και µετρήσεις χωρητικότητας 

µυροδοχείων από τάφο στην Αθήνα, οι οποίες έχουν γίνει από τη S. Rotroff µε νερό 

και στα οποία δύσκολα θα µπορούσε να διακρίνει οµάδες ανάλογα µε τη 

χωρητικότητα, εκτός ίσως από οµάδα εννέα µυροδοχείων. Εξηγεί τη µέθοδο της 

µέτρησης και στις δύο περιπτώσεις (Στόβοι � Αθήνα) και καταλήγει στο ότι δεν 

φαίνεται να υπάρχει τυποποίηση στη χωρητικότητα των µυροδοχείων που 

προορίζονταν για τις ταφές, παρόλο βέβαια που το δείγµα το οποίο µετρήθηκε θα 

µπορούσε να θεωρηθεί µικρό. Η έλλειψη τυποποίησης στη χωρητικότητά τους 

πιστεύει ότι υποδηλώνει πως τα αγγεία αυτά πιθανότατα δεν κατασκευάζονταν 

από τους κεραµείς για να περιέχουν συγκεκριµένη ποσότητα λαδιού ή αρώµατος, 

αλλά αγοράζονταν άδεια και γεµίζονταν ανάλογα µε τις ανάγκες που προέκυπταν.  

Εκτός όµως από µυροδοχεία στην ελληνιστική περίοδο το θέµα της 

χωρητικότητας έχει απασχολήσει τους ερευνητές και για άλλα σχήµατα. Σε άρθρο 

του Π. Χατζηδάκη για µία ταβέρνα στη ∆ήλο303, στο οποίο παρουσιάζονται τα 

αγγεία που βρέθηκαν σε αυτή, έχει µετρηθεί η χωρητικότητα προχοϊσκών, 

ορισµένων πρόχεων, φιαλών, σκυφοειδών κυλίκων και σκύφων µε ανάγλυφη 

διάκοσµηση, δηλαδή προχυτικών αγγείων και αγγείων που έχουν συσχετισθεί από 

τον Χατζηδάκη µε την πόση. Ως προς τις αµφικωνικές προχοΐσκες, στις οποίες 

διακρίνει τρία ζεύγη διαφορετικών µεγέθων στα οποία η χωρητικότητα 

διπλασιάζεται ανά µέγεθος, καταλήγει στο ότι αποτελούσαν µέτρα πώλησης 

υγρών, ίσως και στερεών. Τόσο στη χωρητικότητα αυτών των προχοϊσκών, όσο 

και σε αυτή των υπόλοιπων προαναφεροµένων σχηµάτων που µετρήθηκαν βρίσκει 

αντιστοιχίες µε τα αττικά µέτρα.  

Νύξεις για τη χωρητικότητα ενός άλλου σχήµατος αγγείου της ελληνιστικής 

περιόδου, της λαγύνου, γίνονται σε άρθρο της G. Hübner304 για τη λάγυνο.  

Όπως φαίνεται για τη χωρητικότητα των αγγείων έχοµε πληροφορίες από 

πηγές � αρχαίους συγγραφείς, παπύρους, επιγραφές � αλλά και από στοιχεία που 

προκύπτουν από τις ανασκαφές. Για παράδειγµα, τα αγγεία που αποτελούσαν τα 

επίσηµα αττικά µέτρα υγρών και στερεών ή αγγεία-µέτρα από άλλες περιοχές, οι 

ενδείξεις από τους αµφορείς, τόσο από τις µετρήσεις χωρητικότητάς τους, όσο και 

                                                 
303 Π. Χατζηδάκης, 1997, 291-307 
304 G. Hübner, 2000, 168, υποσηµείωση 24 
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από τα σχετικά graffiti τα οποία όµως συναντώνται και σε άλλα σχήµατα. Στα 

τελευταία συγκαταλέγεται και αρχαϊκός ενεπίγραφος σκύφος-µετρητής από ιερό 

στο Καλαπόδι. Πρόκειται για µοναδικό αγγείο στο σύνολο της κεραµικής που 

δηµοσιεύεται από το συγκεκριµένο ιερό, όπως όµως αναφέρεται από την Anne 

Palme-Koufa σκύφοι-µετρητές και ανάλογα αγγεία-µέτρα έχουν βρεθεί σε 

µεγαλύτερο αριθµό στην Αθήνα και στην Ολυµπία, συναντώνται όµως επίσης 

σποραδικά σε άλλα ιερά, όπως, για παράδειγµα, στη Θάσο και στο Ηραίο του 

Άργους305. Επισηµαίνεται ότι στην Αθήνα εµφανίζονται να φυλάσσονται πάντοτε 

µέσα σε ναούς, όπως, για παράδειγµα, στα παλιά αστικά ιερά, στην Ακρόπολη και 

στην Ελευσίνα, κάτι που θεωρείται ότι πιθανώς να σχετίζεται µε τη λατρευτική 

αρχή των αξιών και των µέτρων. Αναφέρεται ακόµα ότι η ολοφάνερη σηµασία του 

σκύφου-µετρητή ήταν η ενοποίηση και ο έλεγχος των µονάδων µετρήσεως, καθώς 

και ότι ακριβέστερα γνωστοί είναι οι σχετικοί κανονισµοί στην Αθήνα όπου τα 

νόµιµα µέτρα βρισκόταν υπό την επιτήρηση των δηµόσιων δούλων και 

υποβάλλονταν σε µία επίσηµη ετήσια παράδοση και πιθανώς επίσης και εξέταση. 

Καθένας απειλούνταν µε πρόστιµο, αν δεν τηρούσε αυτά τα νόµιµα µέτρα. Ο 

σκύφος-µετρητής από το Καλαπόδι φέρει την επιγραφή hεµιρό(τυλον), καθώς και 

δύο ακόµα επιγραφές που και οι δύο αναφέρουν hι(αρόν). Η χωρητικότητά του 

έχει υπολογισθεί γύρω στα 0.160 λίτρα και θεωρείται ότι προορίζονταν για την 

µέτρηση κρασιού306. Βάσει του παραπάνω υπολογισµού η κοτύλη στο Καλαπόδι 

θα είχε χωρητικότητα γύρω στο 0.320 λίτρα. Ως κοντινό παράλληλο αναφέρεται 

ανάλογο αγγείο από τα Κύθηρα που φέρει επίσης την επιγραφή hεµικότυλον και 

χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. Για τα αγγεία-µέτρα από την Ολυµπία 

παρατηρείται ότι προέρχονται από την περίοδο που το ιερό γνώρισε µία νέα 

άνθιση και αυτό ισχύει και για το Καλαπόδι, αφού το συγκεκριµένο αγγείο 

προέρχεται από την περίοδο ακµής του ιερού κατά τα αρχαϊκά χρόνια.  

Μία ακόµα κατηγορία αντικειµένων που σχετίζονται µε τη µετρολογία είναι 

οι λίθινες τράπεζες ελέγχου των µέτρων χωρητικότητας, γνωστές ως σηκώµατα. 

Μία τέτοια λίθινη τράπεζα ελέγχου από τη Χίο έχει δηµοσιευθεί από τον W. G. 

Forrest307, για την οποία µε επιφύλαξη προτείνει µία χρονολόγηση στον 3ο/2ο π.Χ. 

αιώνα. Η τράπεζα αυτή στη µπροστινή της πλευρά φέρει επιγραφή που σχετίζεται 

µε τα µέτρα και στην επάνω επιφάνεια δύο κοιλότητες, µία µικρού και µία 

µεγάλου µεγέθους. Η µία κοιλότητα που σώζεται ολόκληρη καταλήγει σε οπή 
                                                 
305 Anne Palme-Koufa, 1996, 279 
306 Anne Palme-Koufa, στο ίδιο, 306 
307 W. G. Forrest, 1956, 63-67 
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εκροής, ενώ έχει υπερυψωµένο χείλος. Έχει ερµηνευθεί ως µετρητής κρασιού. Μία 

ακόµα ανάλογη ενεπίγραφη τράπεζα αναφέρεται από τη Χίο308 και υστερότερα 

παραδείγµατα από τη Θάσο309. Τράπεζες ελέγχου µέτρων χωρητικότητας έχουν 

βρεθεί και σε άλλες θέσεις, όπως, για παράδειγµα, στη Μαρώνεια310, στα 

Άβδηρα311, στην Πέλλα312, αλλά και στη ∆ρήρο313. Το σήκωµα της ∆ρήρου 

βρέθηκε σε δεξαµενή, της οποίας θεωρείται σύγχρονο και χρονολογείται στην 

ελληνιστική περίοδο, στο τέλος του 3ου π.Χ. αιώνα. Έχει ερµηνευθεί ως µέτρο 

χωρητικότητας υγρών και συγκεκριµένα όχι κρασιού, αφού η περιοχή της ∆ρήρου 

όπως αναφέρεται δεν ευνοεί την καλλιέργεια αµπελιών και σε αυτήν παράγονται 

περισσότερο ελιές και αµύγδαλα. Ο H. Van Effenterre θεωρεί ότι µπορεί απλά να 

είναι µέτρο χωρητικότητας για το νερό, ο ανεφοδιασµός του οποίου στην 

ακρόπολη της ∆ρήρου όπως και σε όλη την περιοχή του Μιραµπέλλου είναι 

αβέβαιος. Η διανοµή µερίδων θα ήταν αναπόφευκτη το καλοκαίρι. Η 

χωρητικότητα του σηκώµατος έχει υπολογισθεί στα 8.644 λίτρα, που όπως 

αναφέρεται ισοδυναµούν µε ένα «εκτέα» στο σύστηµα του Σόλωνα. Για την 

αρχαϊκή περίοδο αναφέρεται ότι η ∆ρήρος χρησιµοποιούσε τις αιγινίτικες µονάδες 

µέτρησης και ως παράδειγµα αναφέρεται αρχαϊκός πίθος από τη ∆ρήρο µε 

χωρητικότητα 55 λίτρων, που ισοδυναµούν µε ένα αιγινίτικο µετρητή.  

Το θέµα της χωρητικότητας έχει τεθεί και για την κοπτική, όπως 

αποκαλείται, κεραµική από τα Κελλιά της Αιγύπτου στη δηµοσίευση της οποίας 

προτείνονται δύο τύποι για τον υπολογισµό της χωρητικότητας από το σχέδιο του 

αγγείου314. Ο ένας τύπος σχετίζεται µε το σχήµα της σφαίρας και ο άλλος µε αυτό 

του κυλίνδρου.  

Σε όλα τα παραπάνω παρατηρήσαµε ότι όταν έχουν γίνει µετρήσεις 

χωρητικότητας αυτές είναι είτε πραγµατικές είτε βασίζονται σε µαθηµατικό 

τρόπο, για παράδειγµα ή έχουν γίνει µέσω του τύπου του Ήρωνα ή µέσω τύπων 

όπως αυτών που έχουν προταθεί στη δηµοσίευση της κεραµικής από τα Κελλιά. 

∆ιαπιστώσαµε ότι δεν έχει προταθεί και εφαρµοσθεί ένα σύστηµα µέτρησης του 

όγκου από το σχέδιο του αγγείου µέσω υπολογιστή. Στο άρθρο των P. M. Wallace 

Matheson και M. B. Wallace315 αναφέρεται προσπάθεια υπολογισµού της 

                                                 
308 W. G. Forrest, στο ίδιο, 65 
309 W. G. Forrest, στο ίδιο, 63-64 
310 ∆. Τριαντάφυλλος, 1971, 427, πίν. 424α 
311 ∆. Λαζαρίδης, Μακεδονία, 1968, 461, πίν. 564γ 
312 Μ. Καραµανώλη-Σιγανίδου, 1973-1974, 713, πίν. 510δ 
313 H. Van Effenterre, 1960, 233-241 
314 M. Egloff, 1977, 23-24 
315 P. M. Wallace Matheson, M. B. Wallace, 1982, 311, υποσηµείωση 33 
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χωρητικότητας από την κατατοµή του αγγείου στο σχέδιο µε τη χρήση 

ογκοµετρητή και υπολογιστή, χωρίς όµως να υπάρχουν ακόµα δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα. Από γραπτή επικοινωνία µε την C. Koehler (1999) πληροφορήθηκα 

ότι οι µετρήσεις χωρητικότητας που έχουν γίνει σε κορινθιακούς αµφορείς µέσω 

υπολογιστή, συγκρινόµενες µε τις µετρήσεις µε νερό παρουσιάζουν µεγάλη 

απόκλιση µε αποτέλεσµα να µην βοηθούν στον καθορισµού της βασικής µονάδας 

για µία σειρά αµφορέων. Πιστεύει ότι αυτό δεν οφείλεται στους υπολογισµούς, 

αλλά στο γεγονός ότι οι µεγάλοι χονδροειδείς αµφορείς µεταφοράς δεν αποτελούν 

«σταθερό σώµα περιστροφής» και αυτό οφείλεται σε ανωµαλίες που υπάρχουν 

στην κατατοµή του αγγείου.  
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B. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Σε πολλές περιπτώσεις η πραγµατική µέτρηση της χωρητικότητας των αγγείων 

δεν είναι δυνατή, για παράδειγµα,  

• όταν τα ολόκληρα αγγεία είναι συγκολληµένα και στα σηµεία συγκόλλησης 

υπάρχουν πολύ µικρά κενά, ενδεχοµένως δύσκολα ορατά, που επιτρέπουν τη 

διαρροή του νερού ή ακόµα και του λεπτόκοκκου υλικού που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση,  

• όταν τα αγγεία σώζονται µεν ολόκληρα, εµφανίζουν όµως φθορά σε ορισµένα 

σηµεία τους316, ή ακόµα περισσότερο  

• όταν δεν σώζονται ολόκληρα, διατηρείται όµως η κατατοµή τους ή αρκετά 

µεγάλο τµήµα τους έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποκατάσταση του σχήµατος.  

Οι περιπτώσεις αυτές καταδεικνύουν την αναγκαιότητα δηµιουργίας λογισµικού 

στον υπολογιστή, µέσω του οποίου θα είναι δυνατή η µέτρηση της χωρητικότητας των 

αγγείων, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει το σχέδιο ολόκληρου του σχήµατος.  

Με τον προβληµατισµό αυτό και σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Πληροφορικής 

του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο και τον Αναπληρωτή καθηγητή 

Πάνο Τραχανιά, καθώς και µε συνεργάτη τον Ξενοφώντα Ζαµπούλη, δηµιουργήθηκε 

σε περιβάλλον Windows λογισµικό για τον υπολογισµό του όγκου των αγγείων, το 

οποίο λειτουργεί ως εξής: 

α) ∆ίνεται η κλίµακα στην οποία έχει σχεδιασθεί το αγγείο  

β) Το λογισµικό στηρίζεται στον υπολογισµό του όγκου της 

επιφάνειας, στη συγκεκριµένη περίπτωση της καµπύλης του σχήµατος, 

µε περιστροφή. Η τοµή του αγγείου τέµνεται σε ακτίνες ανά εκατοστό ή 

περισσότερο ανάλογα µε το σχήµα και στο πρόγραµµα δίνονται 

µετρήσεις για δύο συντεταγµένες. Η µία είναι η ακτίνα = x, η άλλη είναι 

το ύψος = y. Είναι προφανές ότι όσο περισσότερες µετρήσεις δοθούν, 

τόσο ακριβέστερος θα είναι ο υπολογισµός, ενώ ιδιαίτερη προσοχή και 

περισσότερες µετρήσεις χρειάζονται στα σηµεία που το περίγραµµα αλλάζει. Η σειρά 

που δίνονται οι µετρήσεις είναι σταθερή και είναι πάντα από τη βάση προς το χείλος. 

                                                 
316 Βλ. για παράδειγµα παρακάτω το ελληνιστικό µυροδοχείο από την Ελεύθερνα (σελ. 422, υπ. 72). 
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Παράλληλα σε εικονίδιο δίπλα στον πίνακα των µετρήσεων σχηµατίζεται η καµπύλη 

της τοµής του αγγείου για να µπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα τους.   

γ) Το αποτέλεσµα της µέτρησης δίνεται σε µονάδες όγκου που είναι αντίστοιχες 

σε κυβικές µονάδες αυτών που έχουν δοθεί για τις συντεταγµένες. Το λογισµικό 

δέχεται ακέραιους αριθµούς και όχι δεκαδικούς, οπότε οι µονάδες  µε τις οποίες 

µετριούνται οι συντεταγµένες είναι χιλιοστά. Κατά συνέπεια το αποτέλεσµα δίνεται σε 

κυβικά χιλιοστά και έτσι στο τέλος χρειάζεται διαίρεση δια του 1.000.000 για να βρεθεί 

η αντιστοιχία µε τα λίτρα. Οι αριθµοί που προκύπτουν από αυτή τη διαίρεση και έχουν 

πάρα πολλά ψηφία αποφασίζεται να στρογγυλοποιούνται µε βάση την ακόλουθη 

σύµβαση:  

• Ό,τι είναι µέχρι 0,35 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω 

• Ό,τι είναι µεταξύ 0,36 και 0,64 στρογγυλοποιείται στο µισό (0,5) 

• Ό,τι είναι από 0,65 � 0,99 στρογγυλοποιείται προς τα πάνω  

Θεωρείται δεδοµένο ότι το λογισµικό αυτό δίνει σχετική ακρίβεια. Για να 

διαπιστωθεί ο βαθµός της ακρίβειας έγιναν ορισµένα πειράµατα. Αρχικά έγινε η σκέψη 

να γίνει επαλήθευση βάσει δηµοσιευµένων αγγείων, των οποίων έχει µετρηθεί η 

χωρητικότητα και έχουν δηµοσιευθεί τα σχέδια τους. Όµως σε αυτές τις περιπτώσεις 

δεν διευκρινίζεται το ακριβές σηµείο της µέτρησης, που στο πείραµα είναι απαραίτητο 

για να είναι σωστή η σύγκριση του αποτελέσµατος της µέτρησης. Έτσι 

χρησιµοποιήθηκαν αγγεία στα οποία έγιναν πραγµατικές µετρήσεις, παράλληλα όµως 

υπήρχαν τα σχέδια τους ή σχεδιάστηκαν και οι µετρήσεις αυτές έγιναν και µέσω του 

παραπάνω λογισµικού στον υπολογιστή. Μετρήθηκε ο όγκος δεκαοκτώ αγγείων, από 

τα οποία τα τέσσερα χρονολογούνται στη γεωµετρική έως ανατολίζουσα περίοδο, τα 

έντεκα στην ελληνιστική περίοδο, ενώ τα τρία είναι σύγχρονα. Τα γεωµετρικά � 

ανατολίζοντα, αλλά και τα ελληνιστικά αγγεία που εξετάζονται, προέρχονται από την 

Ελεύθερνα. Από τα γεωµετρικά � ανατολίζοντα το ένα προέρχεται από τη θέση Νησί, 

από το δάπεδο δωµατίου στο «Σπίτι Γ» (Α/Α 1). Τα υπόλοιπα τρία έχουν βρεθεί στη 

θέση Πυργί, το ένα σε στρώµα κατοίκησης (Α/Α 4, ∆11/1105/93) και τα δύο σε ιερό, 

σε στρώµα κάτω από πλακόστρωτο δάπεδο. Από τα δύο που έχουν βρεθεί σε ιερό, το 

ένα προέρχεται από το δυτικό τµήµα του (Α/Α 2, 1Ε/∆υτ. Προέκτ./00) και το άλλο από 

το ΝΑ, κοντά στα θεµέλια του ανατολικού τοίχου του (Α/Α 3, 1Ε/411/99).  Τα 

παραπάνω γεωµετρικά � ανατολίζοντα αγγεία είναι αδηµοσίευτα και τα ανασκαφικά 

σύνολα από τα οποία προέρχονται δεν έχουν εξεταστεί, λαµβάνοντας όµως υπ� όψιν 

παράλληλά τους, το αγγείο από το «Σπίτι Γ» χρονολογείται στη γεωµετρική περίοδο, τα 

δύο από το Πυργί στην ύστερη γεωµετρική/πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο και το τρίτο 
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από το Πυργί στην ανατολίζουσα περίοδο. Από τα ελληνιστικά αγγεία, τα εννέα 

προέρχονται από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, από το δάπεδο δωµατίου του «Σπιτιού 

Β» στη θέση Νησί (Α/Α 5�13). Η χρονολόγησή τους στηρίζεται σε συνευρήµατα και 

τοποθετείται στο β΄ µισό του 2ου π.Χ. αιώνα, ίσως µετά το 140-130 π.Χ., στο τελευταίο 

τέταρτο του αιώνα. Τα δύο προέρχονται από ελληνιστικό νεκροταφείο (Α/Α 14�15), 

έχουν παραδοθεί από ιδιώτη και χρονολογούνται στη βάση παραλλήλων στο τέλος του 

4ου µε αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα Από τα τρία σύγχρονα αγγεία το ένα προέρχεται από 

εργαστήριο των Μαργαριτών (Α/Α 18), συγκεκριµένα από το εργαστήριο του 

κεραµοποιού ∆αλαµβέλα (το αγγείο φέρει την υπογραφή του), ενώ τα άλλα δύο από 

µαγαζί σύγχρονων κεραµικών στο Ρέθυµνο και έχουν κατασκευαστεί σε εργαστήριο 

της περιοχής (Α/Α 16-17). Τα στοιχεία όλων αυτών των αγγείων δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα, όπου τους έχει δοθεί και ένας αύξοντας αριθµός, ο οποίος είναι 

αυτός που δίνεται τόσο στις παραπάνω αναφορές σε αυτά, όσο και στις υπόλοιπες στη 

συνέχεια. 

Πίνακας 1. Αγγεία στα οποία έγιναν οι µετρήσεις: 
ΑΑ/Α ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟ 

ΓΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1 Κρατηρίσκος χωρίς 

πόδι (∆Α/621/97) 

Ελεύθερνα, «Σπίτι Γ» Γεωµετρική 

περίοδος 

Αδηµοσίευτος 

2 Κύπελλο 

(1Ε/∆υτ. Προέκτ./ 00, 

321, 318, 319) 

Ελεύθερνα, ιερό  ΥΓ/ΠΑν 

περίοδος 

Αδηµοσίευτο 

3 Κύπελλο  

(1Ε/411/6 � �99) 

Ελεύθερνα, ιερό ΥΓ/ΠΑν 

περίοδος 

Αδηµοσίευτο 

4 Κύπελλο 

(∆11/1105/93) 

Ελεύθερνα, Πυργί, 

στρώµα κατοίκησης 

Αν  

περίοδος 

Αδηµοσίευτο 

5 Κύπελλο  

(Π 22483) 

Ελεύθερνα, «Σπίτι Β» Β΄ µισό 2ου 

π.Χ. αιώνα 

Τσατσάκη317, 2000, 47, 

50, πίν. 24στ 

6 Κύπελλο  

(Π 22484) 

Ελεύθερνα, «Σπίτι Β» Β΄ µισό 2ου 

π.Χ. αιώνα 

Τσατσάκη, 2000, 47, 50, 

πίν. 25α 

7 Προχοΐσκη  

(Π 22479) 

Ελεύθερνα, «Σπίτι Β» Β΄ µισό 2ου 

π.Χ. αιώνα 

Τσατσάκη, 2000, 46, 50, 

πίν. 24γ 

8 Προχοΐσκη (Β/213/95) Ελεύθερνα, «Σπίτι Β» Β΄ µισό 2ου 

π.Χ. αιώνα 

Αδηµοσίευτη 

9 Φιαλίδιο µε έσω νεύον 

χείλος  

Ελεύθερνα, «Σπίτι Β» Β΄ µισό 2ου 

π.Χ. αιώνα 

Τσατσάκη, 2000, 48, 50 

                                                 
317 Τα σχέδια των δηµοσιευµένων ελληνιστικών αγγείων από το «Σπίτι Β» δεν έχουν συµπεριληφθεί στην 
αναφερόµενη δηµοσίευση.  
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(Π 22488) 

10 Φιαλίδιο µε έσω νεύον 

χείλος (Β/204/92) 

Ελεύθερνα, «Σπίτι Β» Β΄ µισό 2ου 

π.Χ. αιώνα 

Αδηµοσίευτο 

11 Φιαλίδιο µε έσω νεύον 

χείλος  

(Π 22489) 

Ελεύθερνα, «Σπίτι Β» Β΄ µισό 2ου 

π.Χ. αιώνα 

Τσατσάκη, 2000, 48, 50, 

πίν. 25δ 

12 Λεκανίδα  

(Π 22477) 

Ελεύθερνα, «Σπίτι Β» Β΄ µισό 2ου 

π.Χ. αιώνα 

Τσατσάκη, 2000, 46, 50, 

πίν. 24α 

13 Λεκανίδα  

(Π 22478) 

Ελεύθερνα, «Σπίτι Β» Β΄ µισό 2ου 

π.Χ. αιώνα 

Τσατσάκη, 2000, 46, 50, 

πίν. 24β 

14 Μυροδοχείο  

(Π 22592) 

Ελεύθερνα, νεκροταφείο Τέλος 4ου � 

αρχές 3ου π.Χ. 

αιώνα 

Kalpaxis � Tsatsaki, 

2000, 112-123 

15 Πρόχους  

(Π 22596) 

Ελεύθερνα, νεκροταφείο Τέλος 4ου � 

αρχές 3ου π.Χ. 

αιώνα 

Kalpaxis � Tsatsaki, 

2000, 123-124 

16 Κύπελλο  Εργαστήριο Ρεθύµνου Σύγχρονο Αδηµοσίευτο 

17 Μικκύλο Πιθαράκι Εργαστήριο Ρεθύµνου Σύγχρονο Αδηµοσίευτο 

18 «Πυξίδα» Εργαστήριο ∆αλαµβέλα, 

Μαργαρίτες 

Σύγχρονο Αδηµοσίευτο 

 

Όλες οι µετρήσεις έγιναν από δύο έως πέντε φορές και δίνονται στον πίνακα µε 

αρ. 2. Για τις πραγµατικές µετρήσεις χρησιµοποιήθηκαν ογκοµετρικοί σωλήνες 

των 100, 250 και 500 ml στους οποίους µετριόταν το υλικό και στη συνέχεια 

ριχνόταν στο αγγείο318. Τόσο τα γεωµετρικά � ανατολίζοντα αγγεία, όσο και τα 

ελληνιστικά αγγεία από το «Σπίτι Β», είναι όλα συγκολληµένα και συµπληρωµένα µε 

γύψο, ενώ ακέραια είναι µόνο τα δύο ελληνιστικά από το νεκροταφείο319 και τα τρία 

σύγχρονα. Εποµένως νερό µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τα πέντε τελευταία και για 

ελάχιστα από το «Σπίτι Β». Καταρχήν έγινε η σκέψη ως εναλλακτικό του νερού υλικό 

να χρησιµοποιηθεί η ζάχαρη µε την οποία µετρήθηκαν λίγα από τα αγγεία, στη 

συνέχεια όµως χρησιµοποιήθηκε ορυκτή  άµµος κοσκινισµένη.  

Για να είναι δυνατή η σύγκριση της χωρητικότητας των αγγείων µε τα τρία 

διαφορετικά υλικά και η εύρεση της τυχόν µεταξύ τους απόκλισης η µέτρηση στα 

αγγεία έγινε µε τα διαφορετικά υλικά έως το ίδιο πάντοτε σηµείο. Ως προς το 

σηµείο µέχρι το οποίο θα γινόταν η µέτρηση συµβατικά θεωρήθηκε ότι τα αγγεία θα 

                                                 
318 Οι µετρήσεις µπορεί να χάνουν ήδη λόγω της µεταφοράς του υλικού από το σωλήνα στο αγγείο, καθώς 
από φορά σε φορά, όπως ενδεχοµένως και από χρήστη σε χρήστη. 
319 Ακόµα και το µυροδοχείο που είναι ακέραιο στη βάση του έχει πολύ µικρή σχισµή από την οποία 
διαρρέει το νερό, κρατήθηκε όµως κλειστή κατά τη διάρκεια της µέτρησης. 
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µπορούσαν να είναι γεµάτα έως δύο διαφορετικά σηµεία, το ύψος των οποίων 

µετρήθηκε σε σχέση µε το χείλος.  Οι µετρήσεις έγιναν αρκετές φορές (δύο � πέντε) για 

να υπάρχει σχετική ακρίβεια. Όταν το αποτέλεσµα της µέτρησης δεν είναι ίδιο όλες 

τις φορές, λαµβάνεται υπ� όψιν ως τελικό αυτό που υπερισχύει, δηλαδή αυτό που 

έχει προκύψει τις περισσότερες φορές, ή αν δεν συµβαίνει αυτό βγαίνει ο µέσος 

όρος από όλες τις µετρήσεις. Τα πειράµατα έγιναν σε θερµοκρασία 20 ο και 23ο 

βαθµών C.   

Πίνακας 2. Μέτρηση της χωρητικότητας των αγγείων  µε ζάχαρη, άµµο ή νερό. 
ΑΓΓΕΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΗ ΑΜΜΟΣ ΝΕΡΟ (H2O) 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟ∆Ι  

(Α/Α 1) 

Έως 5 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 110 ml320 

110 ml 

110 ml 

110 ml     = 

     110 ml 

 

» Γεµάτος έως επάνω  125 ml 

125 ml 

125 ml 

125 ml    = 

     125 ml 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

 (Α/Α 2) 

Έως 15 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 870 ml 

870 ml 

860 ml 

860 ml    = 

     865 ml 

 

» Γεµάτο έως επάνω  1010 ml 

1000 ml 

1000 ml 

1000 ml 

1000 ml    = 

      1000 ml 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

 (Α/Α 3) 

Έως 10 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 1250 ml 

1250 ml 

1250 ml 

1250 ml     = 

      1250 ml 

 

» Γεµάτο έως επάνω  1370 ml 

1370 ml 

1370 ml 

 

                                                 
320 Οι τέσσερις αυτοί αριθµοί (ανάλογα µπορεί να είναι δύο, τρεις έως και πέντε) παραπέµπουν στις φορές 
που έγινε η µέτρηση. 
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1370 ml     = 

      1370 ml 

ΚΥΠΕΛΛΟ  

(Α/Α 4) 

Έως 10 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 770 ml 

770 ml 

780 ml 

780 ml      = 

      775 ml 

 

» Γεµάτο έως επάνω  860 ml 

860 ml 

850 ml 

850 ml     = 

     855 ml 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ  

(Α/Α 5) 

Έως 7-8 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

160 ml 

160 ml 

160 ml     = 

     

 

      160 ml 

160 ml 

160 ml 

160 ml     

150 ml 

150 ml       = 

     156 ml 

 

» Έως 10-12 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

140 ml321 

140 ml 

140 ml     = 

     140 ml 

140 ml 

140 ml 

140 ml      = 

     140 ml 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ  

(Α/Α 6) 

Έως 7 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

123 ml 

123 ml    = 

      

      123 ml 

120 ml 

120 ml 

120 ml      = 

    120 ml 

 

» Έως 10 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

113 ml 

113 ml     = 

 

      113 ml 

110 ml 

110 ml 

110 ml      = 

    110 ml 

 

ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ  

(Α/Α 7) 

Έως 8 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

180 ml 

180 ml      = 

  

      180 ml 

180 ml 

180 ml 

180 ml       = 

     180 ml 

 

» Έως 30 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

140 ml 

140 ml    = 

 

 

     

     140 ml 

143ml 

143 ml 

143 ml 

140 ml 

140 ml      = 

     141,8 ml 

 

                                                 
321 Στο µεγαλύτερό του µέρος έχει γεµίσει µε αυτή την ποσότητα έως τα 12 χιλ. κάτω από το χείλος. 
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ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ  

(Α/Α 8) 

Έως 9 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

155 ml 

155 ml    = 

 

     155 ml 

155 ml 

155 ml 

155 ml      = 

     155 ml 

 

» Έως 34 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

125 ml 

125 ml     = 

    

 

       

       125 ml 

128 ml 

128 ml 

125 ml 

125 ml     

122,5 ml   = 

    125,7 ml 

 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ ΜΕ ΕΣΩ 

ΝΕΎΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

(Α/Α 9) 

Έως 6 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 200 ml 

200 ml 

200 ml       = 

    200 ml 

 

» Έως 2-4 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 220 ml 

220 ml 

220 ml       = 

    220 ml 

200 ml322      = 

 

 

      200 ml 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ ΜΕ ΕΣΩ 

ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

(Α/Α 10) 

Έως 5 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 

 220 ml 

220 ml     

220 ml       = 

   

 

     220 ml 

220 ml 

210 ml 

210 ml 

215 ml 

215 ml        = 

      214 ml 

» Γεµάτο έως επάνω  250 ml 

250 ml 

250 ml        = 

     

      250 ml 

250 ml 

250 ml  

250 ml 

250 ml        = 

      250 ml 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ ΜΕ ΕΣΩ 

ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

(Α/Α 11) 

Γεµάτο έως επάνω  130 ml 

130 ml   

130 ml 

130 ml    = 

     130 ml 

130 ml 

130 ml   

130 ml 

130 ml     = 

     130 ml 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α  

(Α/Α 12) 

Έως 5 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 500 ml 

500 ml 

500 ml      = 

    500 ml 

 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α  

(Α/Α 13) 

Έως 9 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 1000 ml 

1000 ml 

 

                                                 
322 Η µέτρηση µε το νερό δεν ήταν δυνατόν να επαναληφθεί γιατί διέρρεε από τα σηµεία συγκόλλησης· 
και ακόµα και η συγκεκριµένη είναι αµφίβολη. 



 643

1000 ml     = 

      1000 ml 

» Έως 8 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 1050 ml 

1050 ml 

1050 ml323    = 

     1050 ml 

 

ΜΥΡΟ∆ΟΧΕΊΟ (Α/Α 

14) 

Έως 25 χιλ.. κάτω από το 

χείλος (=αρχή του λαιµού) 

 37 ml 

37 ml         = 

      

 

        37 ml 

38 ml324 

38 ml 

37 ml 

37 ml         = 

     37,5 ml 

» Γεµάτο έως επάνω 

 

 

 38 ml 

38 ml        = 

     

 

       38 ml 

40 ml 

40 ml 

40 ml 

40 ml         = 

    40 ml 

ΠΡΟΧΟΥΣ  

(Α/Α 15) 

Έως 34 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 

 775 ml 

775 ml      = 

      

 

        775 ml 

780 ml 

780 ml 

800 ml 

800 ml        = 

    790 ml 

» Γεµάτη έως επάνω  875 ml 

875 ml       = 

    

 

        875 ml 

875 ml 

875ml 

900 ml 

900 ml         = 

      887,5 ml 

ΚΎΠΕΛΛΟ  

(Α/Α 16) 

Έως 4 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

150 ml 

150 ml      = 

      

         150 ml 

150 ml 

150 ml   

150 ml      = 

      150 ml 

150 ml 

150 ml       

150 ml     = 

    150 ml 

» Έως 10 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

140 ml 

140 ml      = 

     

       140 ml 

140 ml 

140 ml       

140 ml  = 

     140 ml 

140 ml 

140 ml       

140 ml     = 

    140 ml 

ΠΙΘΑΡΑΚΙ  

(Α/Α 17) 

Έως 11 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

150 ml 

150 ml     = 

     

150 ml 

150 ml    

150 ml     = 

150 ml 

150 ml    

150 ml     = 

                                                 
323 Και στα δύο σηµεία µέχρι τα οποία µετρήθηκε παρατηρείται ότι το 8 και το 9 είναι προς το κέντρο, 
ενώ στην περιφέρεια φθάνει λίγο χαµηλότερα. Αυτό πρέπει να οφείλεται στο ότι το αγγείο δεν είναι ίσιο 
(ανισοϋψές). 
324 Κρίνοντας, για παράδειγµα, από τις µετρήσεις µε νερό στο µυροδοχείο και στην πρόχου 
διαπιστώνουµε ότι η απόλυτη ακρίβεια δεν είναι δεδοµένη ακόµα και µε αυτόν τον τρόπο, αφού η 
µέτρηση µπορεί να διαφέρει από τη µία φορά στην άλλη (σε ποσοστό 2.5%, 2.6%, 2.8%) 
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       150 ml     150 ml      150 ml 

» Έως 2 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

160 ml 

160 ml     = 

    160 ml 

160 ml 

160 ml     

160 ml   = 

     160 ml 

160 ml 

160 ml      

160 ml  = 

     160 ml 

ΠΥΞΙ∆Α;  

(Α/Α 18) 

Έως 10 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 2210 ml 

2210 ml     = 

     

 

       2210 ml 

2210 ml 

2210 ml 

2200 ml 

2200 ml       = 

     2205 ml 

» Γεµάτη έως επάνω  2350 ml 

2350 ml     = 

     

 

      2350 ml 

2350 ml 

2350 ml 

2340 ml 

2340 ml        = 

     2345 ml 

 

Συγκρίνοντας τα τρία υλικά µε τα οποία έγιναν οι µετρήσεις διαπιστώσαµε τα 

εξής: ο όγκος της ζάχαρης µπορεί να είναι ίσος ή µεγαλύτερος από αυτόν της άµµου, η 

οποία και είναι κοντινότερη στον όγκο του νερού. Εκτός από τις µετρήσεις στα αγγεία, 

η σύγκριση του όγκου των τριών υλικών έγινε µε µέτρηση 500 ml του καθενός σε 

αντίστοιχο ογκοµετρικό σωλήνα. Στη συνέχεια η ποσότητα αυτή συγκρίθηκε σε δοχείο 

κουζίνας µε υποδιαιρέσεις όγκου για διάφορα υλικά. Βάσει των υποδιαιρέσεων που 

αναγράφονται στο δοχείο, 500 gr ζάχαρης ισοδυναµούν µε ½ του λίτρου. 

∆ιαπιστώθηκε ότι 500 ml άµµου ισοδυναµούν µε  ½ του λίτρου, 500 ml ζάχαρης είναι 

ελάχιστα λιγότερα από ½ του λίτρου, ενώ 500 ml νερού είναι σχεδόν έως ελάχιστα 

περισσότερα από ½ του λίτρου στο συγκεκριµένο δοχείο325. Συνεπώς, όταν ο όγκος των 

τριών υλικών διαφέρει, η διαφορά είναι ελάχιστη, πλησιέστερη πάντως στο νερό είναι 

η άµµος. Η διαφορά ανάµεσα στο νερό και στην άµµο είναι ότι α) το νερό απλώνεται 

οµοιόµορφα, ενώ η άµµος όχι, β) ο όγκος της άµµου µπορεί να χάσει περισσότερο κατά 

τη µεταφορά από το σωλήνα στο αγγείο, καθώς χρειάζεται και η συµπίεση, κάτι που 

δεν ισχύει για το νερό. Αυτό που παρατηρείται, ως προς τη ζάχαρη σε σχέση µε την 

άµµο, είναι ότι η άµµος απλώνεται πιο οµοιόµορφα σε σχέση µε τη ζάχαρη, γιατί είναι 

πιο λεπτόκοκκη. Τόσο η άµµος, όσο και η ζάχαρη όταν χυθούν στο σωλήνα πρέπει να 

συµπιεστούν, να χτυπηθεί δηλαδή ο σωλήνας έτσι ώστε να φύγει ο αέρας. Το ίδιο 

πρέπει να γίνει και όταν µεταφερθούν στο αγγείο. Η διαφορά τους είναι ότι πολύ µικρό 

µέρος της ζάχαρης µπορεί να κολλήσει, ενώ η άµµος χύνεται πιο εύκολα και θέλει 

                                                 
325 Να υποθέσουµε  από το συγκεκριµένο ότι η ακρίβεια της ποσότητας του περιεχοµένου είναι σχετική, 
αφού θα έπρεπε τα 500 ml νερού να είναι όσο ακριβώς το ½ του λίτρου στο δοχείο;  
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λιγότερο χτύπηµα για να συµπιεστεί και αυτό οφείλεται επίσης στο ότι είναι πιο 

λεπτόκοκκη. Στην πραγµατικότητα ο όγκος θα έπρεπε να είναι ο ίδιος και για τα τρία 

υλικά. Αν λάβοµε υπ� όψιν ότι ο πραγµατικός όγκος είναι αυτός του νερού, στα δύο 

άλλα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, τη ζάχαρη και την άµµο, λόγω της µεταφοράς τους 

από το ένα δοχείο στο άλλο και του αέρα που µπαίνει, δηµιουργείται φαινοµενικό 

ποσοστό απόκλισης, το οποίο πρέπει να βρούµε σε σχέση µε τον πραγµατικό όγκο, 

δηλαδή µε τον όγκο του νερού.  

Από τα παραπάνω αγγεία και µε τα τρία υλικά µετρήθηκε η χωρητικότητα σε 

δύο, στο σύγχρονο κύπελλο και στο σύγχρονο µικκύλο πιθαράκι. Το αποτέλεσµα 

σε όλες τις µετρήσεις, οι οποίες έγιναν έως δύο διαφορετικά σηµεία σε καθένα 

αγγείο, είναι το ίδιο,  όποιο από τα τρία υλικά κι αν χρησιµοποιήθηκε. Με 

ζάχαρη και µε άµµο µετρήθηκε η χωρητικότητα τεσσάρων ελληνιστικών αγγείων 

από το «Σπίτι Β» της Ελεύθερνας. Πρόκειται για τα δύο κύπελλα και τις δύο 

προχοΐσκες. Και αυτών των αγγείων η χωρητικότητα έχει µετρηθεί έως δύο 

διαφορετικά σηµεία. Και στα τέσσερα ορισµένες από τις µετρήσεις και µε τα δύο 

υλικά είναι ακριβώς ίδιες, ενώ κάποιες παρουσιάζουν µικρή απόκλιση. Η 

απόκλιση των µετρήσεων της ζάχαρης σε σχέση µε την άµµο, η οποία θεωρείται 

ως το 100, δίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 3. Απόκλιση των µετρήσεων χωρητικότητας µε ζάχαρη σε σχέση µε την 

άµµο και το νερό326.  
ΑΓΓΕΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΚΥΠΕΛΛΟ (Α/Α 5) Έως 7-8 χιλ. κάτω από το χείλος  +2,5 % 

» Έως 10-12 χιλ. κάτω από το 

χείλος 

 0 % 

ΚΥΠΕΛΛΟ (Α/Α 6) Έως 7 χιλ. κάτω από το χείλος +2,5 % 

» Έως 10 χιλ. κάτω από το χείλος +2,7 % 

ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ (Α/Α 7) Έως 8 χιλ. κάτω από το χείλος   0 % 

» Έως 30 χιλ. κάτω από το χείλος -1.2 % 

ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ (Α/Α 8) Έως 9 χιλ. κάτω από το χείλος  0 % 

» Έως 34 χιλ. κάτω από το χείλος -0.5 % 

ΚΥΠΕΛΛΟ (Α/Α 16) Έως 4 χιλ. κάτω από το χείλος  0 % 

» Έως 10 χιλ. κάτω από το χείλος  0 % 

ΠΙΘΑΡΑΚΙ (Α/Α 17) Έως 11 χιλ. κάτω από το χείλος  0 % 

» Έως 2 χιλ. κάτω από το χείλος  0 % 

 
                                                 
326 Η σύγκριση µε το νερό ισχύει µόνο για το κύπελλο µε Α/Α 16 και για το πιθαράκι µε Α/Α 17, στα 
οποία τα αποτελέσµατα των µετρήσεων είναι ίδια και µε τα τρία υλικά, τη ζάχαρη, την άµµο και το νερό. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η σύγκριση έχει γίνει µε την άµµο. 
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Από τις παραπάνω δώδεκα µετρήσεις που έγιναν, στις επτά δεν υπάρχει 

απόκλιση, σε µία είναι �0.5 % δηλαδή σχεδόν καθόλου, σε µία �1.2 % και σε τρεις 

+2.5, +2.5 και +2.7 %. ΄Όπως φαίνεται υπερτερούν οι περιπτώσεις που οι µετρήσεις και 

µε τα δύο υλικά είναι ίδιες και στις λίγες περιπτώσεις που εµφανίζεται απόκλιση ο 

µέσος όρος της είναι +1.2%.  

Με άµµο και µε νερό µετρήθηκε η χωρητικότητα οκτώ αγγείων, των τριών 

ελληνιστικών φιαλιδίων µε έσω νεύον χείλος από το «Σπίτι Β» της Ελεύθερνας, του 

ελληνιστικού µυροδοχείου και της ελληνιστικής πρόχου από νεκροταφείο της 

Ελεύθερνας και των τριών σύγχρονων αγγείων. Η απόκλιση των µετρήσεων της άµµου 

ως προς αυτών που έχουν γίνει µε νερό δίνεται στον παρακάτω πίνακα. (Ως 100 

θεωρείται το νερό) 

Πίνακας 4. Απόκλιση των µετρήσεων µε άµµο σε σχέση µε αυτές που έγιναν µε 

νερό.  
ΑΓΓΕΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ 

ΧΕΙΛΟΣ (Α/Α 9) 

Έως 2-4 χιλ. κάτω από το χείλος +10 %327 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ 

ΧΕΙΛΟΣ (Α/Α 10) 

Έως 5 χιλ. κάτω από το χείλος  
+2,8 % 

» Γεµάτο έως επάνω  0% 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ 

ΧΕΙΛΟΣ (Α/Α 11) 

Γεµάτο έως επάνω  0% 

ΜΥΡΟ∆ΟΧΕΙΟ (Α/Α 14) Έως 25 χιλ. κάτω από το χείλος -1,8% 

» Γεµάτο έως επάνω -5% 

ΠΡΟΧΟΥΣ (Α/Α 15) Έως 34 χιλ. κάτω από το χείλος -1,8% 

» Γεµάτη έως επάνω -1,4% 

ΚΥΠΕΛΛΟ (Α/Α 16) Έως 4 χιλ. κάτω από το χείλος  0% 

» Έως 10 χιλ. κάτω από το χείλος  0% 

ΠΙΘΑΡΑΚΙ (Α/Α 17) Έως 11 χιλ. κάτω από το χείλος  0% 

» Έως 2 χιλ. κάτω από το χείλος  0% 

ΠΥΞΙ∆Α (;) (Α/Α 18) Έως 10 χιλ. κάτω από το χείλος +0,2% 

» Γεµάτη έως επάνω +0,2% 

 

Από τις παραπάνω µετρήσεις αν εξαίρεσοµε αυτή στο φιαλίδιο µε έσω νεύον 

χείλος µε Α/Α 9, η οποία είναι αµφίβολη και εµφανίζει απόκλιση +10 %, από τις 

υπόλοιπες δεκατρείς οι έξι δεν εµφανίζουν απόκλιση, οι δύο δεν παρουσιάζουν 

σχεδόν καθόλου απόκλιση (+0.2 %), οι τέσσερις παρουσιάζουν απόκλιση �1.8, -
                                                 
327 Η µέτρηση στο συγκεκριµένο αγγείο µε νερό µπόρεσε να γίνει µόνο µία φορά και λόγω της διαρροής 
από τα σηµεία συγκόλλησης το αποτέλεσµα είναι αµφίβολο, οπότε και η συγκεκριµένη απόκλιση πιθανόν 
να µην είναι σωστή. 
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1.8, -1.4 και +2.8 % και µόνο µία �5 %. Συνεπώς υπερτερούν οι περιπτώσεις που 

δεν υπάρχει απόκλιση και όταν υπάρχει το αποτέλεσµα είναι µικρότερο σε σχέση 

µε τη µέτρηση µε νερό. Η απόκλιση είναι κατά µέσο όρο � 0.97%.                                                    

Στις λίγες περιπτώσεις που παρουσιάζεται µικρή απόκλιση, τόσο στις µετρήσεις 

µε ζάχαρη, όσο και στις µετρήσεις µε άµµο, αυτή πρέπει να οφείλεται στη 

µεταφορά του υλικού από τον ογκοµετρικό σωλήνα στο δοχείο και στο πόσο έχει 

κάθε φορά συµπιεστεί το υλικό µε το χτύπηµα που γίνεται για να φύγει ο αέρας.  

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της χωρητικότητας µε άµµο και µε νερό 

συγκρίθηκαν µε αυτά των µετρήσεων στον υπολογιστή. Ως προς τον τρόπο που θα 

δίνονταν οι συντεταγµένες αρχικά είχε θεωρηθεί ότι στην πρώτη µέτρηση θα έπρεπε 

και οι δύο να ισοδυναµούν µε 0, ενώ στην τελευταία η ακτίνα (x) να ισοδυναµεί µε 0, 

έτσι ώστε να κλείνει η τοµή του αγγείου. Πόσο όµως µπορεί να διέφερε το αποτέλεσµα, 

αν οι µετρήσεις τους δίνονταν κανονικά, έτσι ώστε το σχήµα που θα προέκυπτε να 

είναι πιο κοντινό σε αυτό της καµπύλης του αγγείου; Οι συντεταγµένες δόθηκαν και µε 

τους δύο τρόπους. Όλες οι µετρήσεις, οι πραγµατικές και αυτές που έγιναν µέσω του 

λογισµικού στον υπολογιστή και µε τους δύο προαναφερόµενους τρόπους, δίνονται 

στον παρακάτω πίνακα, όπου έχει υπολογιστεί και το ποσοστό απόκλισης από την 

πραγµατική µέτρηση. (Ως 100 θεωρείται η µέτρηση µε νερό, όταν δεν υπάρχει, 

θεωρείται η µέτρηση µε άµµο)   

Για να διαπιστωθεί αν θα ήταν δυνατόν η µέτρηση µέσω του λογισµικού στον 

υπολογιστή να γίνει βάσει φωτογραφίας του αγγείου και όχι σχεδίου του, σε ένα αγγείο 

έγινε προσπάθεια σύγκρισης της χωρητικότητας που προκύπτει από την όψη µε αυτή 

που προκύπτει από την τοµή στο σχέδιο του αγγείου. Το αγγείο που µετρήθηκε και µε 

τους δύο αυτούς τρόπους είναι το φιαλίδιο µε Α/Α 11. Μετρήθηκε θεωρώντας ότι θα 

ήταν γεµάτο έως επάνω και το αποτέλεσµα είναι 118 ml βάσει  της τοµής και 149 ml 

βάσει της όψης. Η διαφορά οφείλεται στο ότι στην όψη δεν υπολογίζεται το πάχος του 

τοιχώµατος του αγγείου, αλλά ούτε και το ύψος από τον πυθµένα, αφού στην όψη η 

βάση φαίνεται να τελειώνει χαµηλότερα. Ήδη από το παράδειγµα αυτό είναι φανερό 

ότι είναι απαραίτητη η τοµή του αγγείου.  

Πίνακας 5. Μέτρηση της χωρητικότητας των αγγείων µε άµµο ή και νερό, και µέσω 

του λογισµικού στον υπολογιστή. Ποσοστό απόκλισης των µετρήσεων 

του λογισµικού στον υπολογιστή. 



648 

ΑΓΓΕΙΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΜΜΟΣ ΝΕΡΟ 

(H2O) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  

ΑΠΟΚΛ 

ΙΣΗ 

ΣΥΝΤ. 

ΚΑΝ.328 

ΑΠΟΚΛ

ΙΣΗ 

ΣΥΝΤ. 

ΜΕ  0 

ΚΡΑΤΗΡΙΣΚ

ΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΟ∆Ι (Α/Α 

1) 

Έως 5 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

110 ml  127 ml (συντ. κανονικά) 

125 ml (συντ. µε 0) 

+15,4% +13,6% 

» Γεµάτος έως 

επάνω 

125 ml  146 ml (συντ. κανονικά) 

143 ml (συντ. µε 0) 

+16,8% +14,4% 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

(Α/Α 2) 

Έως 15 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

865 ml  762,5 ml (συντ. κανονικά) 

753 ml (συντ. µε 0) 

-11,8% -12,9% 

» Γεµάτο έως 

επάνω 

1000 ml  912,5 ml (συντ. κανονικά) 

901 ml (συντ. µε 0) 

-8,75% -9,9% 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

(Α/Α 3) 

Έως 10 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

1250 ml  1179,5 ml (συντ. κανονικά) 

1162, 5 ml (συντ. µε 0) 

-5,6% -7% 

» Γεµάτο έως 

επάνω 

1370 ml  1277 ml (συντ. κανονικά) 

1275 ml (συντ. µε 0) 

-6,7% -6,9% 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

(Α/Α 4) 

Έως 10 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

775 ml  766 ml (συντ. κανονικά) 

746 ml (συντ. µε 0) 

-1,1% -3,7% 

» Γεµάτο έως 

επάνω 

855 ml  849,5 ml (συντ. κανονικά) 

839,5 ml (συντ. µε 0) 

-0,6% -1,8% 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

(Α/Α 5) 

Έως 7-8 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος329 

156 ml  8 χιλ. =138 ml (συντ. 

κανον.) 

135 ml (συντ. µε 0) 

7 χιλ. =141 ml (συντ. 

κανονικά) 

138,5 ml (συντ. µε 0)   

-10,5% -12,3% 

                                                 
328 Και σε πραγµατικές µετρήσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία παρατήρησα ότι υπάρχουν 
αποκλίσεις, είτε λόγω του υλικού που χρησιµοποιείται, είτε λόγω της επανάληψης των µετρήσεων. Για 
παράδειγµα  βλ. I. Hägg, J. M. Fossey, 1980, 148, πίν. 5, όπου υπάρχει απόκλιση στη µέτρηση σε 
µυροδοχεία που έχουν µετρηθεί δύο φορές,  για παράδειγµα, στο µυροδοχείο αρ. 7 η µία µέτρηση 
αποκλίνει από την άλλη 3,6%, ενώ θεωρείται ότι οι µετρήσεις που έχουν γίνει είναι κατά τι µικρότερες 
από τις πραγµατικές λόγω της πάτινας που υπάρχει στο εσωτερικό του αγγείου βλ. I. Hägg, J. M. Fossey, 
στο ίδιο, 72. Απόκλιση υπάρχει επίσης στις µετρήσεις όταν χρησιµοποιούνται διαφορετικά υλικά, όπως, 
για παράδειγµα, σε µυροδοχεία που έχουν µετρηθεί µε ρύζι και µε νερό η µέτρηση του νερού αποκλίνει 
από αυτή του ρυζιού 3,3%, 2,7%, 7,3% βλ. V. R. Anderson-Stojanović, 1987, 118, πίνακας 1. Ακόµα για 
το ποσοστό λάθους και σε πραγµατικές µετρήσεις και τους λόγους στους οποίους αυτό οφείλεται βλ. P. 
M. Wallace Matheson, M. B. Wallace, 1982, 302 κ. εξ. και M. Bentz, 1998, 32 ) 
329 Το αγγείο δεν είναι ισοϋψές, το ύψος  του κυµαίνεται από 5,1 � 5,6 εκ., γι� αυτό υπάρχει και η 
διακύµανση των παραπάνω µετρήσεων από το χείλος. Στο σχέδιο έχει αποδοθεί ως ίδιο παντού, ίσο µε 
5,65 εκ. Σε άλλα σηµεία έχει γεµίσει έως 7 χιλιοστά κάτω από το χείλος, ενώ σε άλλα έως 8 χιλιοστά. 
Επίσης, ενώ το χείλος του είναι ελλειπτικό, έχει αποδοθεί ως συµµετρικό.  
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µέσος όρος   = 

139,5 ml (συντ. κανον.) 

136,7 ml (συντ. µε 0) 

» Έως 10-12 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

140 ml 

 

 12 χιλ.=124 ml (συντ. 

κανονικά) 

119 ml (συντ. µε 0) 

10 χιλ.=131 ml (συντ. 

κανονικά) 

128 ml (συντ. µε 0) 

µέσος όρος = 

127,5 ml (συντ. κανον.) 

123,5 ml (συντ. µε 0) 

-8,9% -11,7% 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

(Α/Α 6) 

Έως 7 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

120 ml  117 ml (συντ. κανονικά) 

115,5 ml (συντ. µε 0) 

-2,5% -3,7% 

» Έως 10 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

110 ml 

 

 108 ml (συντ. κανονικά) 

105,5 ml (συντ. µε 0) 

-1,8% -4% 

ΠΡΟΧΟΪΣΚ

Η (Α/Α 7) 

Έως 8 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

180 ml  169 ml (συντ. κανονικά) 

168,5 ml (συντ. µε 0) 

-6,1% -6,3% 

» Έως 30 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

141,8 ml 

 

 137 ml (συντ. κανονικά) 

136,5 ml (συντ. µε 0) 

-3,3% -3,7% 

ΠΡΟΧΟΪΣΚ

Η (Α/Α 8) 

Έως 9 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

155 ml  138 ml (συντ. κανονικά) 

137 ml (συντ. µε 0) 

-10,9% -11,6% 

» Έως 34 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

125,7 ml  112,5 ml (συντ. κανονικά) 

111,5 ml (συντ. µε 0) 

-10,5% -11,2% 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 

ΜΕ ΕΣΩ 

ΝΕΥΟΝ 

ΧΕΙΛΟΣ 

(Α/Α 9) 

Έως 6 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος330 

200 ml  149 ml (συντ. κανονικά) 

143 ml (συντ. µε 0) 

-25,5% -28,5% 

» Έως 2-4 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

220 ml 200 ml 4 χιλ.=167 ml (συτν. 

κανονικά) 

162 ml (συντ. µε 0) 

-19% 

(για 

άµµο) 

-22% (για 

άµµο) 

 

                                                 
330 Και αυτό το αγγείο δεν είναι ίσιο (ύψος 4,5�5 εκ., στο σχέδιο έχει αποδοθεί 4,7εκ.), γι� αυτό 
παρατηρείται και σ� αυτό η διακύµανση των µετρήσεων. Επίσης δεν είναι συµµετρικό, όπως και ο 
κρατηρίσκος µε Α/Α 1. Στους δύο αυτούς λόγους πρέπει να οφείλονται οι µεγαλύτερες διαφορές στα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων.  
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2 χιλ.=189 ml (συντ. 

κανονικά) 

181 ml (συντ. µε 0) 

µέσος όρος = 

178 ml (συντ. κανονικά) 

171,5 ml (συντ. µε 0) 

 

-11%  

(για νερό) 

-14,2% 

(για νερό) 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 

ΜΕ ΕΣΩ 

ΝΕΥΟΝ 

ΧΕΙΛΟΣ 

(Α/Α 10) 

Έως 5 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

220 ml 214 ml 192 ml (συντ. κανονικά) 

186 ml (συντ. µε 0) 

-12,7% 

(για 

άµµο) 

-10,2% 

(για νερό) 

-15,4% 

(για 

άµµο) 

-13,8% 

(για νερό) 

» Γεµάτο έως 

επάνω 

250 ml 250 ml Γεµάτο=243 ml (συντ. 

κανονικά) 

237 ml (συντ. µε 0) 

-2,8% -5,2% 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 

ΜΕ ΕΣΩ 

ΝΕΥΟΝ 

ΧΕΙΛΟΣ 

(Α/Α 11) 

Γεµάτο έως 

επάνω 

130 ml 130 ml 118 ml (συτν. κανονικά) 

113,5 ml (συντ. µε 0) 

-9,2% -12,6% 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α 

(Α/Α 12) 

Έως 5 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

500 ml331  475 ml (συντ. κανονικά) 

466 ml (συντ. µε 0) 

-5% -6,8% 

ΛΕΚΑΝΙ∆Α 

(Α/Α 13) 

Έως 9 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

1000 ml  1074 ml (συντ. κανονικά) 

1049 ml (συντ. µε 0) 

+7,4% +4,9% 

» Έως 8 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

1050 ml332  1096 ml (συντ. κανονικά) 

1094 ml  (συντ. µε 0) 

+4,3% +4,1% 

ΜΥΡΟ∆ΟΧΕ

ΙΟ (Α/Α 14) 

Έως 25 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος (=αρχή 

του λαιµού) 

37 ml 37,5 ml 34,5 ml (συντ. κανονικά) 

34 ml (συντ. µε 0) 

-6,7% 

(για 

άµµο) 

-8% (για 

νερό) 

-8,1% 

(για 

άµµο) 

-9,3% 

(για νερό) 

» Γεµάτο έως 

επάνω 

38 ml 40 ml 36 ml (συντ. κανονικά) 

36 ml (συντ. µε 0) 

-5,2% 

(για 

άµµο) 

-10% 

(για νερό) 

-5,2% 

(για 

άµµο) 

-10% (για 

νερό) 

                                                 
331 Και αυτό το αγγείο δεν είναι ίσιο. Έτσι µε τα 500 ml έχει γεµίσει έως επάνω προς το κέντρο, στην 
περιφέρεια όµως µπορεί να κατεβαίνει 5 χιλ.  
332 Και αυτό το αγγείο δεν είναι ίσιο. Αν γεµίσει παραπάνω από 1050 ml άµµου θα ξεχειλίσει στο κέντρο, 
στην περιφέρεια όµως και σε αυτό  φθάνει χαµηλότερα 
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ΠΡΟΧΟΥΣ 

(Α/Α 15) 

Γεµάτη έως 

επάνω 

875 ml 887,5 ml 952 ml (συντ. κανονικά) 

942 ml (συντ. µε 0) 

+8,8% 

(για 

άµµο) 

+7,2% 

(για νερό) 

+7,6% 

(για 

άµµο) 

+6,1% 

(για νερό) 

» Έως 34 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

775 ml 790 ml  858 ml (συντ. κανονικά) 

851 ml  (συντ. µε 0) 

+10,7% 

(για 

άµµο) 

+8,6% 

(για νερό) 

+9,8% 

(για 

άµµο) 

+7,7% 

(για νερό) 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

(Α/Α 16) 

Έως 4 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

150 ml 150 ml 143,5 ml (συντ. κανονικά) 

143 ml (συντ. µε 0) 

-4,3% -4,6% 

» Έως 10 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

140 ml 140 ml 130,5 ml (συντ. κανονικά) 

130 ml (συντ. µε 0) 

-6,7% -7,1% 

ΠΙΘΑΡΑΚΙ 

(Α/Α 17) 

Έως 11 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

150 ml 150 ml 140 ml (συντ. κανονικά) 

140 ml (συντ. µε 0) 

-6,6% -6,6% 

» Έως 2 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

160 ml 160 ml 152,5 ml (συντ. κανονικά) 

151 ml (συντ. µε 0) 

-4,6% -5,6% 

ΠΥΞΙ∆Α; 

(Α/Α 18) 

Έως 10 χιλ. 

κάτω από το 

χείλος 

2210 ml 2205 ml 2173,5 ml (συντ. κανονικά) 

2165 ml (συντ. µε 0) 

-1,6% 

(για 

άµµο) 

-1,4% 

(για νερό) 

-2% (για 

άµµο) 

-1,8% 

(για νερό) 

» Γεµάτη έως 

επάνω 

2350 ml 2345 ml 2327 ml (συντ. κανονικά) 

2317,5 ml (συντ. µε 0) 

-0,9% 

(για 

άµµο) 

-0,7% 

(για νερό) 

-1,3% 

(για 

άµµο) 

-1,1% 

(για νερό) 

 

Ως προς τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, καταρχήν συγκρίνοντας τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων που έγιναν µε το λογισµικό στον υπολογιστή και µε τους 

δύο τρόπους, όσον αφορά στις συντεταγµένες διαπιστώνουµε ότι σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις η απόκλιση είναι µικρότερη όταν οι µετρήσεις τους δίνονται κανονικά 

και όχι µε 0 στις αρχικές και µε 0 για την ακτίνα στην τελευταία µέτρηση. 

Μπορούµε συνεπώς να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι µε τον τρόπο αυτό θα πρέπει 

να δίνονται οι µετρήσεις και είναι τα αποτελέσµατα σε αυτή τη στήλη µε τα οποία θα 
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συγκριθούν αυτά των πραγµατικών µετρήσεων. Μία άλλη διαπίστωση είναι ότι το 

ποσοστό απόκλισης διαφέρει ανάλογα µε το σηµείο έως το οποίο έχει γίνει η µέτρηση. 

Σε τρεις περιπτώσεις (αγγεία µε Α/Α 1, 13, 

15) οι µετρήσεις µέσω του λογισµικού είναι 

µεγαλύτερες και όχι µικρότερες από τις 

πραγµατικές. Στη µία από αυτές, όπου 

παρατηρείται και η µεγαλύτερη απόκλιση 

(κρατηρίσκος χωρίς πόδι Α/Α 1) το αγγείο δεν 

είναι συµµετρικό, ενώ τόσο αυτό το αγγείο, όσο 

και η λεκανίδα (Α/Α 13) δεν είναι ίσια. Ωστόσο 

βάσει του αποτελέσµατος που βγαίνει παγίως από 

το πρόγραµµα, οι µετρήσεις που προκύπτουν από 

αυτό είναι µικρότερες από τις πραγµατικές.  

Τα µεγαλύτερα ποσοστά απόκλισης (αρκετά 

περισσότερο από 10%) παρατηρούνται στα ακόλουθα αγγεία: 

• Α/Α 1: κρατηρίσκος χωρίς πόδι 

Σε αυτό η µεγάλη απόκλιση (+15 και +16,8%) και µάλιστα µε αποτέλεσµα 

µεγαλύτερο από το πραγµατικό, εξηγείται από το ίδιο το αγγείο, το οποίο δεν 

είναι συµµετρικό· αυτό έχει αποδοθεί και στο σχέδιο, όπου το αποτέλεσµα είναι ο 

κατακόρυφος άξονας να µην χωρίζει το αγγείο στη µέση. Το µεγαλύτερο τµήµα 

είναι αυτό στο οποίο αποδίδεται η τοµή του αγγείου.  Είναι σηµαντικό γιατί οι 

ακτίνες έχουν υπολογισθεί βάσει αυτού, οπότε είναι λογικό το αποτέλεσµα να 

βγαίνει µεγαλύτερο. Από εδώ φαίνεται και η σηµασία της ακριβούς αποτύπωσης 

στο σχέδιο, όπου πολλές φορές τα αγγεία θεωρούνται και αποδίδονται ως ίσια 

και συµµετρικά, χωρίς να είναι στην πραγµατικότητα.  

• Α/Α 9: φιαλίδιο µε έσω νεύον χείλος 

Το αγγείο αυτό παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόκλιση στις µετρήσεις 

χωρητικότητας µε άµµο (-25,5 και �19%), ενώ σε µία µόνο µέτρηση που ήταν δυνατόν 

να γίνει µε νερό, παρουσιάζει απόκλιση �11%. Πρόκειται για αγγείο κακοφτιαγµένο. 

∆εν είναι ίσιο, δεν είναι ισοϋψές κι αυτό δεν αποδίδεται στο σχέδιο. Το ύψος του 

κυµαίνεται από 4,5 � 5 εκ. και στο σχέδιο έχει θεωρηθεί ίδιο σε όλα τα σηµεία, ίσο µε 

4,7 εκ. Επίσης το αγγείο αυτό δεν είναι συµµετρικό, όπως και ο κρατηρίσκος χωρίς 

πόδι µε Α/Α 1. Στους λόγους αυτούς οφείλεται η διαφορά στις µετρήσεις µέσω του 

λογισµικού.  
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Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στα παραπάνω δεκαοκτώ αγγεία δεν µπορούν 

να κριθούν ως ενιαία περίπτωση, κυρίως λόγω της ιδιοµορφίας ορισµένων αγγείων, 

αλλά και του διαφορετικού υλικού που έχει χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση σε 

ορισµένα από αυτά. 

Ως εναλλακτικό του νερού υλικό προτιµήθηκε η άµµος για λόγους που ήδη 

αναφέρονται παραπάνω (βλ. σελ. 427).  Με άµµο µετρήθηκε ο όγκος όλων των 

αγγείων, ακόµα και αυτών στα οποία µετρήθηκε µε νερό, για να είναι δυνατή η µεταξύ 

τους σύγκριση333. Η σωστότερη σύγκριση για τον έλεγχο του βαθµού ακρίβειας των 

µετρήσεων µέσω του λογισµικού, είναι σε σχέση µε τις µετρήσεις που έγιναν µε νερό. 

Ωστόσο µε νερό ήταν δυνατόν να µετρηθούν οκτώ από τα δεκαοκτώ αγγεία, τα οποία 

είναι: από τα ελληνιστικά τα τρία φιαλίδια µε έσω νεύον χείλος από το «Σπίτι Β», το 

µυροδοχείο και η πρόχους από το νεκροταφείο και τα τρία σύγχρονα (αγγεία µε Α/Α 9, 

10, 11, 14, 15, 16, 17, 18). Μόνο µε άµµο µετρήθηκε ο όγκος δέκα/έντεκα αγγείων: του 

γεωµετρικού κρατηρίσκου χωρίς πόδι, των τριών γεωµετρικών και ανατολιζόντων 

κυπέλλων, των δύο κυπέλλων, των δύο προχοϊσκών και των δύο λεκανίδων από το 

ελληνιστικό «Σπίτι Β»· µπορούµε να λάβουµε υπ� όψιν και µία από τις µετρήσεις στο 

φιαλίδιο µε έσω νεύον χείλος (Α/Α 9), επίσης από το ελληνιστικό «Σπίτι Β». Οι 

µετρήσεις τους µπορεί να αποκλίνουν από τη µέτρηση που θα γινόταν µε νερό, όπως 

έχει ήδη φανεί από τη σύγκριση των µετρήσεων µε άµµο σε σχέση µε αυτές που έχουν 

γίνει µε νερό (βλ. σελ. 429-430). 

Για τις µετρήσεις µέσω του λογισµικού στον υπολογιστή, όταν συγκριθούν µε 

αυτές που έγιναν µε νερό, παρατηρούµε τα εξής:  

Καταρχήν µε νερό έχουν γίνει δεκατέσσερις µετρήσεις. Όλες έχουν γίνει και µε 

άµµο. Όταν υπάρχει απόκλιση µεταξύ της µέτρησης µε νερό και της µέτρησης µε 

άµµο, η µέτρηση µέσω του λογισµικού στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζει 

µικρότερη απόκλιση σε σχέση µε αυτή που έχει γίνει µε νερό· µόνη εξαίρεση είναι η 

περίπτωση του ελληνιστικού µυροδοχείου, στο οποίο έχουν γίνει δύο µετρήσεις έως 

δύο διαφορετικά σηµεία και η απόκλιση ως προς το νερό είναι �8 και �10% 

αντίστοιχα, ενώ ως προς την άµµο �6,7 και �5,2%. Η απόκλιση που παρουσιάζει το 

λογισµικό ως προς τις µετρήσεις µε νερό είναι �11% στο φιαλίδιο µε Α/Α 9, µέτρηση 

όµως που όπως ήδη έχει σχολιασθεί είναι αµφίβολη, -10,2 και �2,8% στο φιαλίδιο µε 

Α/Α 10, -9,2% στο φιαλίδιο µε Α/Α 11, -8 και �10% στο µυροδοχείο µε Α/Α 14 , +7,2 

και +8,6% στην πρόχου µε Α/Α 15, -4,3 και �6,7% στο κύπελλο µε Α/Α 16, -6,6 και �

4,6% στο πιθαράκι µε Α/Α 17 και �1,4 και �0,7% στην πυξίδα µε Α/Α 18. Για τα 

                                                 
333 Για να είναι δυνατή η σύγκριση µετρήθηκαν έως το ίδιο σηµείο. 
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παραπάνω αγγεία θα πρέπει να λάβοµε υπόψιν µας, ότι στο µυροδοχείο και στην 

πρόχου στο σχέδιο, στην τοµή του αγγείου, το πάχος του τοιχώµατος από το λαιµό και 

κάτω έχει αποδοθεί υποθετικά και ότι τα δύο φιαλίδια µε Α/Α 9 και 11 είναι αγγεία µε 

κακοτεχνίες, είναι ανισοϋψή, δεν είναι συµµετρικά,  και όλα αυτά τα στοιχεία δεν 

έχουν αποδοθεί στο σχέδιο. Τα τρία σύγχρονα αγγεία δεν παρουσιάζουν κανένα 

πρόβληµα και το αποτέλεσµα των µετρήσεων ως προς αυτά θα πρέπει να θεωρηθεί το 

πλέον σωστό. Βάσει των παραπάνω µετρήσεων και χωρίς να ληφθεί υπ� όψιν η 

µέτρηση στο φιαλίδιο µε Α/Α 9 επειδή είναι αµφίβολη, ο µέσος όρος απόκλισης των 

µετρήσεων βάσει του λογισµικού στον υπολογιστή σε σχέση µε τις µετρήσεις που 

έχουν γίνει µε νερό είναι �3.74%.  

Εάν συγκρίνουµε µε τις µετρήσεις που έχουν γίνει µε άµµο, παρατηρούµε τα 

εξής: 

Με άµµο έχουν γίνει τριάντα τέσσερις µετρήσεις. Είναι το υλικό µε το οποίο 

ήταν δυνατόν να µετρηθούν και τα δεκαοχτώ αγγεία, τα περισσότερα έως δύο 

διαφορετικά σηµεία. Η απόκλιση που προκύπτει για τις µετρήσεις µέσω του 

λογισµικού, όταν συγκριθούν µε αυτές που έχουν γίνει µε άµµο, είναι +15.4% και 

+16.8% για τον κρατηρίσκο χωρίς πόδι µε Α/Α 1, -11.8% και �8.75% για το κύπελλο 

µε Α/Α 2, -5.6% και �6.7% για το κύπελλο µε Α/Α 3, -1.1% και �0.6% για το κύπελλο 

µε Α/Α 4, -10.5% και �8.9% για το κύπελλο µε Α/Α 5, -2.5% και �1.8% για το 

κύπελλο µε Α/Α 6, -6.1% και �3.3% για την προχοΐσκη µε Α/Α 7, -10.9% και �10.5% 

για την προχοΐσκη µε Α/Α 8, -25.5% και �19% για το φιαλίδιο µε Α/Α 9, -12.7% και �

2.8% για το φιαλίδιο µε Α/Α 10, -9.2% για το φιαλίδιο µε Α/Α 11, -5% για τη 

λεκανίδα µε Α/Α 12, +7.4% και +4.3% για τη λεκανίδα µε Α/Α 13, -6.7% και �5.2% 

για το µυροδοχείο µε Α/Α 14, +8.8% και +10.7% για την πρόχου µε Α/Α 15, -4.3% και 

�6.7% για το κύπελλο µε Α/Α 16, -6.6% και �4.6% για το πιθαράκι µε Α/Α 17, και 

τέλος �1.6% και �0.9% για την πυξίδα µε Α/Α 18. Ο µέσος όρος απόκλισης του 

λογισµικού σε σχέση µε τις µετρήσεις που έχουν γίνει µε άµµο, όπως προκύπτει από 

τα παραπάνω, είναι �4.01%.  

Είναι προφανές ότι ο µέσος όρος απόκλισης του λογισµικού σε ορισµένες από τις 

µετρήσεις µε ζάχαρη θα είναι µεγαλύτερος έως και +1.2% από το µέσο όρο απόκλισης 

ως προς τις µετρήσεις µε νερό και µε άµµο (=κατ� αναγωγή �5,09% σε σχέση µε τις 

µετρήσεις µε άµµο). Στο µέσο όρο απόκλισης του λογισµικού από τις µετρήσεις µε 

νερό θα πρέπει να υπολογισθεί ένα µεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης σε σχέση µε τις 

µετρήσεις που έχουν γίνει µε άµµο, το οποίο προφανώς θα είναι µικρότερο από ότι 

αυτό των µετρήσεων που έχουν γίνει µε ζάχαρη. Από την απευθείας σύγκριση των 
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µετρήσεων µέσω λογισµικού µε αυτές που έχουν γίνει µε άµµο, η απόκλιση αυτή είναι  

κατά µέσο όρο �4.01%, ενώ κατ� αναγωγή του µέσου όρου απόκλισης της άµµου σε 

σχέση µε το νερό θα είναι �4.7%.  

Αν και παρατηρείται µια σχέση ανάµεσα στη χωρητικότητα των παραπάνω 

αγγείων, για παράδειγµα, τα δύο φιαλίδια έχουν περίπου την ίδια χωρητικότητα, ενώ το 

τρίτο έχει περίπου τη µισή, στις λεκανίδες διαπιστώνεται ότι η µία έχει διπλάσια 

χωρητικότητα από την άλλη, (στα δύο κύπελλα και στις δύο προχοΐσκες υπάρχει µικρή 

διακύµανση στη χωρητικότητα), φαίνεται ότι δεν ενδιέφερε η απόλυτη ακρίβεια, αφού 

τα περισσότερα αγγεία δεν είναι απόλυτα συµµετρικά  ή ίσια (ισοϋψή). Αν 

συγκρίνουµε τα αποτέλεσµα των µετρήσεων µέσω του λογισµικού, θα διαπιστώσουµε 

ότι προκύπτουν περίπου οι ίδιες αναλογίες και σχέσεις ως προς τη χωρητικότητά τους. 

Ούτως ή άλλως, αφού πρόκειται για «χειροποίητα» αγγεία και όχι για 

βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα, είναι προφανές ότι η χωρητικότητά τους θα κυµαινόταν 

ελαφρώς.  
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II. Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΥΠΟΜΙΝΩΙΚΗΣ ΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 Η χωρητικότητα των αγγείων δεν έχει απασχολήσει καθόλου τους µελετητές της 

υποµινωικής έως ανατολίζουσας κεραµικής και ειδικότερα ούτε τους µελετητές που 

έχουν δηµοσιεύσει την υποµινωική έως ανατολίζουσα κεραµική της Κνωσού. Ωστόσο, 

µαρτυρίες για τα αγγεία ως µέτρα συναντώνται στον Όµηρο (βλ. σελ. 404-405), ενώ η 

ύπαρξη µονάδων µέτρησης για υγρά και για στερεά είναι γνωστή και για προηγούµενες 

και για επόµενες περιόδους. Το ερώτηµα που δηµιουργείται είναι αν τα αγγεία που 

παράγονταν στα κεραµικά εργαστήρια της Κνωσού από το τέλος του 11ου έως το τέλος 

του 7ου π.Χ. αιώνα κατασκευάζονταν σε συγκεκριµένα µεγέθη µε προκαθορισµένη 

χωρητικότητα που στηριζόταν σε ένα σύστηµα µέτρησης των προϊόντων και αν κατά 

συνέπεια λειτουργούσαν ως µέτρα; Επρόκειτο για µια κοινωνία που στήριζε το εµπόριο 

και τις συναλλαγές της σε προϊόντα σαφώς µετρηµένων ποσοτήτων;  Αν ίσχυε αυτό, το 

σύστηµα µέτρησης και εποµένως και η χωρητικότητα άλλαζε στην πορεία του χρόνου; 

Ένα άλλο ερώτηµα που τίθεται είναι αν εισηγµένα στην Κνωσό αγγεία και κνωσιακά 

ίδιων σχηµάτων  είχαν ή όχι την ίδια χωρητικότητα. Με το ερώτηµα αυτό επιχειρείται 

να διερευνηθεί αν στην περίπτωση που υπήρχε ένα σύστηµα µέτρησης, αυτό διέφερε 

κατά περιοχές. Συγκεκριµένα η Κνωσός και οι άλλες περιοχές, όπως η Αττική, η 

Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κύπρος, εφάρµοζαν το ίδιο ή διαφορετικό σύστηµα µέτρησης; 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα µετρήθηκε η χωρητικότητα σε 

κνωσιακά και σε εισηγµένα αγγεία υποµινωικής � ανατολίζουσας περιόδου, καθώς 

και σε ελάχιστα αττικά που έχουν βρεθεί στην Αττική ή αλλού. Όλα τα αγγεία στα 

οποία µετρήθηκε η χωρητικότητα είναι δηµοσιευµένα και η µέτρηση έγινε από το 

σχέδιο τους µέσω του προτεινόµενου στην παρούσα µελέτη λογισµικού στον 

υπολογιστή. Έτσι το δείγµα περιορίστηκε αναγκαστικά σε όσα ήταν σχεδιασµένα. 

Επισηµαίνεται ότι τα αγγεία που µετρήθηκαν δεν αποτελούν ενιαίο ανασκαφικό 

σύνολο, αλλά αγγεία που προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς χώρους της 

Κνωσού. Τα σχήµατα που επιλέχθηκαν για να µετρηθεί η χωρητικότητά τους 

συγκεκριµένα είναι πίθοι, πυξίδες, αµφορείς, υδρίες, πρόχοι � προχοΐσκες, 

οινοχόες, όλπες, λήκυθοι/ληκύθια, αρύβαλλοι, θήλαστρα, µαγειρικά αγγεία, 

κρατήρες, κρατηρίσκοι, σκύφοι, κοτύλες, κάνθαρος, κύπελλα. Σχεδόν σε όλα 

διακρίνονται αρκετές παραλλαγές του σχήµατος. Τα αγγεία στα οποία µετρήθηκε 

η χωρητικότητα προέρχονται από οικιστικά και ταφικά σύνολα, αλλά και από 
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ιερά, αφού βάσει των συµπερασµάτων στο πρώτο κεφάλαιο διαπιστώσαµε µέσα 

από τη συνολική εξέταση της εγχώριας κεραµικής ότι οι Κνώσιοι κεραµείς κατά 

την ΥποΜ-Αν περίοδο κατασκεύαζαν αγγεία που προορίζονταν για χρήση σε όλους 

τους χώρους, µε µόνη εξαίρεση τους ανατολίζοντες πολύχρωµους πίθους που 

προορίζονταν αποκλειστικά για ταφική χρήση. Και στην εισηγµένη κεραµική 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν σχήµατα που να εισάγονταν ειδικά για να 

χρησιµοποιηθούν στον οικισµό ή στους τάφους.  

Οι µετρήσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια κατά σχήµα, σε κάθε σχήµα σε 

ορισµένες παραλλαγές του και χρονολογικά. Στους πίνακες που έχουν γίνει δίνεται ο 

χώρος προέλευσης των αγγείων, η χρονολόγηση, οι διαστάσεις και η χωρητικότητά 

τους. Μία διάσταση που θεωρήθηκε σηµαντική για τη µετρολογική προσέγγιση και που 

δεν δίνεται σε καµία από τις σχετικές δηµοσιεύσεις είναι η µέγιστη διάµετρος (η 

διάµετρος της κοιλιάς), η οποία µετρήθηκε από το σχέδιο και δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες µαζί µε τις υπόλοιπες διαστάσεις.  

∆ιευκρινίζουµε ότι στις µετρήσεις χωρητικότητας που προέκυψαν από τον 

υπολογιστή και στις οποίες έγινε η διαίρεση µε το 1000000, προστέθηκε το 3.74% που 

προέκυψε ως ο µέσος όρος απόκλισης του προγράµµατος (βλ. σελ. 430-437).   

Ως προς το σηµείο µέχρι το οποίο θα γέµιζαν τα αγγεία και άρα θα έπρεπε να 

µετρήσουµε τη χωρητικότητά τους, για όλα θεωρήσαµε δεδοµένο ότι δεν θα ήταν 

γεµάτα µέχρι το χείλος γιατί αυτό θα έκανε τη χρήση τους αδύνατη. Το ακριβές 

σηµείο µέτρησης συζητιέται σε κάθε σχήµα χωριστά.  

1. ΠΙΘΟΙ 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες πίθων. Όλοι εκτός από ένα 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή.  

Α. Ωοειδείς πίθοι χωρίς λαιµό = πίθοι µε δύο λαβές (Πίν. 1) 

Οι πίθοι αυτής της κατηγορίας έχουν έσω νεύον χείλος διαµορφωµένο 

κατάλληλα για να ακουµπά το πώµα. Για να είναι δυνατόν να αδειαστεί το προϊόν που 

θα περιείχαν χωρίς να ξεχειλίζει, θα πρέπει να γεµίζονταν έως ελάχιστα κάτω από την 

αρχή του χείλους, σηµείο έως το οποίο και έγιναν οι µετρήσεις.  

Μετρήσεις έγιναν σε επτά αγγεία. Από αυτά τα έξι προέρχονται από την 

κεραµική παραγωγή της Κνωσού και από αυτά τα δύο είναι µικρού µεγέθους. Ένα 

µόνο είναι αττικό, έχει βρεθεί στην Αγορά της Αθήνας και εξετάζεται εδώ επειδή 

ανάλογό του αττικό βρέθηκε στη Φορτέτσα και έχει διατυπωθεί η άποψη334 ότι 

                                                 
334 J. Papadopoulos, 1998, 120-121 
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πρόκειται για σχήµα που αρχικά προοριζόταν για αµφορέας, στη συνέχεια κάποια 

στιγµή πριν από το ψήσιµο µετατράπηκε σε πυξίδα όπως χαρακτηρίζεται, ήρθε στην 

Κνωσό και πιθανότατα επηρέασε το σχήµα που υιοθετήθηκε από τους Κνώσιους για 

τεφροδόχο αγγείο, δηλαδή τον ωοειδή πίθο χωρίς λαιµό, όπως ονοµάζεται σχεδόν σε 

όλες τις δηµοσιεύσεις κεραµικής της Κνωσού. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και στο 

αττικό το χείλος είναι έσω νεύον, απολήγει όµως διαφορετικά από ότι σε αυτά της 

Κνωσού. Το σχήµα του µοιάζει µε αυτό των πίθων µε Α/Α 3 και 5. 
ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ = ΠΙΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 119 

ΠΓ 47,6 εκ. 45,.6 εκ. 19 εκ.  46.937 λ. 

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 14 

ΠΓ 32 εκ.  37 εκ.  18 εκ.  21.618 λ. 

3 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος Α, αρ. κατ. 6 

ΥΓ 37,2 
εκ.. 

39 εκ.  24.6 εκ.  28.168 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
26, αρ. κατ. 19 

ΠΑν 48 εκ.  48,6 εκ.  17, 4 εκ.  58.406 λ.  
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ΜΙΚΡΟΙ ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ 

Βόρειο 

Νεκροταφεί

ο, τάφος G, 

αρ. κατ. 110 

Π

Ρ

Γ 

Β΄ 

- 

Π

Γ 

2

1

,

3

 

ε

κ

. 

22,8 

εκ. 

13 εκ. 5.424 λ.  

«Ανεξερεύνη

το Μέγαρο», 

στρώµα GD, 

αρ. κατ. 1 

Μ

Γ 

1

3

 

ε

κ

. 

(

σ

ω

ζ

.

) 

24,3 

εκ. 

12 εκ. 5.855 λ.  

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΑΤΤΙΚΗ 

7 Αγορά, πηγάδι, αρ. P 
6163 

ΜΓ Ι 32,5 εκ. 34,4 εκ. 26,5 εκ. 17.721 λ. 

 

Τα παραπάνω αγγεία έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα, από όπου προέρχονται 

και τα σχέδια που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της χωρητικότητας και της 

µέγιστης διαµέτρου: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1 Coldstream, Catling (eds.),  1996, 144, 317-318, εικ. 113 (104.119) 
2 Coldstream, Catling (eds.),  1996, 233, 317-318, εικ. 137, πίν. 212 (283.14) 
3 Hood, Boardman, 1961, 72, εικ. 5, αρ. 6 (Α6) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 76, 421-422, εικ. 80, πίν. 99 (26.19) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 20, 317-318, εικ. 61 (G 110) 
6 Coldstream, 1992, 71, πίν. 53 και 62 (GD 1) 
7 Papadopoulos, 1998, 111-112, εικ. 1 (P 6163) 
 

Β. Πίθοι µε λαιµό 

Στους πίθους αυτής της κατηγορίας το χείλος είναι έξω νεύον µε σαφές το σηµείο 

διαχωρισµού του ώµου από το λαιµό, ο οποίος είναι κοντός. Η αρχή του λαιµού που 
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αποτελεί και το πιο κλειστό σηµείο του θεωρήθηκε ως το σηµείο µέχρι το οποίο θα 

γεµίζονταν το αγγείο και µέχρι αυτό µετρήθηκε η χωρητικότητα335.  

Μετρήσεις χωρητικότητας έγιναν σε δέκα αγγεία, όλα εγχώριας παραγωγής 

Κνωσού. Από αυτά δύο ανήκουν στην κατηγορία της χονδροειδούς κεραµικής και 

ένα είναι µικρού µεγέθους. Αναλόγου σχήµατος είναι αυτά µε Α/Α 1, 2, 3, 5, 6, από 

τα οποία τα τρία πρώτα φέρουν οριζόντιες λαβές, το τέταρτο κάθετες και το 

τελευταίο οριζόντιες διπλές λαβές σε σχήµα βουκράνιου, και αυτά µε Α/Α 4, 7 και 

9 που έχουν πιο ψηλό λαιµό.  
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
48, αρ. κατ. 6 

Π Π ΠΡΓ 39,7 εκ. 34,2 εκ.  22 εκ.  21.240 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
48, αρ. κατ. 3 

Π Π ΠΡΓ 34,8 εκ. 35,1 εκ.  22 εκ.  19.155 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
48, αρ. κατ. 5 

Π Π ΠΡΓ 33,5 εκ. 33 εκ.  24,5 εκ. 17.356 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ο, αρ. κατ. 37 

Υ ΠΡΓ 38,5 εκ. 32,4 εκ.  20 εκ. 16.833 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
28, αρ. κατ. 9 

ΠΡΓ Β΄  35,9 εκ. 41,4 εκ. 21 εκ. 33.210 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
306, αρ. κατ. 26 

ΠΓ 44 εκ.  35,5 εκ. 22 εκ.  24.519 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
129, αρ. κατ. 5 

ΠΓ 40,5 εκ. 32 εκ. 18 εκ. 18.869 λ.  

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
2, αρ. κατ. 1 

ΥποΜ 33,5 εκ. 40,8 εκ. 27 εκ. 30.229 λ. 

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 101 

ΠΓ 35,5 εκ. 30,5 εκ. 18 εκ. 15.115 λ.  

ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

10 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12,  
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 15 

Γύρω στο 
600 π.Χ. 

22,4 εκ. 20,8 εκ. 11,2 εκ. 3.815 λ. 

 

                                                 
335 Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί για το σηµείο έως το οποίο µετριέται η χωρητικότητα λαµβάνεται υπ� 
όψιν κάθε φορά η χρήση του αγγείου και πως αυτό δεν θα ξεχείλιζε κατ� αυτήν.  
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Τα παραπάνω αγγεία είναι δηµοσιευµένα στα ακόλουθα, από όπου προέρχονται 

και τα σχέδια που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της χωρητικότητας, της 

µέγιστης διαµέτρου και όσων άλλων διαστάσεων τυχόν δεν δίνονται: 
Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 92, 313, εικ. 86, πίν. 109 (48.6) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 92, 313, εικ. 86, πίν. 109 (48.3) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 92, 313, εικ. 86, πίν. 109 (48.5) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 42-43, 313-314, εικ. 69, πίν. 77 (Ο37) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 78, 312, εικ. 80 (28.9) 
6 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 281, 313-314, εικ. 150, πίν. 260 (306.26) 
7 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 170, 313, εικ. 121 (129.5) 
8 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 58, 304, εικ. 80 (2.1) 
9 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 236, 312-313, εικ. 137, πίν. 217 (283.101) 
10 Coldstream, Sackett, 1978, 54, 59-60,  εικ. 7, πίν. 12 (αρ. 15) 
 

Γ. Πίθοι µε ευθέα τοιχώµατα 

Οι πίθοι µε ευθέα τοιχώµατα έχουν χείλος είτε έσω νεύον διαµορφωµένο 

κατάλληλα για να ακουµπά πώµα, είτε κάθετο, το οποίο µπορεί να είναι ψηλό ή 

χαµηλό. Στην περίπτωση που είναι χαµηλό και πάλι τοποθετούνταν πώµα. Σε αυτούς 

που έχουν έσω νεύον χείλος η χωρητικότητα µετρήθηκε λίγο κάτω από αυτό, έως 

περίπου το τέλος του ώµου του αγγείου, σηµείο έως το οποίο θεωρήθηκε ότι αν ήταν 

γεµάτο το αγγείο δεν θα ξεχείλιζε καθώς θα άδειαζαν το περιεχόµενό του. Σε αυτούς 

που το χείλος είναι κάθετο η χωρητικότητα µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει ο 

ώµος και αρχίζει ο λαιµός.  

Μετρήσεις χωρητικότητας έγιναν σε τέσσερις πίθους αυτής της κατηγορίας που 

όλοι προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Από αυτούς οι δύο, αυτοί 

µε Α/Α 2 και 3,  έχουν έσω νεύον χείλος και οι δύο, αυτοί µε Α/Α 1 και 4, έχουν 

κάθετο χείλος.  
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Άγιος Ιωάννης, 

τάφος V, αρ. κατ. 24 
Π ΠΡΓ 14 εκ.  11,1 εκ. 6,6 εκ. 0.800 λ. 

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 12 

ΠΡΓ Β΄ 28,5 εκ. 30,5 εκ. 21,8 εκ.  12.924 λ. 

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 110 

ΠΓ 50,6 εκ. 36,6 εκ. 14 εκ. 30.052 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ν, αρ. κατ. 9 

ΠΓ 51 εκ. 43,8 εκ. 24 εκ. 44.810 λ. 

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια που χρησιµοποιήθηκαν έχουν δηµοσιευθεί στα 

ακόλουθα: 
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Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Boardman, 1960, 134, αρ. 24, εικ. 5 (V.24) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 5, 314-317, εικ. 57, πίν. 46 (D12) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 114, 315-317, εικ. 97, πίν. 122 (75.110) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 36, 315-317, εικ. 69, πίν. 72 (Ν9) 
 

∆. Πολύχρωµοι πίθοι 

Παρόλο που πρόκειται για αποκλειστικά ταφική κατηγορία αγγείων µετρήθηκε η 

χωρητικότητά τους για να συγκριθεί µε αυτή µη πολύχρωµων πίθων ανάλογης 

περιόδου και να διαπιστωθεί αν είναι ίδια µε αυτή των πίθων που βρίσκονταν σε χρήση 

στον οικισµό, τοποθετούνταν όµως και σε τάφους. Όλοι οι πίθοι αυτής της κατηγορίας 

έχουν έσω νεύον χείλος, διαµορφωµένο κατάλληλα για την τοποθέτηση του πώµατος. 

Η χωρητικότητά τους µετρήθηκε έως ελάχιστα κάτω από αυτό, σχεδόν έως το τέλος 

του σώµατος.  

Μετρήθηκαν έντεκα αγγεία, που όλα προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή 

της Κνωσού.  
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 222 

ΠΑν 50,2 εκ. 40,8 εκ. 24,3 εκ. 39.339 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 27 

ΠΑν 44,7 εκ. 37,8 εκ. 16,8 εκ. 26.092 λ. 

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 4 

ΥΑν 48 εκ. 34,8 εκ. 21,6 εκ. 25.307 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
82, αρ. κατ. 5 

ΥΑν 49 εκ. 35,5 εκ. 19 εκ. 22.700 λ. 

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
57, αρ. κατ. 10 

ΥΑν 43,5 εκ. 35,5 εκ. 15,5 εκ. 21.233 λ. 

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 24 

ΥΑν 41,5 εκ. 34,8 εκ. 20,3 εκ. 19.867 λ. 

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 27 

ΥΑν 45,7 εκ. 32,7 εκ. 20,5 εκ. 18.542 λ. 

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 13 

ΥΑν 39,8 εκ. 34,8 εκ. 19,5 εκ. 17.656 λ. 

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 7 

ΥΑν 35 εκ. 34,2 εκ. 20 εκ. 16.695 λ. 

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
57, αρ. κατ. 9 

ΥΑν 38 εκ. 33,6 εκ. 19,2 εκ. 15.954 λ. 

11 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 

ΥΑν 40,5 εκ. 30 εκ. 19,8 εκ. 13.273 λ. 
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34, αρ. κατ. 5 
 

Τα παραπάνω αγγεία καθώς και τα σχέδια που χρησιµοποιήθηκαν για τις 

µετρήσεις χωρητικότητας, µέγιστης διαµέτρου και όσες από τις άλλες τυχόν δεν 

δίνονταν, είναι δηµοσιευµένα στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 118, 425, εικ. 97, πίν. 128 (75.222) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 152, 425, εικ. 113 (107.27) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 83, 424-427, εικ. 80 (34.4) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 127, 425, εικ. 100 (82.5) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 99, 425, εικ. 92 (57.10) 
6 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 244, 425, εικ. 139, πίν. 220 (285.24) 
7 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 244, 425, εικ. 139, πίν. 220 (285.27) 
8 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 244, 425, εικ. 138, πίν. 220 (285.13) 
9 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 111, 425, εικ. 97, πίν. 117 (75.7) 
10 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 99, 425, εικ. 91, πίν. 113 (57.9) 
11 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 83, 425, εικ. 78, πίν. 102 (34.5) 
 

2. ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα των σχηµάτων κατά χώρους προέλευσης στις 

πυξίδες διακρίνονται αρκετοί τύποι: επίπεδες, µε ευθέα τοιχώµατα, οξυπύθµενες, 

σφαιρικές, στις οποίες υπάρχουν και ορισµένες µικρογραφικές. Η χωρητικότητα 

µετρήθηκε σε δύο από αυτούς τους τύπους, στις πυξίδες µε ευθέα τοιχώµατα και στις 

σφαιρικές, αφού οι οξυπύθµενες είναι ελάχιστες, ενώ στις επίπεδες δεν µετρήθηκε 

λόγω του σχήµατος τους.  

Α. Πυξίδες µε ευθέα τοιχώµατα 

Πρόκειται για σχήµα που, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί από τον Coldstream336, 

αποτελεί µικρογραφία του πίθου µε ευθέα τοιχώµατα. Και οι πυξίδες όπως και οι πίθοι 

µε ευθέα τοιχώµατα έχουν χείλος είτε έσω νεύον, διαµορφωµένο κατάλληλα για την 

τοποθέτηση πώµατος, είτε κάθετο. Σε αυτές µε το έσω νεύον χείλος η χωρητικότητα 

µετρήθηκε λίγο κάτω από αυτό, έως το τέλος του σώµατος, ενώ σε αυτές µε το κάθετο 

χείλος έως την αρχή του λαιµού.   

Μετρήθηκαν επτά αγγεία, όλα εγχώριας παραγωγής Κνωσού. Από αυτά τα τρία 

έχουν κάθετο χείλος (Α/Α 1-3), ενώ τα τέσσερα έχουν έσω νεύον. Η µία από τις 

τέσσερις τελευταίες ανήκει στην κατηγορία της χονδροειδούς κεραµικής.  
ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο Π�Μ 8 εκ.  7,8 εκ. 4,5 εκ. 0.168 λ. 

                                                 
336 J. N. Coldstream, 1996(α), 359 
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Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 61 

ΠΡΓ 

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 125 

Π-Μ ΠΡΓ 13,3 εκ. 12,3 εκ.  6,2 εκ.  0.699 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 23 

Π-Μ ΠΡΓ 14,6 εκ. 15,3 εκ. 6,6 εκ. 1.444 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 12 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄  

13,9 εκ. 16,8 εκ.  11 εκ.  1.963 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 76 

ΠΑν 21,8 εκ. 21 εκ.  15 εκ.  5.163 λ.  

«Ανεξερεύνη

το Μέγαρο», 

πηγάδι 12, 

πρωταρχικό 

στρώµα, αρ. 

κατ. 17 

Γ

ύρ

ω 

στ

ο 

60

0 

π.

Χ.  

1

5

,

7

 

ε

κ

. 

18 εκ. 15,2 

εκ.  

3.166 λ.  

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

7 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 25 

Γύρω στο 
600 π.Χ.  

13,7 εκ. 16,8 εκ.  13,2 εκ.  2.184 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία καθώς και τα σχέδια που χρησιµοποιήθηκαν είναι 

δηµοσιευµένα στα ακόλουθα:  
Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 199, 359, εικ. 129 (207.61) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 248, 359, εικ. 142, πίν. 229 (285.125) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 134, 359, εικ. 103 (100.23) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 256, 359, εικ. 143, πίν. 232 (287.12) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 153, 448-449, εικ. 108, πίν. 152 (107.76) 
6 Coldstream, Sackett, 1978, 54, εικ. 7, 59-60, πίν. 12, αρ. 17 
7 Coldstream, Sackett, 1978, 55, εικ. 8, 59-60, πίν. 12, αρ. 25 
 

Β. Σφαιρικές πυξίδες 

Οι πυξίδες αυτού του τύπου, αν και χαρακτηρίζονται σφαιρικές, σε ορισµένες 

περιπτώσεις έχουν σώµα περισσότερο ωοειδές. Στο σύνολο του δηµοσιευµένου υλικού 

και ειδικά σε αυτές από το Βόρειο Νεκροταφείο διακρίνονται διάφορες παραλλαγές 

ανάλογα µε το σχήµα τους. Για παράδειγµα, µπορεί να έχουν ή όχι λαβές, η βάση τους 

να είναι επίπεδη, δακτυλιόσχηµη ή κωνική. Το χείλος τους είναι συνήθως έξω ή έσω 

νεύον, ενώ σε πολύ λίγες περιπτώσεις είναι κάθετο. Σφαιρικές πυξίδες και µε τα τρία 

είδη χείλους συνδέονται µε πώµατα, υπάρχουν όµως και κατηγορίες που σύµφωνα µε 
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τον Coldstream337 δεν σχετίζονται µε πώµατα. Ορισµένες σφαιρικές πυξίδες είναι 

ανάλογες στο σχήµα µε τους µικρούς ή µεγάλους πίθους µε λαιµό· πρόκειται για αυτές 

µε Α/Α 13, 14, 17 και 18. Η πυξίδα µε Α/Α 30 θυµίζει ως προς το σχήµα τους ωοειδείς 

πίθους χωρίς λαιµό, ενώ αυτή µε Α/Α 32 είναι παρόµοια ως προς το σχήµα και τη 

διακόσµηση µε τον ωοειδή πίθο χωρίς λαιµό µε Α/Α 6 (βλ. σελ. 442), που στη 

δηµοσίευσή του χαρακτηρίζεται ως µεγάλη πυξίδα.  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε σφαιρικές πυξίδες που εµφανίζουν διαφορές στο 

σχήµα. Αυτές που έχουν έξω νεύον ή κάθετο χείλος θεωρήθηκε ότι θα γεµίζονταν έως 

το τέλος του σώµατος και στις περιπτώσεις που σχηµατίζεται λαιµός, έως το τέλος του 

σώµατος και την αρχή του λαιµού. Σε αυτές που το χείλος είναι έσω νεύον η 

χωρητικότητα µετρήθηκε έως λίγο κάτω από αυτό, έως το σηµείο εκείνο που το 

περιεχόµενό του θα µπορούσε να αδειαστεί εύκολα.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν ήταν εύκολο να αποφασισθεί έως ποιο σηµείο θα 

γεµίζονταν το αγγείο, οπότε µετρήθηκαν δύο πιθανά σηµεία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

παρατηρήσαµε ότι στο εσωτερικό του χείλους υπάρχει γραπτή ταινία που θεωρήσαµε 

ότι θα µπορούσε να µην είναι απλώς διακοσµητική, αλλά να υποδηλώνει το σηµείο έως 

το οποίο θα γέµιζαν το αγγείο. Η δεύτερη περίπτωση ισχύει για τις σφαιρικές πυξίδες 

µε Α/Α 5 και Α/Α 17. Στα συγκεκριµένα αγγεία η ταινία αυτή φθάνει λίγο κάτω από το 

χείλος, έως περίπου το τέλος του σώµατος και έτσι έγιναν δύο µετρήσεις, η µία έως το 

σηµείο αυτό και η άλλη έως την αρχή ακριβώς του χείλους. Ταινία στο εσωτερικό του 

χείλους υπάρχει και στην πυξίδα µε Α/Α 27, µόνο που στο αγγείο αυτό φθάνει έως τη 

µέση του λαιµού· έτσι έγιναν δύο µετρήσεις, η µία έως το σηµείο αυτό και η άλλη έως 

την αρχή του λαιµού. Βάσει της ταινίας αυτής δύο µετρήσεις έγιναν και στην πυξίδα µε 

Α/Α 33, στην οποία η ταινία φθάνει επίσης έως το µέσο του λαιµού. Και σε αυτή οι δύο 

µετρήσεις αντιστοιχούν έως την αρχή και έως το µέσο του λαιµού.   

Θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι η σφαιρική πυξίδα µε Α/Α 9 είναι ανισοϋψής.   

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε σαράντα επτά σφαιρικές πυξίδες. Από αυτές 

οι σαράντα έξι προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού και οι δύο 

από αυτές ανήκουν στην κατηγορία της χονδροειδούς κεραµικής, ενώ δύο είναι 

µικρογραφικές. Η χωρητικότητα των µικρογραφικών αγγείων έχει ενδιαφέρον στο 

βαθµό που θα βοηθούσε να διαπιστωθεί αν ήταν χρηστικά ή απλά διακοσµητικά 

σκεύη. Μετρήθηκε ακόµα σε µία εισηγµένη από την Κόρινθο. 

                                                 
337 J. N. Coldstream, στο ίδιο,  359-362 
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ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος  
L , αρ. κατ. 2 

Μ-Υ ΠΡΓ 12,9 εκ. 13,5 εκ. 10,4 εκ. 
(έξω νεύον) 

0.970 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
L, αρ. κατ. 1 

Μ-Υ ΠΡΓ 10,2 εκ. 11,7 εκ.  9,5 εκ. 
(έξω νεύον) 

0.550 λ.  

3 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος Ι, αρ. κατ. 10 

Μ-Υ ΠΡΓ 12 εκ.  12 εκ.  9 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.683 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 122 

Υ ΠΡΓ 14,1 εκ. 15,9 εκ. 10 εκ. 
(έξω νεύον) 

1.549 λ. 

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 69 

Υ ΠΡΓ 11,9 εκ. 14,7 εκ.  9 εκ.  
(έξω νεύον) 

1.531 λ.  (ταινία)   
και 
1.593 λ. 338 

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 86 

Υ ΠΡΓ 13,1 εκ. 12,6 εκ.  10,5 εκ. 
(έξω νεύον) 

0.832 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 27 

Υ ΠΡΓ 12 εκ.  10,8 εκ.  8,2 εκ. 
(έξω νεύον) 

0.471 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 19 

Υ ΠΡΓ 11,6 εκ. 9,6 εκ. 7 εκ. 
(έξω νεύον) 

0.377 λ.  

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 25 

Υ ΠΡΓ 8,5 εκ.  9,3 εκ.  7,7 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.255 λ.  

10 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος Ι, αρ. κατ. 57 

(;)Μ ΠΡΓ 9,4 εκ.  10,5 εκ. 8,1 εκ. 
(έξω νεύον) 

0.398 λ.  

11 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος Ι, αρ. κατ. 58 

(;)Υ ΠΡΓ 7,7 εκ. 9,6 εκ. 6,6 εκ. 
(έξω νεύον) 

0.244 λ.  

12 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ν, αρ. κατ. 12 

Υ ΠΡΓ-
ΠΓ 

8,3 εκ.  11,4 εκ.  7,5 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.519 λ.  

13 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 26 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄ 

13 εκ. 
(σωζ. 
ύψος) 

17,7 εκ.  10 εκ.  
(έξω νεύον) 

2.046 λ.  

14 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 18 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄ 

13,5 εκ. 14,2 εκ.  7,5 εκ.  
(έξω νεύον) 

1.159 λ.  

15 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 39 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄ 

11 εκ.  14,4 εκ. 8,1 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.967 λ.  

16 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 27 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄ 

9,6 εκ.  12,3 εκ.  8,6 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.675 λ.  

17 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 98 

ΠΡΓ Β΄ 18,4 εκ. 20,7 εκ.  11,1 εκ.  
(έξω νεύον) 

3.226 λ.  (ταινία)   
και  
3.320 λ.  

18 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ν, αρ. κατ. 11 

ΠΡΓ Β΄ 17,1 εκ. 17,1 εκ.  9,3 εκ.  
(έξω νεύον) 

2.102 λ.  

19 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 26 

ΠΡΓ Β΄ 12,9 εκ. 15,1 εκ. 10 εκ.  
(έξω νεύον) 

1.394 λ.  

                                                 
338 Στις περιπτώσεις που δεν ήταν σαφές έως ποιο σηµείο θα µπορούσε να είναι γεµάτο το αγγείο έγιναν 
δύο µετρήσεις και αναφέρονται εδώ και οι δύο.  
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20 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 34 

ΠΡΓ Β΄ 9,2 εκ.  10,8 εκ.  6,9 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.533 λ.  

21 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 2 

ΠΡΓ Β΄ 7,6 εκ.  9 εκ.  6,5 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.271 λ.  

22 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 105 

ΠΡΓ Β΄- 
ΠΓ 

12,3 εκ. 16,8 εκ.  8,5 εκ.  
(κάθετο) 

1.565 λ.  

23 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 53 

ΠΡΓ Β΄- 
ΠΓ 

10 εκ.  12,9 εκ.  9 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.716 λ.  

24 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
28, αρ. κατ. 16 

ΠΡΓ Β΄- 
ΠΓ 

11,2 εκ. 13,2 εκ.  6,4 εκ.  
(έσω νεύον) 

0.757 λ.  

25 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 24 

ΠΡΓ Β΄- 
ΠΓ 

9 εκ.  9,9 εκ. 7,5 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.349 λ.  

26 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
13, αρ. κατ. 24 

ΠΡΓ Β΄- 
ΠΓ 

6,2 εκ.  8,4 εκ. 5,5 εκ. 
(έσω νεύον) 

0.171 λ.  

27 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 78 

ΠΡΓ Β΄/ 
ΠΓ 

11,8 εκ. 12,6 εκ. 7,8 εκ. 
(έξω νεύον) 

0.771 λ.    και  
0.806 λ.  (ταινία) 

28 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 53 

ΠΡΓ Β΄/ 
ΠΓ 

6 εκ.  7,8 εκ.  5,8 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.159 λ.  

29 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ν, αρ. κατ. 4 

ΠΓ 12,6 εκ. 15,3 κε.  8,4 εκ . 
(έξω νεύον) 

1.300 λ.  

30 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Μ, αρ. κατ. 13 

ΜΓ 12,6 εκ. 14,1 εκ.  7,4 εκ. 
(έξω νεύον) 

1.218 λ.  

31 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 66 

ΠΓ 12,4 εκ. 14,1 εκ. 9,9 εκ. 1.132 λ.  

32 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
294, αρ. κατ. 41 

ΜΓ 9,8 εκ.  
(σωζ. 
ύψος) 

13,8 εκ.  8 εκ.  
(έσω νεύον) 

1.045 λ.  

33 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 77 

ΜΓ 8,8 εκ. 9,3 εκ. 7,4 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.266 λ.    και 
0.279 λ.  (ταινία) 

34 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
63, αρ. κατ. 3 

ΜΓ 8,8 εκ.  8,4 εκ.  5 εκ.  
(έσω νεύον) 

0.230 λ.  

35 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 8 

ΜΓ 7,4 εκ.  9 εκ.  6,5 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.219 λ.  

36 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
26, αρ. κατ. 6 

ΥΓ 9,8 εκ.  14,1 εκ.  7,5 εκ.  
(έσω νεύον) 

0.948 λ.  

37 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 35 

ΥΓ 8,4 εκ.  9,6 εκ.  7,2 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.336 λ.  

38 Road Trials, στρώµα 
F, αρ. κατ. 8 

ΥΓ 8,7 εκ.  10,2 εκ.  9 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.393 λ.  

39 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
61, αρ. κατ. 3 

ΥΓ-ΠΑν 7,5 εκ.  7,8 εκ.  3,6 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.173 λ.  

40 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 2 

ΠΑν 7,3 εκ.  12,1 εκ.  9,8 εκ.  
(έσω νεύον) 

0.519 λ.  
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41 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 78 

ΥΑν 9,3 εκ.  12,6 εκ.  5,7 εκ.  
(έσω νεύον) 

0.686 λ.  

42 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 16 

ΥΑν 
(γύρω 
στο 600 
π.Χ.) 

18 εκ.  24,8 εκ.  13,2 εκ.  
(έσω νεύον) 

5.098 λ.  

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

43 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 27 

ΥΑν 
(γύρω 
στο 600 
π.Χ.) 

11 εκ.  11,2 εκ. 7,2 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.522 λ.  

44 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα 
, αρ. κατ. 26 

ΥΑν 
(γύρω 
στο 600 
π.Χ.) 

11,4 εκ. 16 εκ.  12 εκ.  
(έξω νεύον) 

1.231 λ.  

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

45 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 134 

Κορινθια
κή  
Υ ΠΡΓ  

11,5 εκ. 12 εκ.  8,8 εκ.  
(έξω νεύον) 

0.672 λ.  

 
ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
46 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
31, αρ. κατ. 28 

ΥΓ 7,5 εκ.  6,3 εκ. 5 εκ.  0.113 λ.  

47 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 45a 

ΥΓ 6,3 εκ.  5,7 εκ.  3,8 εκ.  0.046 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία µε τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 31-32, 359-360, εικ. 66 (L2) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 31, 359-360, εικ. 66, πίν. 67 (L1) 
3 Boardman, 1960, 130-131, εικ. 4 (Ι.10) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 248, 360, εικ. 142 (285.122) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 246, 360, εικ. 140 (285.69) 
6 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 247, 360, εικ. 141 (285.86) 
7 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 256, 360, εικ. 144, πίν. 233 (287.27) 
8 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 256, 360, εικ. 143, πίν. 233 (287.19) 
9 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 6, 359-360, εικ. 58, πίν. 47 (D25) 
10 Boardman, 1960, 130-131, εικ. 4 (Ι57) 
11 Boardman, 1960, 130-131, εικ. 4, πίν. 38 (Ι58) 
12 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 36, 361, εικ. 68, πίν. 71 (Ν12) 
13 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 6, 359, 361, εικ. 58 (D26) 
14 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 215, 361, εικ. 131, πίν. 199 (219.18) 
15 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 198, 361, εικ. 126 (207.39) 
16 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 6, 359, 361, εικ. 58, πίν. 47 (D27) 
17 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 50, 360, εικ. 72 (Q98) 
18 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 36, 360, εικ. 68, πίν. 71 (Ν11) 
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19 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 256, 360, εικ. 144, πίν. 233 (287.26) 
20 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 135, 360, εικ. 103, πίν. 135 (100.34) 
21 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 243, 360, εικ. 138, πίν. 219 (285.2) 
22 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 154, 361-362, εικ. 110, πίν. 153 (107.105) 
23 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 18, 359-360, εικ. 60, πίν. 56 (G53) 
24 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 78, 361-362, εικ. 78, πίν. 100 (28.16) 
25 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 186, 361, εικ. 120, πίν. 177 (175.24) 
26 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 62, 361-362, εικ. 74 (13.24) 
27 Coldstream et al., 1981, 154, εικ. 4, πίν. 26 (αρ. 78) 
28 Coldstream et al., 1981, 150, εικ. 4, πίν. 20 (αρ. 53) 
29 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 36, 360, εικ. 68, πίν. 71 (Ν4) 
30 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 33-34, 361-362, εικ. 67, πίν. 69 (Μ13) 
31 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 188, 360, εικ. 120 (175.66) 
32 Coldsteam, Catling (eds.), 1996, 277, 361-362, εικ. 151 (294.41) 
33 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 264, 361, εικ. 145, πίν. 239 (292.77) 
34 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 105, 361-362, εικ. 93, πίν. 116 (63.3) 
35 Coldstream et al., 1981, 145, εικ. 4, πίν. 18 (αρ. 8) 
36 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 76, 361-362, εικ. 77 (26.6) 
37 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 186, 361, εικ. 120 (175.35) 
38 Coldstream, 1972, 85, εικ. 11, πίν. 22 (F8) 
39 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 104, εικ. 93, πίν. 116 (61.3) 
40 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 146, 448, εικ. 106, πίν. 145 (106.2) 
41 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 153, 448, εικ. 107, πίν. 152 (107.78) 
42 Coldstream, Sackett, 1978, 54, 59-60, εικ. 7, πίν. 12 (αρ. 16) 
43 Coldstream, Sackett, 1978, 56, 59-60, εικ. 8, πίν. 12 (αρ. 27) 
44 Coldstream, Sackett, 1978, 56, 59-60, εικ. 8, πίν. 12 (αρ. 26) 
45 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 248, 402, εικ. 142, πίν. 229 (285.134) 
46 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 81, εικ. 76 (31.28) 
47 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 112, 361, εικ. 94, πίν. 124 (75.45a) 
 

3. ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Και στους αµφορείς διακρίνονται αρκετές παραλλαγές του σχήµατος: αµφορείς 

και αµφορίσκοι µε λαβές στο λαιµό, αµφορείς και αµφορίσκοι µε λαβές στην κοιλιά, 

αµφορείς και αµφορίσκοι µε λαβές στον ώµο, αµφορείς χονδροειδούς κεραµικής, 

ψευδόστοµοι αµφορείς και «ψευδόστοµοι αµφορείς µε ανοιχτό λαιµό». Η 

χωρητικότητα ήταν δυνατόν να µετρηθεί στις περισσότερες από αυτές και 

συγκεκριµένα στις ακόλουθες επτά. 

Α. Αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά (Πίν. 2, 3) 

Οι αµφορείς αυτού του τύπου έχουν στενό λαιµό, που σε άλλες περιπτώσεις είναι 

κοντός και σε άλλες ψηλός. Στα πρωιµότερα παραδείγµατα, στα οποία είναι και πιο 

κοντός, παρατηρήσαµε ότι στο εσωτερικό του χείλους και του λαιµού, έως περίπου το 

µέσο του, υπάρχει γραπτή ταινία (αµφορείς µε Α/Α 1, 2, 3), η οποία ενδεχοµένως να 

µην ήταν απλά διακοσµητική, αλλά να υποδήλωνε το σηµείο έως το οποίο θα έπρεπε 

να γεµίζει το αγγείο.   

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε τέσσερα παραδείγµατα που προέρχονται από 

την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Σηµείο έως το οποίο θα γεµίζονταν οι 

αµφορείς αυτοί θεωρήθηκε το πιο κλειστό σηµείο του λαιµού, το οποίο βρίσκεται 
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περίπου στην αρχή του. Με το σκεπτικό αυτό δεν υπήρχε πρόβληµα στη µέτρηση 

της χωρητικότητας του αµφορέα µε Α/Α 3 που έχει στενό και σχετικά κοντό λαιµό, 

µε γραπτή ταινία στο εσωτερικό του, η οποία αρχίζει από το χείλος και φθάνει 

µετά το µέσο του λαιµού, έως περίπου την αρχή του, δηλαδή έως το 

προσδιοριζόµενο σηµείο µέτρησης µε το οποίο συµπίπτει. Στους τρεις άλλους 

όµως αµφορείς, σε αυτούς µε Α/Α 1, 2 και 4, που το σχήµα τους είναι λίγο 

διαφορετικό και ο λαιµός πιο ευρύς, δεν ήταν εύκολο να αποφασισθεί το σηµείο 

έως το οποίο θα µετριόταν η χωρητικότητα οπότε έγιναν δύο µετρήσεις, η µία 

βάσει του παραπάνω σκεπτικού εποµένως έως την αρχή του λαιµού και η άλλη 

έως το µέσο του ή λίγο πάνω από αυτό, αφού θεωρήθηκε ότι θα µπορούσαν να 

γεµίζουν και το λαιµό έως κάποιο σηµείο του. Στον αµφορέα µε Α/Α 2 το δεύτερο 

σηµείο συµπίπτει µε το τέλος της γραπτής ταινίας που υπάρχει στο εσωτερικό του 

χείλους έως το µέσο του λαιµού. Το ίδιο ισχύει και για τον αµφορέα µε Α/Α 1. Ως 

προς το σχήµα όµοιοι είναι οι αµφορείς µε Α/Α 1 και 2 µε τους οποίους µοιάζει 

αυτός µε Α/Α 5, ενώ ανάλογο είναι το σχήµα αυτών µε Α/Α 4, 6 και 7. 

Για τη σύγκριση της χωρητικότητας των αγγείων από διαφορετικές περιοχές 

µετρήθηκαν και τρεις αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, κατασκευασµένοι σε περιοχές 

εκτός Κρήτης. Ο ένας µε Α/Α 5 είναι αττικός, έχει βρεθεί σε τάφο στην Αγορά της 

Αθήνας και το σχήµα του µοιάζει µε αυτό των ντόπιων αµφορέων µε Α/Α 1 και 2. Και 

αυτού η χωρητικότητα µετρήθηκε έως δύο διαφορετικά σηµεία, έως την αρχή του 

λαιµού και έως λίγο πάνω από το µέσο του. Ο αµφορέας µε Α/Α 6 έχει βρεθεί στον 

τάφο L της Φορτέτσας και είναι µάλλον κυκλαδικός, ενώ ο αµφορέας µε Α/Α 7 είναι 

αττικός και έχει βρεθεί σε νεκροταφείο της Ελεύθερνας. Οι δύο αυτοί αµφορείς έχουν 

σχήµα όµοιο µε τον εγχώριο αµφορέα µε Α/Α 4 και η χωρητικότητα και αυτών 

µετρήθηκε έως δύο διαφορετικά σηµεία, έως την αρχή του λαιµού και έως λίγο πάνω 

από το µέσο του.   
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Πάνω Γυψάδες, 

τάφος VII, αρ. κατ. 2 
ΥποΜ 39,4 εκ. 35,5  εκ. 16,5 εκ. 

 
16.463 λ.    και 
16.726 λ.  (ταινία, 
µέσο λαιµού) 

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
112, αρ. κατ. 1 

ΥποΜ 41 εκ.  33 εκ.  13,5 εκ.  15.856 λ.    και  
16.107 λ. (ταινία, 
µέσο λαιµού) 

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 43 

Π ΠΡΓ 40 εκ.  25,2 εκ.  9 εκ.  8.622 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 

ΠΓ 67 εκ.  37,8 εκ. 23,5 εκ.  32.027 λ.   (αρχή 
λαιµού)         και  
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283, αρ. κατ. 59 34.248 λ.  
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΑΤΤΙΚΗ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
5 Αθήνα, Αγορά, 

τάφος XV, P 6693, 
αρ. κατ. Α3 

Υ ΠΡΓ 37,5 εκ. 26,5 εκ. 18 εκ. 
 

7.812 λ. (αρχή 
λαιµού)    και 
8.425 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΜΑΛΛΟΝ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 

6 Φορτέτσα, τάφος L, 
αρ. κατ. 269 

ΠΓ ΙΙ 64 εκ.  39,2 εκ.  21,6 εκ.  28.581 λ.  (αρχή 
λαιµού)     και  
30.238 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

7 Ελεύθερνα, 
νεκροταφείο, ΑΚΜ 
6395 

ΜΓ Ι 78 εκ.  43 εκ.  28,5 εκ.  47.249 λ. (αρχή 
λαιµού)     και  
50.761 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια που χρησιµοποιήθηκαν είναι δηµοσιευµένα 

στα ακόλουθα:  
Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Hood, Huxley, Sandars, 1958-1959, 247, εικ. 27, πίν. 56e (VII.2) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 163, 303, εικ. 121, πίν. 165 (112.1) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 198, 336-338, εικ. 127 (207.43) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 235, 336-338, εικ. 136, πίν. 217 (283.59) 
5 Papadopoulos, 1994, 440, εικ. 2, πίν. 109a,b (Α3) 
6 Kourou, Stampolidis, 1996,712, 714, εικ. 4-5 (αρ. κατ. 16, Φορτέτσα L 269) 
7 Kourou, Stampolidis, 1996, 706-709, εικ. 1-3 (Ελεύθερνα, ΑΚΜ 6395) 
 

Β. Αµφορείς µε λαβές στον ώµο 

Από αυτό τον τύπο αµφορέα στην εξεταζόµενη κεραµική είναι γνωστά δύο µόνο 

παραδείγµατα και τα δύο εγχώριας παραγωγής Κνωσού. Η χωρητικότητα µετρήθηκε 

και στους δύο.  

Πρόκειται για τύπο που έχει ευρύ λαιµό και θεωρήθηκε ότι θα γεµίζονταν έως το 

πιο κλειστό σηµείο του λαιµού, το οποίο βρίσκεται λίγο µετά την αρχή του. 

Παρατηρήθηκε ότι και στους δύο αυτούς αµφορείς υπάρχει γραπτή ταινία στο 

εσωτερικό του χείλους και του λαιµού που φθάνει έως περίπου την αρχή του 

λαιµού και συµπίπτει έτσι µε το προσδιοριζόµενο σηµείο µέτρησης.  
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 25 

ΥποΜ 30 εκ. 22,8   εκ. 12 εκ. 
 

6.032 λ.   

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 11 

ΥποΜ 26,8 εκ. 22 εκ.  14,4  εκ. 4.766 λ.  
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Οι δύο παραπάνω αµφορείς µε λαβές στον ώµο και τα σχέδια τους είναι 

δηµοσιευµένα στα ακόλουθα: 
Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 197, εικ. 127 (207.25) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 87, 303, εικ. 83, πίν. 106 (40.11) 
 

Γ. Αµφορείς µε λαβές στο λαιµό (Πίν. 2, 3) 

Στους αµφορείς αυτού του τύπου ο λαιµός είναι στενός και θεωρήσαµε ότι θα 

γεµίζονταν έως το πιο κλειστό σηµείο του, το οποίο βρίσκεται περίπου στην αρχή του. 

Σε ορισµένους παρατηρήσαµε ότι στο εσωτερικό του χείλους ή του λαιµού υπάρχει 

λεπτή γραπτή ταινία, η οποία στο συγκεκριµένο σχήµα φαίνεται να είναι διακοσµητική.  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δεκαπέντε αµφορείς µε λαβές στο λαιµό από τους 

οποίους οι δεκατρείς προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού, ενώ οι δύο 

προέρχονται από περιοχές εκτός Κρήτης και µετρήθηκαν για σύγκριση µε τους 

ντόπιους. Από τους κνωσιακούς όµοιοι ως προς το σχήµα και τη διακόσµηση είναι οι 

αµφορείς µε Α/Α 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ενώ παρόµοιο είναι το σχήµα των αµφορέων µε Α/Α 

9 και 11. Από αυτούς των άλλων περιοχών ο ένας µε Α/Α 14 είναι αττικός και έχει 

βρεθεί σε τάφο στον Κεραµεικό της Αθήνας, ενώ αυτός µε Α/Α 15 έχει βρεθεί σε πυρά 

στο νεκροταφείο της Τούµπας στο Λευκαντί και είναι εισηγµένος από κάποια περιοχή 

του Βόρειου Αιγαίου339. Ως πιθανοί τόποι κατασκευής του αναφέρονται από τον 

Catling η Θεσσαλία ή η Μακεδονία. Πρόκειται για αµφορέα που στις λαβές του φέρει 

εγχάρακτα σηµεία, τα οποία έχουν χαραχθεί µετά το ψήσιµο του αγγείου και έχουν 

ερµηνευθεί ως εµπορικά.  Πιο ενδιαφέρον θεωρείται αυτό στη ράχη της µίας λαβής το 

οποίο και εξετάζεται περισσότερο. Για τον συγκεκριµένο αµφορέα εκφράζεται η άποψη 

ότι χρησιµοποιούνταν για τη µεταφορά προϊόντων σε κάποια ποσότητα χωρίς να 

µπορεί να προσδιοριστεί το είδος τους340 και ότι κατά συνέπεια φανερώνει ένα βαθµό 

οργάνωσης σε µία τουλάχιστον φάση της ανταλλαγής των προϊόντων. Από την άποψη 

αυτή θα ήταν ακόµα πιο ενδιαφέρον να συγκριθεί η χωρητικότητά του µε αυτή 

αµφορέων αντίστοιχου τύπου και µεγέθους από την Κνωσό, όπως είναι αυτοί µε λαβές 

στο λαιµό που εξετάζονται εδώ. Ενδιαφέρον είναι ότι ο «χρηστικός»341 αυτός 

αµφορέας, ο οποίος είχε επιδιορθωθεί κατά την αρχαιότητα όπως φανερώνουν οι 

                                                 
339 R. W. V. Catling, 1996(β), 126-132 
340 R. W. V. Catling, στο ίδιο· τα προϊόντα που αναφέρονται ενδεικτικά είναι κρασί, λάδι, δηµητριακά, 
µέλι ή παστεριωµένο ψάρι.  
341 Στην παρούσα µελέτη µε τον όρο «χρηστικός» δηλώνονται όλα τα αγγεία που προοριζόταν για χρήση 
και όχι τα καθηµερινά έναντι των πολυτελέστερων.  
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µολύβδινοι σύνδεσµοι, τοποθετήθηκε σε µία πυρά, δείχνοντας ότι τα αγγεία που 

χρησιµοποιούνταν στον οικισµό τοποθετούνταν και στους τάφους. 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
200, αρ. κατ. 4 

ΥποΜ 49 εκ. 38 εκ. 15,5 εκ. 
 

23.695 λ.   

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 16 

ΥποΜ 37,2 εκ. 30 εκ.  12 εκ.  12.447 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
208, αρ. κατ. 1 

ΥποΜ 32 εκ.  25 εκ.  10,5 εκ.  6.962 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 50 

ΥποΜ � 
Π ΠΡΓ 

52 εκ.  34 εκ.  16 εκ.  22.117 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 51 

ΥποΜ � 
Π ΠΡΓ 

50,5 εκ. 33,5 εκ.  18 εκ.  20.064 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
98, αρ. κατ. 11 

ΥποΜ � 
Π ΠΡΓ 

31,5 εκ. 24 εκ. 9,5 εκ.  6.402 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 30 

ΥποΜ � 
Π ΠΡΓ 

26,7 εκ. 18,6 εκ.  7,6 εκ.  2.942 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
98, αρ. κατ. 12 

ΥποΜ � 
Π ΠΡΓ 

23 εκ.  17,1 εκ.  8,1 εκ.  2.142 λ.  

9 Τεκές, τάφος ΙΙ, αρ. 
κατ. 1 

Π ΠΡΓ 51 εκ.  36,4 εκ.  17 εκ.  23.980 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
80, αρ. κατ. 2 

Π ΠΡΓ 34,8 εκ. 19,5 εκ.  11,5 εκ.  3.749 λ.  

11 Ισόπατα, τάφος ΙΙΙ, 
αρ. κατ. 1 

Μ ΠΡΓ 39 εκ.  30,8 εκ.  16 εκ.  13.877 λ.  

12 Τεκές, τάφος Ε, αρ. 
κατ. 1 

Τέλος 
ΠΡΓ = 
γύρω στα 
µέσα του 
9ου π.Χ. 
αι. 

53 εκ.  31,8 εκ.  17 εκ.  17.731 λ.  

13 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα 

ΥΑν, 
γύρω στο 
600 π.Χ. 

19,6 εκ. 
(σωζ. 
ύψος342) 

17,6 εκ.  ∆εν σώζεται 
το χείλος 

2.475 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

14 Αθήνα, Κεραµεικός, 
τάφος 34, 1069, αρ. 
κατ. Α1 

ΠΡΓ 46,2 εκ. 30,5 εκ.  17 εκ.  13.683 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ή ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

15 Λευκαντί, 
νεκροταφείο 
Τούµπας, πυρά 
11/12 

ΠΡΓ, 
10ος π.Χ. 
αι.,ίσως 
γύρω στο 

54 εκ. 35,5 εκ.  15 εκ.  23.728 λ.  

                                                 
342 Σώζεται έως περίπου το µέσο του λαιµού, οπότε ήταν δυνατό να µετρηθεί η χωρητικότητά του.  
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950 π.Χ.  
 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους είναι δηµοσιευµένα στα ακόλουθα: 
Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 193, 302-303, εικ. 128 (200.4) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 88, 302-303, εικ. 84, πίν. 106 (40.16) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 200, 302-303, εικ. 128 (208.1) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 198, 331-332, εικ. 128, πίν. 186 (207.50) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 198, 331-332, εικ. 128, πίν. 186 (207.51) 
6 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 131, 302-303, εικ. 100 (98.11) 
7 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 198, 331-332, εικ. 125 (207.30) 
8 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 131-132, 302-303, εικ. 101 (98.12) 
9 Coldstream, 1963, 34-35, εικ. 7, πίν. 11a (II.1) 
10 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 126, 332-333, εικ. 100, πίν. 132 (80.2) 
11 Coldstream, 1963, 38, εικ. 11 (ΙΙΙ.1) 
12 Sackett, 1976, 118, εικ. 3a, πίν. 15b (E1) 
13 Coldstream, Sackett, 1978, 51, εικ. 7, πίν. 11 (αρ. 14) 
14 Papadopoulos, 1994, 440, εικ. 1 (Α1) 
15 Catling, 1996(β), 126-132, εικ. 1(Α,Β) 
 

∆. Αµφορίσκοι µε λαβές στο λαιµό (Πίν. 1) 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε τρεις αµφορίσκους µε λαβές στο λαιµό. Οι δύο 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού, ενώ ο ένας είναι  εισηγµένος 

από την Κύπρο. Ο κυπριακός και ο ένας κνωσιακός αµφορέας (Α/Α 3 και 1) έχουν 

ευρύ λαιµό, ενώ ο άλλος κνωσιακός (Α/Α 2) έχει στενό λαιµό. Η χωρητικότητα 

µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού εκτός από τον ένα κνωσιακό µε τον ευρύ 

λαιµό (Α/Α 1) στον οποίο έγιναν δύο µετρήσεις, η µία έως την αρχή του λαιµού και 

η άλλη έως περίπου το µέσο του, αφού θεωρήθηκε ότι ο ευρύς λαιµός θα µπορούσε 

να γέµιζε έως κάποιο σηµείο του. Στο εσωτερικό του λαιµού του υπάρχει γραπτή 

ταινία κάτω από το χείλος έως περίπου το µέσο του λαιµού που θα µπορούσε µεν 

να είναι διακοσµητική, αλλά ίσως και να υποδηλώνει το σηµείο έως το οποίο θα 

γέµιζαν το αγγείο.  

Παρατηρήσαµε ότι αγγεία αναλόγων διαστάσεων και παρόµοιας χωρητικότητας 

µε τον κνωσιακό αµφορίσκο µε Α/Α 1 έχουν θεωρηθεί στις δηµοσιεύσεις ως αµφορείς 

και όχι ως αµφορίσκοι και ως τέτοιοι έχουν ταξινοµηθεί. Πρόκειται για τους παραπάνω 

αµφορείς µε λαβές στο λαιµό µε Α/Α 7, 8 και 13 (σελ. 454-455).  
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 26 

Π ΠΡΓ 21,8 εκ. 17,4 εκ. 10 εκ. 
 

2.461 λ.    και 
2.613 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 64 

Π ΠΡΓ 17,7 εκ. 10,2 εκ.  4,5 εκ.  0.500 λ.  
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΠΡΟΣ 

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 22 

Κυπρια 
κή BoR II 

13 εκ.  11,1 εκ.  7,8 εκ.  0.501 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από 

τις ακόλουθες δηµοσιεύσεις: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 197, 333-334, εικ. 125 (207.26) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 199, 333-334, εικ. 129 (207.64) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 215, 408, εικ. 132, πίν. 199 (219.22) 
 

Ε. Αµφορίσκοι µε λαβές στην κοιλιά και αµφορίσκοι µε λαβές στον ώµο (Πίν. 1) 

Οι δύο αυτοί τύποι αµφορίσκων εξετάζονται µαζί γιατί διαπιστώθηκε ότι η 

µεταξύ τους διάκριση είναι πολύ σχετική, αφού για παράδειγµα ο αµφορίσκος µε Α/Α 6 

έχει χαρακτηρισθεί στη δηµοσίευσή του ως αµφορίσκος µε λαβές στην κοιλιά, ενώ οι 

λαβές βρίσκονται στον ώµο και αντίθετα ο αµφορίσκος µε Α/Α 2 έχει ενταχθεί στους 

αµφορίσκους µε λαβές στον ώµο, ενώ οι λαβές βρίσκονται στην κοιλιά.  Επίσης το 

σχήµα τους στην πραγµατικότητα δεν διαφέρει εκτός από τον αµφορίσκο µε Α/Α 6 που 

το σώµα του είναι περισσότερο ωοειδές και όχι σφαιρικό και τον εισηγµένο αµφορίσκο 

µε Α/Α 7 που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα του σχήµατος του αµφορέα, αφού 

όλοι οι υπόλοιποι θυµίζουν κρατηρίσκους. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο σχήµατα � 

αµφορίσκους του συγκεκριµένου τύπου και κρατηρίσκους � είναι ότι στους 

αµφορίσκους υπάρχει σαφής διάκριση σώµατος και λαιµού και το χείλος είναι 

ψηλότερο. Ακόµη ο αµφορίσκος µε Α/Α 4 έχει χείλος οριζόντιο, επίπεδο και το σχήµα 

του είναι ανάλογο µε αυτό των κρατηρίσκων µε Α/Α 8 και 43 µε τους οποίους ίσως να 

είχε και ανάλογη χρήση (βλ. σελ. 493 και 495).  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε επτά παραδείγµατα, από τα οποία τα έξι 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού (Α/Α 1-6) και το ένα µόνο είναι 

εισηγµένο από την Εύβοια (Α/Α 7). Σε όλα το χείλος είναι έξω νεύον και η 

χωρητικότητα µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού. Σε ορισµένα ο λαιµός είναι 

ολόβαφος εσωτερικά, σε άλλα υπάρχει λεπτή γραπτή ταινία στο εσωτερικό του 

χείλους, ενώ άλλα είναι ολόβαφα σε όλο το εσωτερικό τους. Έτσι η ταινία στο 

εσωτερικό αυτών των αγγείων θεωρήθηκε ότι δεν µπορεί να αποτελέσει κριτήριο για το 

σηµείο µέτρησης. Παρόµοιου σχήµατος είναι αυτοί µε Α/Α 1 έως 5.  
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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1 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
2, αρ. κατ. 3 

ΥποΜ 15 εκ. 14,1 εκ.   11,4 εκ. 
 

1.075 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 2 

ΥποΜ 8,4 εκ.  7,2 εκ.  5,4 εκ.  0.111 λ.  

3 ∆υτικά 
Στρωµατογραφικού 
Μουσείου 

ΥποΜ 8,4 εκ.  7,2 εκ.  6,4 εκ.  0.095 λ.  

4 Β∆ τετράγωνο: «Β∆ 
δοκιµαστικές 
τοµές», σύνολο G 

Πιθανόν 
ΥποΜ 

6,7 εκ.  7,5 εκ.  6,4 εκ.  0.126 λ.  

5 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος IV 

Π ΠΡΓ 10,1 εκ. 9 εκ. 6,9 εκ.  0.202 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 114 

Π ΠΡΓ 17,3 εκ. 12,9 εκ.  9,8 εκ. 1.056 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΥΒΟΙΑ 

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος  
285, αρ. κατ. 124 

Υ ΠΡΓ 
Εύβοιας 

18,6 εκ. 13,5 εκ.  10 εκ.  1.056 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους είναι δηµοσιευµένα στα ακόλουθα: 
Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 58, 303, εικ. 73 (2.3) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 87, 303, εικ. 83, πίν. 106 (40.2) 
3 Warren, 1983, 80, 85, εικ. 61 
4 Coldstream, 2000, 277, εικ. 4, πίν. 52 (G7) 
5 Boardman, 1960, 132, εικ. 4, πίν. 37 (IV2) 
6 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 247, 338, εικ. 141 (285.114) 
7 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 248, 403, εικ. 142, πίν. 229 (285.124) 
 

ΣΤ. Αµφορίσκοι 

Ως αµφορίσκοι έχουν χαρακτηρισθεί εδώ αµφορίσκοι µε λαβές στο λαιµό και 

σώµα πεπιεσµένο σφαιρικό, που στις δηµοσιεύσεις τους όµως έχουν χαρακτηρισθεί ως 

φλασκιά343 χωρίς να είναι τέτοια. Στα σχέδια των αγγείων αυτών δεν ήταν δυνατόν να 

αποδοθεί στην τοµή το πάχος του τοιχώµατος, καθώς δεν µπορούσε να µετρηθεί παρά 

µόνο έως την αρχή του λαιµού. Έτσι η χωρητικότητά τους µετρήθηκε από την όψη και 

στη συνέχεια κατά προσέγγιση υπολογίσθηκε πόση θα ήταν αν είχε µετρηθεί από την 

τοµή κατ� αναλογία µε ορισµένους ψευδόστοµους αµφορείς µε τους οποίους τόσο το 

σχήµα όσο και η χρονολόγηση είναι ανάλογα.  

Οι ψευδόστοµοι αµφορείς, στους οποίους η χωρητικότητα µετρήθηκε από το 

σχέδιο βάσει της τοµής και βάσει της όψης και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν για 

                                                 
343 Για παράδειγµα στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου το σχήµα αυτό χαρακτηρίζεται ως �flask� 
βλ. Coldstream, Catling (eds.), 1996, 87, 88, 165, 301 (αγγεία 40.13,14,17, 121.1,5) και στη δηµοσίευση 
των τάφων στους Άνω Γυψάδες ως �two-handled jug, pilgrim flask� βλ. Hood, Huxley, Sandars, 1958-
1959, 247 (αγγείο VIA.3). 
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να βρεθεί η διαφορά που προκύπτει, είναι οι ακόλουθοι τρεις που είναι και οι πιο 

κοντινοί ως προς το σχήµα µε τους εξεταζόµενους αµφορίσκους: 
ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

1 ΥποΜ 0.587 λ. 0.702 λ.  16.3% 
2 ΥποΜ 1.265 λ.  1.490 λ.  15,1% 
3 Π ΠΡΓ 0.392 λ.  0.473 λ.  17,1% 
 

Οι ψευδόστοµοι αυτοί αµφορείς µε τα σχέδια τους είναι δηµοσιευµένοι στα 

ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 132, 297-301, εικ. 101 (98.20) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 58, 297-301, εικ. 73, πίν. 88 (2.2) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 91, 338-339, εικ. 85, πίν. 108 (45.7) 
 

Βάσει των παραπάνω υπολογισµών η µέτρηση της χωρητικότητας από την όψη 

δίνει στα συγκεκριµένα σχήµατα χωρητικότητα περισσότερη σε ποσοστό κατά µέσο 

όρο 16%, άρα θα πρέπει από τους υπολογισµούς χωρητικότητας που έγιναν στους 

αµφορίσκους βάσει της όψης να αφαιρεθεί ποσοστό 16%. Θα πρέπει να διευκρινιστεί 

ότι η χωρητικότητα µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού. Αφού έγιναν όλοι αυτοί οι 

υπολογισµοί, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τους έξι αµφορίσκους στους 

οποίους µετρήθηκε η χωρητικότητα και που όλοι προέρχονται από την εγχώρια 

παραγωγή της Κνωσού είναι: 
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 17 

ΥποΜ 15,5 εκ. 12,1 εκ.   4,1 εκ. 
 

0.603 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 14 

ΥποΜ 15,3 εκ. 12,1 εκ.  4,5 εκ.  0.567 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 13 

ΥποΜ 15,7 εκ. 12,4 εκ.  4,2 εκ.  0.551 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
121, αρ. κατ. 5 

ΥποΜ 12,6 εκ. 10,1 εκ.  3,6 εκ.  0.332 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
121, αρ. κατ. 1 

ΥποΜ 11,8 εκ. 9,8 εκ.  3,6 εκ.  0.307 λ.  

6 Άνω Γυψάδες, τάφος 
VIA, αρ. κατ. 3 

ΥποΜ 10,8 εκ. 8,4 εκ.  ∆εν σώζεται 
το χείλος 

0.191 λ.  
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Οι παραπάνω αµφορίσκοι και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα 

ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 88, 301, εικ. 83, πίν. 106  (40.17) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 87, 301, εικ. 83, πίν. 106 (40.14) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 87, 301, εικ. 83, πίν. 106 (40.13) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 165, 301, εικ. 117 (121.5) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 165, 301, εικ. 117 (121.1) 
6 Hood, Huxley, Sandars, 1958-1959, 247, εικ. 28 (VIA.3) και Coldstream, Catling (eds.), 1996, 309 

(το δεύτερο για τη διαφορετική χρονολόγηση) 
 

Ζ. Ψευδόστοµοι αµφορείς  

Και στους ψευδόστοµους αµφορείς στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν αυτοί 

σώζονται ακέραιοι, δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί το πάχος του τοιχώµατος και να 

αποδοθεί στην τοµή του σχεδίου. Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε είκοσι τέσσερις 

ψευδόστοµους αµφορείς που όλοι προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της 

Κνωσού. 

Μόνο στους τέσσερις υπολογίσθηκε κατευθείαν από την τοµή, ενώ στους 

υπόλοιπους υπολογίσθηκε µέσω της όψης και στη συνέχεια βρέθηκε πόση θα ήταν 

αν είχε υπολογισθεί από την τοµή κατ� αναλογία µε τους τέσσερις προηγούµενους. 

Η χωρητικότητα σε όλους µετρήθηκε έως το τέλος του σώµατος, καθώς πρόκειται 

για σχήµα που λόγω της προχοής και της διαµόρφωσης του λαιµού δεν θα 

µπορούσε να γεµίσει περισσότερο.  

Οι τέσσερις ψευδόστοµοι αµφορείς στους οποίους η χωρητικότητα 

υπολογίσθηκε από την τοµή και συγκρίθηκε µε αυτή που προέκυψε από την όψη 

για να βρεθεί το ποσοστό απόκλισης, πόσο δηλαδή µεγαλύτερο είναι το 

αποτέλεσµα όταν υπολογίζεται από την όψη του αγγείου, είναι:  
ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

1 ΥποΜ 1.265 λ.  1.490 λ.  15,1% 
2 ΥποΜ 0.587 λ.  0.702 λ.  16,3% 
3 ΥποΜ/Π ΠΡΓ 0.740 λ.  0.900 λ.  17,7% 
4 Π ΠΡΓ 0.392 λ.  0.473 λ.  17,1% 
 

Οι παραπάνω ψευδόστοµοι αµφορείς και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα 

ακόλουθα: 
Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 58, 297-301, εικ. 73, πίν. 88 (2.2) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 132, 297-301, εικ. 101 (98.20) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 197, 338-339, εικ. 125, πίν. 185 (207.19) 
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4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 91, 338-339, εικ. 85, πίν. 108 (45.7) 
 

Ο µέσος όρος απόκλισης που προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισµούς είναι 

16,5% και αυτό είναι το ποσοστό που αφαιρέθηκε από τους ψευδόστοµους αµφορείς 

στους οποίους η χωρητικότητα µετρήθηκε από την όψη. Στη συνέχεια δίνεται η 

χωρητικότητα και των είκοσι τεσσάρων αγγείων, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 

που παρουσιάσθηκαν παραπάνω για να υπολογισθεί η διαφορά της χωρητικότητας όταν 

υπολογίζεται από την  όψη και από την τοµή.   
ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΒΑΣ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
2, αρ. κατ. 2 

ΥποΜ 16,7 εκ. 16,4 εκ.   5,5 εκ. 1.265 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
98, αρ. κατ. 20 

ΥποΜ 14 εκ.  12 εκ.  4,5 εκ.  0.587 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
98, αρ. κατ. 10 

ΥποΜ 23,5 εκ. 19 εκ.  6,9 εκ.  2.859 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
200, αρ. κατ. 1 

ΥποΜ 22 εκ.  18,2 εκ. 6,6 εκ.  2.277 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
200, αρ. κατ. 2 

ΥποΜ 18,7 εκ. 16 εκ.  5,7 εκ.  1.467 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
112, αρ. κατ. 2 

ΥποΜ 19 εκ.  15,8 εκ.  5,4 εκ.  1.325 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
186, αρ. κατ. 1 

ΥποΜ 12,2 εκ. 10,2 εκ. 5,1 εκ. 0.893 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
121, αρ. κατ. 2 

ΥποΜ 13,8 εκ. 11,5 εκ.  3,9 εκ.  0.496 λ.  

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 12 

ΥποΜ 14 εκ.  11,2 εκ.  3,6 εκ.  0.471 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 21 

ΥποΜ 14,2 εκ. 11,5 εκ.  3,9 εκ.  0.460 λ.  

11 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 15 

ΥποΜ 13,7 εκ. 10,9 εκ.  3,3 εκ.  0.414 λ.  

12 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
112, αρ. κατ. 3 

ΥποΜ 12,4 εκ. 10 εκ.  3 εκ.  0.359 λ.  

13 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
160, αρ. κατ. 1 

ΥποΜ 12,2 εκ. 10,2 εκ.  3,4 εκ.  0.335 λ.  

14 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
121, αρ. κατ. 3 

ΥποΜ 12,5 εκ. 10,2 εκ.  3,3 εκ.  0.333 λ.  

15 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 

ΥποΜ 10 εκ.  8 εκ.  3,6 εκ.  0.166 λ.  
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40, αρ. κατ. 20 
16 Άνω Γυψάδες, τάφος 

VIA, αρ. κατ. 1 
ΥποΜ 15 εκ. 12 εκ. 4 εκ. 0.599 λ.  

17 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 19 

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ 

17 εκ. 12 εκ. 4,2 εκ.  0.740 λ.  

18 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
48, αρ. κατ. 4 

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ 

24 εκ.  18 εκ.  6 εκ.  2.623 λ.  

19 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
24, αρ. κατ. 2 

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ 

18,6 εκ. 23 εκ.  5,4 εκ.  1.510 λ.  

20 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
18, αρ. κατ. 19 

ΥποΜ-Π 
ΠΡΓ 

17,7 εκ. 14 εκ.  4,8 εκ.  0.950 λ.  

21 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
18, αρ. κατ. 20 

ΥποΜ-Π 
ΠΡΓ 

13,1 εκ. 10,8 εκ . 3,9 εκ.  0.414 λ.  

22 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
45, αρ. κατ. 5 

Π ΠΡΓ 11,8 εκ. 7,8 εκ.  3,3 εκ. 0.212 λ. 

23 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
45, αρ. κατ. 7 

Π ΠΡΓ 14 εκ.  10,2 εκ.  4,2 εκ.  0.392 λ.  

24 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος ΙΙΙ, αρ. κατ. 2 

Μ ΠΡΓ 20,5 εκ. 15 εκ.  5,7 εκ.  1.093 λ.  

 

Οι παραπάνω ψευδόστοµοι αµφορείς και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα 

ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 58, 297-301, εικ. 73, πίν. 88 (2.2) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 132, 297-301, εικ. 101 (98.20) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 131, 297-301, εικ. 101 (98.10) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 193, 297-301, εικ. 123, πίν. 183 (200.1) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 193, 297-301, εικ. 123, πίν. 183 (200.2) 
6 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 163, 297-301, εικ. 112, πίν. 165 (112.2) 
7 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 191, 297-301, εικ. 124, πίν. 183 (186.1) 
8 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 165, 297-301, εικ. 117, πίν. 165 (121.2) 
9 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 87, 297-301, εικ. 83, πίν. 106 (40.12) 
10 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 88, 297-301, εικ. 84, πίν. 106 (40.21) 
11 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 87, 297-301, εικ. 84, πίν. 106 (40.15) 
12 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 163, 297-301, εικ. 112, πίν. 165 (112.3) 
13 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 183, 297-301, εικ. 119, πίν. 176 (160.1) 
14 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 165, 297-301, εικ. 117, πίν. 165 (121.3) 
15 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 88, 297-301, εικ. 84, πίν. 106 (40.20) 
16 Hood, Huxley, Sandars, 1958-1959, 247, εικ. 28, πίν. 56d (VIA.1) 
17 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 197, 338-339, εικ. 125, πίν. 185 (207.19) 
18 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 92, 338-339, εικ. 85, πίν. 109 (48.4) 
19 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 73, 297-301, εικ. 77, πίν. 98 (24.2) 
20 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 69, 297-301, εικ. 76 (18.19) 
21 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 69, 297-301, εικ. 76 (18.20) 
22 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 90, 338-339, εικ. 85, πίν. 108 (45.5) 
23 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 91, 338-339, εικ. 85, πίν. 108 (45.7) 
24 Coldstream, 1963, 38, εικ. 11, πίν. 12c (III.2) 
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4. Υ∆ΡΙΕΣ 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε εννέα υδρίες από τις οποίες οι οκτώ προέρχονται 

από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού και από αυτές οι δύο ανήκουν στην κατηγορία 

της χονδροειδούς κεραµικής. Η ένατη, που η χωρητικότητά της µετρήθηκε για 

σύγκριση µε τις υπόλοιπες, είναι αττική και έχει βρεθεί σε τάφο στον Κεραµεικό της 

Αθήνας.  

Οι υδρίες που εξετάζονται έχουν είτε ψηλό και στενό λαιµό είτε κοντό και ευρύ. 

Θεωρήσαµε ότι θα τις γέµιζαν έως την αρχή του λαιµού έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη 

η εκροή του υγρού. Πιο ευρύς είναι ο λαιµός της πρωιµότερης υδρίας µε Α/Α 1, της 

ύστερης µε Α/Α 6, της χονδροειδούς µε Α/Α 8, αλλά και της αττικής µε Α/Α 9. Στην 

αττική υδρία που έχει ψηλό, αλλά και ευρύ λαιµό η χωρητικότητα υπολογίσθηκε έως 

δύο σηµεία, έως την αρχή του λαιµού όπως και στις υπόλοιπες και έως το µέσο περίπου 

του λαιµού. Οι υδρίες µε Α/Α 3, 4 και 6 στο εσωτερικό τους, στο σηµείο που τελειώνει 

ο λαιµός και αρχίζει το χείλος,  φέρουν γραπτές ταινίες που µπορεί να είναι 

διακοσµητικές, µπορεί όµως να υποδηλώνουν το σηµείο έως το οποίο θα έπρεπε να 

γεµίζονταν. Για να διερευνηθεί αυτή η πιθανότητα η χωρητικότητά τους µετρήθηκε και 

έως τις γραπτές αυτές ταινίες.  

Στο σχέδιο της υδρίας µε Α/Α 1 δεν δίνεται τοµή, οπότε η χωρητικότητά της 

υπολογίσθηκε από την όψη. Στη συνέχεια βρέθηκε πόση θα ήταν αν είχε υπολογισθεί 

από την τοµή συγκριτικά µε την υδρία µε Α/Α 2 που είναι η πιο κοντινή της ως προς το 

σχήµα και στην οποία υπολογίσθηκε η χωρητικότητα και από την τοµή και από την 

όψη για να βρεθεί η µεταξύ τους διαφορά. Από την όψη το αποτέλεσµα που προκύπτει 

είναι µεγαλύτερο από το πραγµατικό, οπότε αφαιρέθηκε το ποσοστό διαφοράς.  
Υ∆ΡΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

2 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 0.643 λ.  0.844 λ.  23,8% 
 

Έτσι στην υδρία µε Α/Α 1 αφαιρέθηκε 23,8% από το αποτέλεσµα που προέκυψε 

από την υπολογισµό της χωρητικότητας από την όψη της.  
Υ∆ΡΙΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Royal Road, στρώµα 

Α 
ΥποΜ 
πιθανότατ

33 εκ. 25 εκ.   11,5 εκ. 5.946 λ.  
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α 
2 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 92 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄ 

16,5 εκ. 11,7 εκ.  ∆εν σώζεται 0.643 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 185 

ΠΡΓ Β΄ 21 εκ.  13,8 εκ.  ∆εν σώζεται 1.409 λ.        και 
1.462 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 83 

ΥΓ/ΠΑν 25 εκ.  13,5 εκ.  7 εκ.  1.393 λ.        και 
1.414 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 41 

ΥΑν 30 εκ.  7,8 εκ.  ∆εν σώζεται  0.314 λ.  

6 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 1  

ΥΑν, 
γύρω στο 
600 π.Χ. 

32 εκ.  25,6 εκ.  10 εκ.  8.183 λ.        και 
8.576 λ.  

Υ∆ΡΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

7 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 18 

ΥΑν, 
γύρω στο 
600 π.Χ. 

18,2 εκ. 20,4 εκ. ∆εν 
σώζεται344 

3.407 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 137 

ΠΡΓ Β΄-
ΠΓ 

16,1 εκ. 10,2 εκ. 5,1 εκ.  0.555345 λ.  

Υ∆ΡΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

9 Κεραµεικός, τάφος 
89, αρ. 783 

ΜΓ ΙΙ � 
ΥΓ Ι 

37 εκ.  24,4 εκ.  13,5 εκ. 
 

6.147 λ.     και 
6.484 λ.  

 

Οι παραπάνω υδρίες και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Coldstream, 1972, 68, εικ. 1, πίν. 14 (Α1) 
2 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 236, 340-341, εικ. 138 (283.92) 
3 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 158, 340-341, εικ. 112 (107.185) 
4 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 264, 340-341, εικ. 146, πίν. 238 (292.83) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 257, 433-434, εικ. 144, πίν. 233 (287.41) 
6 Coldstream, Sackett, 1978, 49, εικ. 4, πίν. 11 (αρ. 1) 
7 Coldstream, Sackett, 1978, 54, εικ. 8, πίν. 12 (αρ. 18) 
8 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 22, 340-341, εικ. 64, πίν. 60 (G137) 
9 Papadopoulos, 1998, 114, εικ. 2 (αρ. 783) 
 

 

 

5. ΠΡΟΧΟΙ � ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ 

                                                 
344 Η συγκεκριµένη υδρία σώζεται έως την αρχή του λαιµού, σηµείο έως το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται 
η µέτρηση της χωρητικότητας.  
345 Η υδρία αυτή έχει ευρύ λαιµό. Αν η χωρητικότητά της είχε µετρηθεί έως λίγο παραπάνω θα ήταν πιο 
κοντά στο 0.600.  
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Στο υπό εξέταση υλικό ως πρόχοι και προχοΐσκες έχουν διαχωρισθεί από τις 

οινοχόες τα αγγεία εκείνα που έχουν κυκλικό στόµιο και ευρύ λαιµό. Ως πρόχοι ή 

οινοχόες έχουν χαρακτηρισθεί λίγα αγγεία, τα οποία σώζονται είτε έως το τέλος του 

σώµατος είτε έως την αρχή του λαιµού και έτσι δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί το 

σχήµα τους. Σε τρία από αυτά µετρήθηκε η χωρητικότητα.  

Α. Πρόχοι 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δώδεκα πρόχους που όλες προέρχονται από την 

εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Από αυτές οι δύο µε Α/Α 11 και 12 ανήκουν στην 

κατηγορία της χονδροειδούς κεραµικής. Ορισµένες έχουν κοντό και ευρύ λαιµό και 

είναι αυτές µε Α/Α 1, 2, 4, 5, 12. Στις υπόλοιπες ο λαιµός είναι πιο στενός και συνήθως 

κοντός, µε εξαίρεση αυτή µε Α/Α 3 στην οποία είναι ψηλός. Σε όλες τις περιπτώσεις 

θεωρήθηκε ότι θα τις γέµιζαν έως την αρχή του λαιµού, σηµείο έως το οποίο 

µετρήθηκε η χωρητικότητά τους. Παρατηρήθηκε όµως ότι στις πρόχους µε Α/Α 3, 4, 9 

και 10 στο εσωτερικό του χείλους υπάρχει γραπτή ταινία που φθάνει έως το σηµείο 

µετάβασης στο λαιµό. Μόνο σε µία, σε αυτή µε Α/Α 4, συµπίπτει µε το σηµείο έως το 

οποίο έχει µετρηθεί η χωρητικότητα. Στις άλλες τρεις, που δεν συµπίπτει, η 

χωρητικότητα µετρήθηκε έως δύο διαφορετικά σηµεία, που το ένα είναι η αρχή του 

λαιµού και το άλλο η µετάβαση από το χείλος στο λαιµό έως το οποίο φθάνει και η 

γραπτή ταινία, αφού ενδεχοµένως αυτή να µην ήταν απλά διακοσµητική αλλά να 

αποτελούσε σηµάδι για το σηµείο έως το οποίο θα γέµιζαν το αγγείο.   

Στην πρόχου µε Α/Α 5 επειδή ο λαιµός είναι πολύ ευρύς και σχετικά ψηλός η 

χωρητικότητα µετρήθηκε έως δύο διαφορετικά σηµεία της, καθώς θεωρήσαµε ότι 

µπορεί να την γέµιζαν είτε έως την αρχή είτε έως το µέσο του λαιµού.   
ΠΡΟΧΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Άγιος Ιωάννης, 

τάφος V, αρ. κατ. 6 
ΠΡΓ 9,8 εκ. 8,4 εκ.   3,9 εκ. 0.216 λ.  

2 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος V, αρ. κατ. 22 

Π-Μ ΠΡΓ 11,6 εκ. 9,9 εκ.  7,5 εκ. 0.335 λ.  

3 Τεκές, τάφος Ε, αρ. 
κατ. 2 

Τέλος 
ΠΡΓ, 
γύρω στα 
µέσα του 
9ου 
π.Χ.αι. 

24,1 εκ. 16,5 εκ.  9 εκ.  1.917 λ.       και 
2.057 λ.  

4 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 9 

Υ ΜΓ 15,4 εκ. 13,5 εκ.  9,5 εκ.  1.075 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
306, αρ. κατ. 37 

ΥΓ 15 εκ.  12 εκ.  10 εκ.  0.718 λ.      και  
0.823 λ.  
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6 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4, αρ. κατ. 12 

Αν 12,5 εκ. 12,9 εκ. 5,1 εκ.  1.000 λ.  

7 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4, αρ. κατ. 13 

Αν 12,5 εκ. 13,5 εκ.  ∆εν σώζεται 1.085 λ.  

8 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4, αρ. κατ. 14 

ΥΑν 9,7 εκ.  10,2 εκ. 3,6 εκ. 0.404 λ.  

9 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 12 

ΥΑν, 
γύρω στο 
600 π.Χ. 

24 εκ. 20,7 εκ. 7,2 εκ.  3.447 λ.         και 
3.553 λ.  

10 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 13 

ΥΑν, 
γύρω στο 
600 π.Χ.  

15,8 εκ. 14,4 εκ.  4,8 εκ. 0.905 λ.         και 
0.923 λ.  

ΠΡΟΧΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

11 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ 23 

ΥΑν, 
γύρω στο 
600 π.Χ. 

17,4 εκ. 16,4 εκ.  ∆εν σώζεται 1.473 λ.  

12 Βλυχιά, πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα, 
αρ. κατ. 31 

ΠΡΓ 13 εκ.  10,4 εκ.  5,8 εκ.  0.381 λ.  

 

Οι παραπάνω πρόχοι και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 Boardman, 1960, 133, εικ. 5, πίν. 35 (V.6) 
2 Boardman, 1960, 134, εικ. 5 (V.22) 
3 Sackett, 1976, 118, εικ. 3b, πίν. 15b (E2) 
4 Coldstream et al., 1981, 145, εικ. 4, πίν. 18 (αρ. 9) 
5 Coldstream, Catling (eds.), 1996, 281, 348, εικ. 152 (306.37) 
6 Coldstream, 2000, 292, 294, εικ. 9, πίν. 60 (Ν12) 
7 Coldstream, 2000, 292, 294, εικ. 9, πίν. 60 (Ν13) 
8 Coldstream, 2000, 292, 294, εικ. 9, πίν. 60 (Ν14) 
9 Coldstream, Sackett, 1978, 51, εικ. 6, πίν. 11 (αρ. 12) 
10 Coldstream, Sackett, 1978, 51, εικ. 6 (αρ. 13) 
11 Coldstream, Sackett, 1978, 56, εικ. 8, πίν. 12 (αρ. 23) 
12 Coldstream, 1960, 162, εικ. 5, πίν. 43e (αρ. 31) 
 

Β. Προχοΐσκες 

Ως προχοΐσκες έχουν χαρακτηρισθεί τα µικρότερου µεγέθους, ανάλογα στο 

σχήµα µε τις πρόχους αγγεία µε κυκλικό στόµιο και ευρύ λαιµό που άλλες φορές είναι 

πιο κοντός και άλλες πιο ψηλός.  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε έξι παραδείγµατα από τα οποία τα τρία 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού, ενώ τα άλλα τρία είναι 

εισηγµένα, τα δύο από την Αττική και το ένα από τις Κυκλάδες. Οι δύο από τις τρεις 

κνωσιακές προχοΐσκες, αυτές µε Α/Α 1 και 3, θυµίζουν αττικούς τύπους.  

Καθώς το σχήµα όλων διαφέρει διευκρινίζεται σε κάθε µία χωριστά το σηµείο 

έως το οποίο µετρήθηκε η χωρητικότητα. Η προχοΐσκη µε Α/Α 1 έχει ψηλό, σχετικά 

στενό λαιµό και θεωρήθηκε ότι θα τη γέµιζαν έως περίπου την αρχή του λαιµού. Η 
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προχοΐσκη µε Α/Α 2 έχει κοντό και ευρύ λαιµό µε σαφές το σηµείο διαχωρισµού από 

το σώµα. Και σε αυτήν η χωρητικότητα µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού. Στην 

προχοΐσκη µε Α/Α 3 δεν ήταν εύκολο να προσδιοριστεί το σηµείο έως το οποίο θα τη 

γέµιζαν αφού έχει κοντό, ευρύ σώµα και ψηλό ευρύ λαιµό. Έτσι έγιναν δύο µετρήσεις, 

η µία έως την αρχή περίπου του λαιµού και η άλλη λίγο πάνω από το µέσο του λαιµού. 

∆ύο µετρήσεις έγιναν και στην αττική προχοΐσκη µε Α/Α 4, η οποία έχει επίσης ευρύ 

λαιµό που όµως είναι πιο κοντός. Η µία µέτρηση έγινε έως την αρχή περίπου του 

λαιµού και η άλλη έως λίγο πάνω από το µέσο του. Η αττική προχοΐσκη µε Α/Α 5 έχει 

πολύ κοντό σώµα και ευρύ ψηλό λαιµό, οπότε σε αυτή είναι απίθανο να γεµίζονταν 

µόνο το σώµα και η χωρητικότητά της µετρήθηκε έως λίγο πάνω από το µέσο του 

λαιµού, σηµείο στο οποίο παρατηρήθηκε ότι καταλήγει και γραπτή ταινία που υπάρχει 

στο εσωτερικό του χείλους. Τέλος στην κυκλαδική προχοΐσκη µε Α/Α 6 είναι σαφής ο 

διαχωρισµός του χείλους από το σώµα και η χωρητικότητά της µετρήθηκε έως το 

σηµείο αυτό (τέλος σώµατος � αρχή χείλους).  
ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 7 

Μ-ΥΓ 9,3 εκ. 6,9 εκ.   3,6 εκ. 0.114 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
163, αρ. κατ. 6 

ΥΓ 9 εκ.  8,4 εκ.  6,3 εκ.  0.246 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
78, αρ. κατ 8 

Υ ΥΓ 9,5 εκ.  8,7 εκ.  6,9 εκ.  0.193 λ.    και  
0.255 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ο, αρ. κατ. 7 

Υ ΠΡΓ - 
ΠΓ 

9,3 εκ.  6,6 εκ. 4,8 εκ. 0.117 λ.     και 
0.123 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
294, αρ. κατ. 12 

ΜΓ ΙΙ 7,7 εκ.  8,1 εκ. 6,9 εκ. 0.158 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ (ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΗΛΟΣ) 

6 Royal Road, σύνολο 
ευρηµάτων G, αρ. 
κατ. 124 

ΜΓ 5,8 εκ. 5,5 εκ. 4 εκ. 0.067 λ.  

 

Οι παραπάνω προχοΐσκες και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 146, 348-349, εικ. 106, πίν. 145  (106.7) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 184, 348, εικ. 119, πίν. 176 (163.6) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 123, 348, εικ. 99, πίν. 130 (78.8) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 41, 397, εικ. 70, πίν. 73 (Ο7) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 276, 397, εικ. 151, πίν. 251 (294.12) 



686 

6 J. N. Coldstream, 1972, 97, εικ. 15, πίν. 29 (G124) 
 

Γ. Τριποδική προχοΐσκη/ληκύθιο 

Μοναδική στο σύνολο της κεραµικής που έχει εξετασθεί από την Κνωσό είναι η 

κοσµηµένη τριποδική προχοΐσκη/ληκύθιο µε κυκλικό στόµιο, στενό µακρύ λαιµό και 

ευρύ σώµα. Προέρχεται από τάφο. Μικρά κλειστά τριποδικά αγγεία, αν και σπάνια, 

µας είναι γνωστά και από αλλού όπως, για παράδειγµα, το ύστερο πρωτογεωµετρικό 

Α΄/πρωτογεωµετρικό Β΄ τριποδικό τριφυλλόστοµο ληκύθιο (οινοχοΐσκη), όπως 

χαρακτηρίζεται, από το νεκροταφείο της Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα346, που είναι 

επίσης κοσµηµένο.  

Στην τριποδική προχοΐσκη/ληκύθιο, που προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή 

της Κνωσού, η χωρητικότητα µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού, σηµείο έως το 

οποίο θεωρήθηκε ότι το γέµιζαν έτσι ώστε να ελέγχεται ευκολότερα η εκροή του υγρού 

που θα περιείχε. 
ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ/ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 73 

Υ ΠΡΓ 11,4 εκ. 9,9  εκ.   3,3 εκ. 0.269 λ.  

 

Το παραπάνω αγγείο και το σχέδιο του που χρησιµοποιήθηκε για τις µετρήσεις 

προέρχονται από την ακόλουθη δηµοσίευση: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 217, 348, εικ. 132, πίν. 206 (219.73) 
 

∆. Πρόχοι ή οινοχόες 

Πρόκειται για αγγεία που λόγω της αποσπασµατικής κατάστασης διατήρησής 

τους δεν µπορεί να προσδιορισθεί αν είναι πρόχοι ή οινοχόες. Σε τρία από αυτά, τα 

οποία σώζονται έως την αρχή του λαιµού και προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή 

της Κνωσού µετρήθηκε η χωρητικότητα για να συγκριθεί µε αυτή των πρόχεων και των 

οινοχοών.  

Και στα τρία αυτά αγγεία η χωρητικότητα µετρήθηκε έως το τέλος του σώµατος 

και την αρχή του λαιµού.  

                                                 
346 Ν. Σταµπολίδης, 1994, 92-93, πίν. ΧΙΙα. 
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ΠΡΟΧΟΙ Ή ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 «Ανεξερεύνητο 

Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 9 

Γύρω στο 
600 π.Χ. 

Σωζ. 
Ύψος 
20 εκ. 

17,1 εκ.   ∆εν σώζεται 2.336 λ.  

2 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 10 

Γύρω στο 
600 π.Χ. 

Σωζ. 
Ύψος 
14 εκ. 

16,5 εκ. ∆εν σώζεται 1.552 λ.  

3 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 11 

Γύρω στο 
600 π.Χ. 

Σωζ. 
Ύψος 
13,8 εκ. 

14,4 εκ.  ∆εν σώζεται 1.088 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 51, εικ. 6, πίν. 11 (αρ. 9) 
2 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 51, εικ. 6 (αρ. 10) 
3 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 51, εικ. 6 (αρ. 11) 
 

6. ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

Στις οινοχόες που µετρήθηκε η χωρητικότητα συµπεριλαµβάνονται διάφορες 

παραλλαγές του σχήµατος. Καταρχήν ως οινοχόες έχουν ταξινοµηθεί τα αγγεία εκείνα 

που έχουν τριφυλλόσχηµο στόµιο και συνήθως στενό µακρύ λαιµό,  ενώ σε ορισµένες 

περιπτώσεις ο λαιµός µπορεί να είναι πιο κοντός και ευρύς.  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε σαράντα οινοχόες. Μαζί εξετάζονται οι τριάντα 

πέντε στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οινοχόες διαφορετικών µεγεθών και µε 

διαφορές στο σχήµα. Αυτές µε Α/Α 1-25 έχουν διαφορετικά µεγέθη και σώµα σφαιρικό 

ή ωοειδές, λαιµό συνήθως στενό και µακρύ ή σπανιότερα κοντό και ευρύ, στόµιο όµως 

τριφυλλόσχηµο347. Οι οινοχόες µε Α/Α 26, 27 είναι µικρού µεγέθους, µε ύψος 

µικρότερο από 10 εκ. Χονδροειδούς κεραµικής είναι αυτές µε Α/Α 28-32, ενώ 

εισηγµένες είναι οι οινοχόες µε Α/Α 33-35.  

Η οινοχόη µε Α/Α 36 ανήκει στον τύπο των οινοχοών µε προχοή.  

 Τέλος, τέσσερις µικρές οινοχόες, στις οποίες έχουν δοθεί οι αύξοντες αριθµοί 

37-40, εξετάζονται χωριστά γιατί πρόκειται για σχήµατα που θα µπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν επίσης ως ληκύθια. Και οι τέσσερις προέρχονται από το Βόρειο 

Νεκροταφείο και στην αντίστοιχη δηµοσίευση χαρακτηρίζονται ως οινοχόες. Και στις 

                                                 
347 Σε πολύ λίγες οινοχόες από αυτές που µετρήθηκαν και το στόµιο δεν σώζεται έχει συµπληρωθεί και 
αποδίδεται ως κυκλικό. Αυτές είναι οι D32 από το Βόρειο Νεκροταφείο και αυτή µε αρ. κατ. 5 από το 
πηγάδι στη Βλυχιά. 
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τέσσερις το στόµιο είναι τριφυλλόσχηµο, όµως από αυτές οι δύο είναι «δίτονες», η µία 

έχει σώµα σφαιρικό και η άλλη πεπιεσµένο σφαιρικό. Ως προς τον προσδιορισµό του 

σχήµατος αναφέρεται ενδεικτικά ότι αγγείο παρόµοιου σχήµατος και µεγέθους µε 

αυτές µε Α/Α 37, 38, που χρονολογείται επίσης στην πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο και 

προέρχεται από το νεκροταφείο της Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα, έχει 

χαρακτηρισθεί ως δίτονο τριφυλλόστοµο ληκύθιο348. Τα τέσσερα αυτά αγγεία 

εξετάζονται εδώ χωριστά για να συγκριθεί η χωρητικότητά τους µε αυτή των ληκυθίων.  

Α. Οινοχόες (Πίν. 4) 

Από τις τριάντα πέντε οινοχόες στις οποίες µετρήθηκε η χωρητικότητα, οι 

τριάντα δύο προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού και µόνο οι τρεις 

είναι εισηγµένες, οι δύο από την Αττική και η µία από τη Φοινίκη.  

Η χωρητικότητα σε όλες µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού. Θεωρήσαµε ότι θα 

τις γέµιζαν έως χαµηλά στο λαιµό, έτσι ώστε όταν θα τις έγερναν η εκροή του υγρού να 

γινόταν αργά. ∆ιαφορετικά αν ο λαιµός ήταν γεµάτος έως ψηλότερα, όπως θα έγερναν 

το αγγείο και θα έµπαινε ο αέρας το υγρό που θα περιείχαν θα εξέρεε σε µεγάλη 

ποσότητα. Για τον ίδιο λόγο έως την αρχή του λαιµού µετρήθηκε και η χωρητικότητα 

όλων των παραλλαγών οινοχοών που εξετάζονται εδώ. 

Όµοιου σχήµατος είναι οι οινοχόες µε Α/Α 1 και 2, ενώ η οινοχόη µε Α/Α 15 ως 

προς το σχήµα µοιάζει µε τις ληκύθους και η χωρητικότητά της µπορεί να συγκριθεί 

και µε αυτών. Ως προς τη σύγκριση της χωρητικότητας των ντόπιων µε αυτή των 

εισηγµένων οινοχοών σηµειώνεται ότι ιδιαίτερα θα πρέπει να συγκριθεί αυτή της 

ντόπιας οινοχόης µε Α/Α 14, η οποία ανήκει σε αυτές που µιµούνται τις αττικές. 

Αττικίζουσα είναι και η οινοχόη µικρού µεγέθους µε Α/Α 27, η οποία όµως διαφέρει 

στο σχήµα από αυτήν µε Α/Α 14 που είναι κοντόχοντρη.  

Σε ορισµένες από αυτές τις οινοχόες στο σχέδιο δεν αποδίδεται η τοµή, αλλά 

µόνο η όψη. Έτσι η χωρητικότητά τους υπολογίσθηκε από την όψη και στη συνέχεια 

βρέθηκε πόση θα ήταν αν είχε υπολογισθεί από την τοµή σε σύγκριση µε αγγεία 

παρόµοιου σχήµατος, στα οποία ήταν δυνατόν να υπολογισθεί και από την τοµή και 

από την όψη και να βρεθεί το ποσοστό διαφοράς.  

Συγκεκριµένα για τις οινοχόες µε Α/Α 1 και 2 η χωρητικότητα ήταν δυνατόν να 

υπολογισθεί µόνο από την όψη του σχεδίου. Για σύγκριση χρησιµοποιήθηκε ύστερο 

πρωτογεωµετρικό ληκύθιο παρόµοιου µεγέθους και σχήµατος ως προς το σώµα και τη 

βάση, στο οποίο η χωρητικότητα υπολογίσθηκε µε βάση την τοµή και την όψη και 

βρέθηκε η µεταξύ τους διαφορά.  

                                                 
348 Ν. Σταµπολίδης, 1994, 93, πίν. ΧΙΙΙ α..  
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ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

1 Υ ΠΡΓ 0.108 λ. 0.194 λ.  44,3% 
Το ληκύθιο αυτό έχει δηµοσιευθεί στο 
Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 206, 352-353, εικ. 130 (218.67) 
 

Βάσει της παραπάνω µέτρησης από τον υπολογισµό της χωρητικότητας από την 

όψη το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι κατά 44,3% περισσότερο από αυτό που 

προκύπτει από την τοµή. Έτσι στις οινοχόες µε Α/Α 1 και 2, που η χωρητικότητα 

µετρήθηκε από την όψη, αφαιρέθηκε από το αποτέλεσµα που προέκυψε το 44,3%.  

Ακόµα στις οινοχόες µε Α/Α 3, 8, 11 στο σχέδιο τους δίνεται µόνο η όψη από την 

οποία και υπολογίσθηκε η χωρητικότητα. Για να βρεθεί κατά προσέγγιση αυτή που θα 

προέκυπτε από την τοµή µετρήθηκε η χωρητικότητα βάσει της τοµής και βάσει της 

όψης στην οινοχόη µε Α/Α 13 που είναι ανάλογου σχήµατος και βρέθηκε η µεταξύ 

τους διαφορά.  
ΟΙΝΟΧΟΗ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

13 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 1.308 λ. 1.393 λ.  6,1% 
 

Βάσει του παραπάνω υπολογισµού η χωρητικότητα που προκύπτει από την όψη 

είναι κατά 6,1% µεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει από την τοµή, οπότε στις 

οινοχόες µε Α/Α 3, 8 και 11 στο αποτέλεσµα που προέκυψε από τον υπολογισµό της 

χωρητικότητας από την όψη αφαιρέθηκε ποσοστό 6,1%. 
ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
121, αρ. κατ. 4 

ΥποΜ 11,3 εκ. 6,4 εκ.   3,3 εκ. 0.062 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 18 

ΥποΜ 10,6 εκ. 7 εκ.  2,7 εκ.  0.073 λ.  

3 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος ΙΙ, αρ. κατ. 6 

Π ΠΡΓ 16,6 εκ. 13,2 εκ.  4,5 εκ . 0.982 λ.  

4 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος V, αρ. κατ. 8 

Μ ΠΡΓ 20,5 εκ. 13,8 εκ.  4,2 εκ.  1.175 λ.  

5 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος Ι, αρ. κατ. 41 

(;)Μ ΠΡΓ 16,3 εκ. 15 εκ.  4,8 εκ.  1.316 λ.  

6 Άγιος Ιωάννης, Μ ΠΡΓ 11,3 εκ. 8,1 εκ.  3 εκ.  0.168 λ.  
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τάφος V, αρ. κατ. 7 
7 Άγιος Ιωάννης, 

τάφος V, αρ. κατ. 9 
(;)Μ ΠΡΓ 11,7 εκ. 7,2 εκ.  3,6 εκ.  0.139 λ.  

8 Βλυχιά, πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα, 
αρ. κατ. 10 

Μ ΠΡΓ 20 εκ.  18 εκ.  ∆εν σώζεται 2.844 λ.  

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 11 

Μ ΠΡΓ 20,5 εκ. 15,3 εκ.  6 εκ.  1.480 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 32 

Υ ΠΡΓ 16 εκ.  15 εκ.  4,2 εκ.  1.299 λ.  

11 Βλυχιά, πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα, 
αρ. κατ. 5 

Υ ΠΡΓ 27 εκ.  23,6 εκ.  6,8 εκ.  6.817 λ.  

12 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
28, αρ. κατ. 8 

ΠΡΓ Β΄ 23,7 εκ. 15,3 εκ.  8.1 εκ.  1.581 λ.  

13 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 31 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

17 εκ.  14,1 εκ.  ∆εν σώζεται 1.308 λ.  

14 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 30 

ΜΓ 25 εκ.  16,3 εκ.  7,5 εκ.  2.201 λ.  

15 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
69, αρ. κατ. 3 

ΠΑν 33 εκ.  16 εκ.  10,5 εκ.  2.397 λ.  

16 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 29 

ΠΑν 26,4 εκ. 18,9 εκ.  5,4 εκ.  3.334 λ.  

17 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 210 

ΠΑν 20,4 εκ. 18,6 εκ.  9 εκ.  4.348 λ.  

18 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
59, αρ. κατ. 1 

ΥΑν 21,6 εκ. 14,7 εκ. 6,3 εκ.  1.274 λ.  

19 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 182 

ΥΑν 23,4 εκ. 18 εκ.  6 εκ.  2.309 λ.  

20 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
57, αρ. κατ. 7 

ΥΑν 32,7 εκ. 18,3 εκ.  11,4 εκ . 3.666 λ.  

21 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
56, αρ. κατ. 8 

Γύρω στο 
630 π.χ.  

15,9 εκ. 20,7 εκ.  9,9 εκ.  1.979 λ. 

22 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 3 

Γύρω στο 
600 π.Χ.  

20 εκ. 16,2 εκ. 8,1 εκ. 1.547 λ.  

23 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 4 

Γύρω στο 
600 π.Χ.  

16,2 εκ. 13,5 εκ.  6,6 εκ.  0.897 λ.  

24 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 5 

Γύρω στο 
600 π.Χ.  

16,7 εκ. 13,2 εκ.  6,9 εκ.  0.865 λ.  

25  «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 6 

Γύρω στο 
600 π.Χ.  

17 εκ.  13,5 εκ.  6 εκ.  0.917 λ.  
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ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

26 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
13, αρ. κατ. 1 

Μ � Υ 
ΠΡΓ(;) 

8,9 εκ.  6,9 εκ.  3,9 εκ.  0.141 λ.  

27 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 23 

ΠΡΓ Β΄ 7,9 εκ.  6,4 εκ.  3,9 εκ.  0.074 λ.  

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

28 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 138 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

13,5 εκ. 8,4 εκ. 6,3 εκ. 0.250 λ.  

29 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 139 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

14 εκ.  8,7 εκ.  3,6 εκ.  0.287 λ.  

30 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 19 

Γύρω στο 
600 π.Χ. 

23 εκ.  20,4 εκ.  8,4 εκ.  3.983 λ.  

31  «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 21 

Γύρω στο 
600 π.Χ.  

15,2 εκ. 15,2 εκ.  7,2 εκ.  1.099 λ.  

32 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 22 

Γύρω στο 
600 π.Χ.  

14,8 εκ. 14,8 εκ.  6 εκ.  1.117 λ.  

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

33 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 96 

ΜΓ Ι 15,3 εκ. 11,7 εκ.  4,5 εκ.  0.605 λ.  

34 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 95 

ΜΓ Ι 26,5 εκ. 17,4 εκ.  8,4 εκ. 2.500 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΦΟΙΝΙΚΗ 

35  Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 80 

Red Slip 
(9ος π.Χ. 
αι.) 

15,7 εκ. 10,2 εκ.  6,6 εκ.  0.438 λ.  

 

Οι παραπάνω οινοχόες µε τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 165, 301, εικ. 117, πίν. 165  (121.4) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 88, 301, εικ. 83, πίν. 106 (40.18) 
3 J. N. Coldstream, 1963, 37, εικ. 8, πίν. 11c (ΙΙ.6) 
4 J. Boardman, 1960, 133, εικ. 4, πίν. 35 (V.8) 
5 J. Boardman, 1960, 133, εικ. 4 (Ι.41) 
6 J. Boardman, 1960, 133, εικ. 4 (V.7) 
7 J. Boardman, 1960, 133, εικ. 4 (V.9) 
8 J. N. Coldstream, 1960, 160, 163, εικ. 2, πίν. 42 (αρ.κατ. 10) 
9 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 134, 342, εικ. 102 (100.11) 
10 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 6, 342, εικ. 58 (D32) 
11 J. N. Coldstream, 1960, 160, 163, εικ. 1, πίν. 42 (αρ. κατ. 5) 
12 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 78, 342-343, εικ. 78 (28.8) 
13 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 6, 342, εικ. 58 (D31) 
14 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 234, 344, εικ. 135, πίν. 211 (283.30) 
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15 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 107, 437, εικ. 92 (69.3) 
16 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 147, εικ. 106 (106.29) 
17 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 118, 434-435, εικ. 98 (75.210) 
18 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 100, 436, εικ. 90 (59.1) 
19 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 268, 436-437, εικ. 148, πίν. 247 (292.182) 
20 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 99, 437, εικ. 91, πίν. 113 (57.7) 
21 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 96, 437, εικ. 90, πίν. 110 (56.8) 
22 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 50-51, εικ. 5, πίν. 11 (αρ. κατ. 3) 
23 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 50-51, εικ. 5, πίν. 11 (αρ. κατ. 4) 
24 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 51, εικ. 5, πίν. 11 (αρ. κατ. 5) 
25 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 51, εικ. 5, πίν. 11 (αρ. κατ. 6) 
26 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 289, 343, εικ. 152, πίν. 162 (13.1) 
27 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 47, 345, εικ. 71 (Q23) 
28 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 22, 342, 347, εικ. 64, πίν. 60 (G138) 
29 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 22, 342, 347, εικ. 64, πίν. 60 (G139) 
30 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 54, εικ. 8, πίν. 12 (αρ. κατ. 19) 
31 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 55, εικ. 8, πίν. 12 (αρ. κατ. 21) 
32 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 55, εικ. 8, πίν. 12 (αρ. κατ. 22) 
33 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 20, 396-397, εικ. 61 (G96) 
34 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 20, 396-397, εικ. 61 (G95) 
35 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 264, 408, εικ. 146, πίν. 236 (292.80) 
 

Β. Οινοχόη µε προχοή 

Οι οινοχόες µε πλαστική ή απλή προχοή αποτελούν σπάνιο τύπο στο 

εξεταζόµενο υλικό από την Κνωσό και χρονολογούνται όλες στην ανατολίζουσα 

περίοδο, κυρίως στην ύστερη.  Η χωρητικότητα ήταν δυνατόν να µετρηθεί µόνο σε µία, 

η οποία έχει απλή προχοή και προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Η 

χωρητικότητά της µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού.   
ΟΙΝΟΧΟΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΡΟΧΟΗ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
36 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
57, αρ. κατ. 2 

ΥΑν 24,6 εκ. 15,6 εκ.   5,7 εκ. 1.367  λ.  

 

Η οινοχόη αυτή έχει δηµοσιευθεί στο ακόλουθο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 99, 436-437, εικ. 91, πίν. 113 (57.2) 
 

Γ. Οινοχόες (;) 

Τα ακόλουθα τέσσερα αγγεία, αν και έχουν τριφυλλόσχηµο στόµιο ως προς τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους θα µπορούσαν να έχουν χαρακτηρισθεί και ως ληκύθια. 

Η χωρητικότητα και στα τέσσερα µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού. Όλα 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού.  

Στο αγγείο µε Α/Α 39 στο σχέδιο του δίνεται µόνο η όψη, οπότε η χωρητικότητά 

του υπολογίσθηκε από αυτή. Στη συνέχεια βρέθηκε πόση θα ήταν αν δινόταν η τοµή σε 
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σύγκριση µε ληκύθιο παρόµοιου σχήµατος, στο οποίο ήταν δυνατόν να συγκριθεί η 

χωρητικότητα από την τοµή και από την όψη και να βρεθεί η µεταξύ τους διαφορά.   
ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

1 ΥΓ 0.273 λ. 0.350 λ.  22% 
 
Το ληκύθιο αυτό έχει δηµοσιευθεί στο 
 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 236, 353-354, εικ. 138 (83.83) 
 

Σύµφωνα µε αυτό ο υπολογισµός της χωρητικότητας από την όψη δίνει 22% 

περισσότερο από αυτόν που προκύπτει από την τοµή, οπότε στο αγγείο µε Α/Α 39 

αφαιρέθηκε το 22% από το αποτέλεσµα που προέκυψε βάσει της όψης.  
ΟΙΝΟΧΟΕΣ (;) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
37 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 14 

ΠΡΓ Β΄ 11,5 εκ. 7,5 εκ.   2,4 εκ. 0.089  λ.  

38 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
306, αρ. κατ. 3 

ΠΡΓ Β΄  9,5 εκ.  8,7 εκ.  3 εκ.  0.268 λ.  

39 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 38 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

10 εκ.  7,5 εκ.  3 εκ.  0.134 λ.  

40 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 104 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

10 εκ.  6,9 εκ.  3,3 εκ.  0.200 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
37 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 134, 344, εικ. 102 (100.14) 
38 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 280, 344, εικ. 151, πίν. 257 (306.3) 
39 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 234, 343-344, εικ. 136, πίν. 214 (283.38) 
40 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 265, εικ. 147, πίν. 239 (292.104) 
 

7. ΟΛΠΕΣ 

Πρόκειται για ένα από τα σπάνια σχήµατα στο εξεταζόµενο υλικό από την 

Κνωσό. Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δύο όλπες εγχώριας παραγωγής που το σχήµα 

τους και άρα και η χωρητικότητά τους θα µπορούσαν να συγκριθούν µε αυτά των 

προχοϊσκών. Και οι δύο έχουν ευρύ στόµιο και ευρύ χαµηλό σχετικά λαιµό. Και στις 
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δύο η χωρητικότητα µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού, σηµείο έως το οποίο 

θεωρήθηκε ότι θα τις γέµιζαν για να ελέγχεται ευκολότερα η εκροή του υγρού.   
ΟΛΠΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 121 

ΜΓ 10,6 εκ. 6,6 εκ.   2,4 εκ. 0.140  λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 81 

ΠΑν 9 εκ.  5,4 εκ.  2,1 εκ.  0.084 λ.  

 

Οι παραπάνω όλπες και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 265, 349, εικ. 147, πίν. 239 (292.121) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 236, 440, εικ. 138, πίν. 218 (283.81) 
 

8. ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 

Στο υπό εξέταση υλικό στις ληκύθους/ληκύθια έχουν συµπεριληφθεί αγγεία 

διαφορετικών µεγεθών γι� αυτό χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι. Κοινά 

χαρακτηριστικά τους είναι το κυκλικό στόµιο, η λαβή που αρχίζει από το λαιµό και 

καταλήγει στον ώµο ή στην κοιλιά και ο στενός λαιµός, διαφέρουν όµως στη 

διαµόρφωση του σώµατος. Εκτός από αυτά διακρίνονται και επιµέρους τύποι, που είναι 

οι λήκυθοι τύπου Πραισού και τα ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου.  

Α. Λήκυθοι/Ληκύθια (Πίν. 4) 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε οκτώ ληκύθους και ληκύθια. Και τα οκτώ 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Τα κοινά χαρακτηριστικά του 

σχήµατος αναφέρονται παραπάνω, ενώ οι επιµέρους διαφορές τους είναι οι ακόλουθες:  

µεγάλου µεγέθους είναι µόνο µία, η λήκυθος µε Α/Α 1. Ανάλογες ως προς το σχήµα µε 

αυτή, αλλά µικρότερου µεγέθους είναι τα ληκύθια µε Α/Α 2 και 3. ∆ιαφορετικά είναι 

τα ληκύθια µε Α/Α 4-8. Το ληκύθιο µε Α/Α 4 έχει µακρόστενο σώµα µε ευθέα 

τοιχώµατα, αυτό µε Α/Α 5 έχει σώµα πεπιεσµένο σφαιρικό, ενώ αυτά µε Α/Α 6-8 έχουν 

σώµα σφαιρικό.  

Και στα οκτώ αγγεία η χωρητικότητα µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού, αφού 

όπως και στις οινοχόες έτσι και στις ληκύθους/ληκύθια θεωρήσαµε ότι αν ο λαιµός 

ήταν γεµάτος έως χαµηλά η εκροή του υγρού που θα περιείχαν θα ελεγχόταν πιο 

εύκολα και θα χυνόταν πιο αργά από ότι αν ήταν γεµάτος έως ψηλότερα, οπότε όπως 

θα έµπαινε ο αέρας κατά την εκροή το υγρό θα χυνόταν σε µεγαλύτερη ποσότητα. 

Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους ληκύθων/ληκυθίων. Ωστόσο παρατηρήσαµε ότι δύο 
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από αυτά φέρουν γραπτή ταινία στο εσωτερικό του χείλους, η οποία θα µπορούσε να 

µην είναι απλά διακοσµητική αλλά να λειτουργούσε ως ένδειξη για το σηµείο έως το 

οποίο θα έπρεπε να γεµίζονται. Πρόκειται για τα ληκύθια µε Α/Α 2 και 6 στα οποία η 

χωρητικότητα µετρήθηκε έως δύο σηµεία, έως την αρχή του λαιµού και έως το σηµείο 

που τελειώνει η γραπτή αυτή ταινία.  

Σε τέσσερα από τα οκτώ αυτά αγγεία, σε αυτά µε Α/Α 3, 4, 7 και 8, στο σχέδιο 

δεν αποδίδεται η τοµή, αλλά µόνο η όψη από την οποία και υπολογίσθηκε η 

χωρητικότητα. Στη συνέχεια βρέθηκε κατά προσέγγιση πόση θα ήταν αν είχε 

υπολογισθεί από την τοµή σε σύγκριση µε ληκύθια ανάλογου σχήµατος, στα οποία στο 

σχέδιο αποδίδεται και η τοµή και η όψη και ήταν δυνατόν να βρεθεί η µεταξύ τους 

διαφορά.  

Τα ληκύθια µε Α/Α 3 και 4 συγκρίθηκαν µε το ληκύθιο µε Α/Α 2 που έχει 

παρόµοιο σχήµα.  
ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

2 Υ ΠΡΓ 0.108 λ. 0.194 λ.  44 % 
 

Βάσει του παραπάνω υπολογισµού αφαιρέθηκε ποσοστό 44% από το 

αποτέλεσµα που προέκυψε για τη χωρητικότητα των ληκύθιων µε Α/Α 3 και 4 βάσει 

της όψης.  

Τα ληκύθια µε Α/Α 6 και 7 είναι πιο κοντινά στο σχήµα µε αυτά του 

κρητοκυπριακού τύπου και συγκρίθηκαν µε ένα από αυτά, το οποίο και έµοιαζε 

περισσότερο (πρόκειται για το ληκύθιο µε Α/Α 5 σε αυτά του κρητοκυπριακού τύπου, 

βλ. παρακάτω, σελ. 479).  
ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

1  ΥΓ 0.273 λ. 0.350 λ.  22 % 
 

Λαµβάνοντας υπ� όψιν τον παραπάνω υπολογισµό η χωρητικότητα που 

προκύπτει από την όψη είναι κατά 22% περισσότερη από αυτή που προκύπτει από την 

τοµή. Το ποσοστό αυτό αφαιρέθηκε από τη χωρητικότητα που υπολογίσθηκε βάσει της 

όψης για τα ληκύθια µε Α/Α 7 και 8.  
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ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 94 

Υ ΠΡΓ 23,3 εκ. 14,4 εκ.   5,4 εκ. 1.437  λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 67 

Υ ΠΡΓ 10,4 εκ. 7,3 εκ. 3,3 εκ. 0.108 λ.         και 
0.111 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 31 

Υ ΠΡΓ 10,2 εκ. 7,5 εκ.  3,6 εκ.  0.115 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 58 

ΠΡΓ Β΄  8,6 εκ.  8,1 εκ.  3,9 εκ.  0.193 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 78 

ΠΓ 8,2 εκ.  6,6 εκ.  2,4 εκ.  0.057 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 63 

ΠΓ (;) 11 εκ.  8,1 εκ.  5,4 εκ.  0.154 λ.         και 
0.159 λ.  

7 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος 

ΥΓ 11 εκ.  7,8 εκ. 3,6 εκ.  0.178 λ. 

8 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος 

ΥΓ 6,6 εκ.  5,4 εκ.  3 εκ.  0.066 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους είναι δηµοσιευµένα στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 207, 351-352, εικ. 130 (218.94) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 206, 352-353, εικ. 130 (218.67) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 48, 351-352, εικ. 71 (Q31) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 188, 352-353, εικ. 120 (175.58) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 236, 352-353, εικ. 138, πίν. 218 (283.78) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 235, εικ. 136 (283.63) 
7 J. N. Coldstream et al., 1981, 146, εικ. 5, πίν. 18 (αρ. κατ. 20) 
8 J. N. Coldstream et al., 1981, 146, εικ. 5, πίν. 18 (αρ. κατ. 13) 
 

Β. Λήκυθοι τύπου Πραισού 

Οι λήκυθοι αυτού του τύπου έχουν ωοειδές σώµα, στενό λαιµό, κυκλικό στόµιο 

και λαβή που αρχίζει από το µέσο του λαιµού και καταλήγει στον ώµο. Από τον τύπο 

αυτό η χωρητικότητα µετρήθηκε σε τέσσερα παραδείγµατα, που όλα προέρχονται από 

την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Για δύο από αυτές, τις ληκύθους µε Α/Α 1 και 2, 

αναφέρεται στη δηµοσίευσή τους ότι προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο349.  

Σε όλες η χωρητικότητα µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού και συγκεκριµένα 

έως το πιο κλειστό σηµείο του, αφού και γι� αυτές θεωρήσαµε ότι θα γεµίζονταν έως 

εκείνο το σηµείο για να ελέγχεται ευκολότερα η εκροή του υγρού. 

                                                 
349 J. N. Coldstream, 1996(α), 268. 
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ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 193 

ΥΓ 26 εκ. 12 εκ.   6 εκ. 1.143  λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 89 

ΥΓ 17,5 εκ. 11,7 εκ.  6 εκ.  1.115 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
163, αρ. κατ. 8 

ΥΓ/ΠΑν 28,2 εκ. 10,8 εκ. 6 εκ.  0.782 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 209 

ΠΑν 28,5 εκ. 11,1 εκ.  7,2 εκ.  1.036 λ.  

 

Οι παραπάνω λήκυθοι τύπου Πραισού και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στο 

ακόλουθο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 268, 355, εικ. 149, πίν. 247 (292.193) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 264, 355, εικ. 146, πίν. 238 (292.89) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 184, 442, εικ. 119, πίν. 176 (163.8) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 117, 442, εικ. 99, πίν. 129 (75.209) 
 

Γ. Ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε επτά ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου, που όλα 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού και µιµούνται κυπριακά (Α/Α 1-

7). Όλα έχουν µία λαβή, στενό λαιµό και κυκλικό στόµιο, διαφέρουν όµως λίγο ως 

προς το σώµα που σε άλλα είναι σφαιρικό, σε άλλα πεπιεσµένο σφαιρικό και σε 

ορισµένα ωοειδές.  

Η χωρητικότητα σε όλα µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού, ο οποίος ούτως ή 

άλλως είναι στενός για να θεωρήσουµε ότι χωράει κάποια σηµαντική ποσότητα, αλλά 

και αν γέµιζε περισσότερο θα ελεγχόταν δυσκολότερα η εκροή του υγρού. Στα τέσσερα 

από αυτά µε τους Α/Α 2, 4, 6 και 7 στο σχέδιο δεν αποδίδεται η τοµή, οπότε η 

χωρητικότητα υπολογίσθηκε από την όψη. Στη συνέχεια βρέθηκε πόση θα ήταν αν είχε 

υπολογισθεί από την τοµή κατ� αναλογία µε το ληκύθιο µε Α/Α 5, που είναι ίδιου 

τύπου µε τα παραπάνω και στο οποίο ήταν δυνατόν να υπολογισθεί και από την τοµή 

και από την όψη και να βρεθεί η µεταξύ τους διαφορά.  
ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

5  ΥΓ 0.273 λ. 0.350 λ.  22 % 
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Όπως προκύπτει, αν ο υπολογισµός της χωρητικότητας γίνει από την τοµή το 

αποτέλεσµα είναι κατά 22% περισσότερο από ότι αν γίνει από την όψη. Το ποσοστό 

αυτό αφαιρέθηκε από το αποτέλεσµα που προέκυψε για τα ληκύθια µε Α/Α 2, 4, 6 και 

7 βάσει της όψης.  

Εκτός όµως από τα ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου κνωσιακής παραγωγής, η 

χωρητικότητα µετρήθηκε και σε εννέα εισηγµένα κυπριακά ληκύθια ίδιου τύπου  (Α/Α 

8-16) για να συγκριθεί η χωρητικότητά τους και να φανεί αν υπάρχει κάποια 

τυποποίηση σε αυτά, η οποία στη συνέχεια ακολουθείται και στα ντόπια ληκύθια που 

τα µιµούνται. Από τα ντόπια των οποίων µετρήθηκε η χωρητικότητα, πιο κοντινά στο 

σχήµα µε τα εισηγµένα είναι αυτά µε Α/Α 2, 5, 6 και 7.  

Τα τρία από τα εννέα εισηγµένα ληκύθια, αυτά µε Α/Α 8-10,  διαφέρουν από τα 

υπόλοιπα µόνο ως προς το ότι φέρουν δύο λαβές αντί για µία. Σε όλα η χωρητικότητα 

µετρήθηκε έως την αρχή του λαιµού, όπως και στα κνωσιακά. Στα πέντε από αυτά στο 

σχέδιο δεν αποδίδεται η τοµή (ληκύθια µε Α/Α 9-13) και η χωρητικότητά τους 

υπολογίσθηκε καταρχήν από την όψη. Στη συνέχεια υπολογίσθηκε πόση θα ήταν αν 

δινόταν η τοµή σε σύγκριση µε το ληκύθιο µε Α/Α 8, στο οποίο ήταν δυνατόν να 

υπολογισθεί και από την τοµή και από την όψη και να βρεθεί η µεταξύ τους διαφορά.  
ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΠΡΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

8  Black on Red I 0.162 λ. 0.198 λ.  18 % 
 

Συνεπώς στη χωρητικότητα που προέκυψε για τα ληκύθια µε Α/Α 9-13 από τον 

υπολογισµό βάσει της όψης αφαιρέθηκε το 18%.   

Τα στοιχεία και για τα δεκαέξι ληκύθια δίνονται µαζί στον παρακάτω πίνακα.  
ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 43 

ΜΓ 18 εκ. 10,2 εκ.   5,4 εκ. 0.510  λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 41 

ΜΓ 11,3 εκ. 6,9 εκ.  4,5 εκ.  0.131 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
229, αρ. κατ. 22 

Μ-ΥΓ 16,5 εκ. 8,4 εκ.  5,7 εκ.  0.270 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 

ΥΓ 11,5 εκ. 7,5 εκ.  3,1 εκ.  0.192 λ.  
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306, αρ. κατ. 19 
5 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 83 

ΥΓ 13,6 εκ. 8,4 εκ.  3,6 εκ.  0.273 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
61, αρ. κατ. 1 

ΥΓ 11,3 εκ. 7,8 εκ.  3,9 εκ.  0.202 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 6 

ΠΑν 11 εκ.  6,9 εκ.  3εκ.  0.126 λ.  

ΛΗΚΥΘΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΠΡΟΣ 

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Η, αρ. κατ. 15 

Black on 
Red I 

11 εκ.  6,9 εκ.  3,6 εκ.  0,162 λ.  

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 8 

Black on 
Red I 

13 εκ.  8,1 εκ.  3,6 εκ.  0.217 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 244 

Black on 
Red IΙ 

11,9 εκ. 7,8 εκ.  4,2 εκ.  0.196 λ.  

11 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 48 

Black on 
Red IΙ 

11,5 εκ. 7,2 εκ.  3,9 εκ.  0.175 λ.  

12 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 45 

Black on 
Red IΙ 

11,4 εκ. 7 εκ.  3,3 εκ.  0.159 λ.  

13 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 51 

Black on 
Red IΙ 

11,3350 
εκ.  

7,5 εκ.  3,9 εκ.  0.177 λ.  

14 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 88 

Black on 
Red I 

11,9 εκ. 8,1 εκ.  4,2 εκ.  0.187 λ.  

15 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 49 

Black on 
Red IΙ 

11,9 εκ. 7,5 εκ.  4,2 εκ.  0.209 λ.  

16 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος  

Red Slip 
II (ΥΓ) 

9,6 εκ. 6,6 εκ.  3 εκ.  0.111 λ.  

 

Τα παραπάνω ληκύθια και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 112, 354, εικ. 94, πίν. 119 (75.43) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 205, 353-354, εικ. 129, πίν. 194 (218.41) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 227, 354, εικ. 134 (229.22) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 281, 353-354, εικ. 151, πίν. 257 (306.19) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 236, 353-354, εικ. 138, πίν. 218 (283.83) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 104, 353-354, εικ. 93, πίν. 116 (61.1) 
7 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 204, 353-354, εικ. 129, πίν. 188 (218.6) 
8 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 24, 406-408, εικ. 64 (Η15) 
9 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 141, 407-408, εικ. 104, πίν. 141 (104.8) 
10 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 270, 407-408, εικ. 149, πίν. 250 (292.244) 
11 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 263, 407, εικ. 145, πίν. 239 (292.48) 
12 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 245, 407, εικ. 140, πίν. 223 (285.45) 

                                                 
350 Στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου το ύψος του δίνεται ως 12.4 εκ. Όµως στο άρθρο του 
Coldstream για τα ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου (1984(α), 129, αρ. 28), όπου επίσης έχει δηµοσιευθεί, 
το ύψος του αναφέρεται ως 11,3 εκ. Πράγµατι υπολογίζοντας το από το σχέδιο το δεύτερο φαίνεται ότι 
είναι το σωστό.  
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13 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 263, 407, εικ. 145, πίν. 239 (292.51) 
14 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 247, 407, εικ. 141, πίν. 227 (285.88) 
15 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 245, 407, εικ. 140, πίν. 223 (285.49) 
16 J. N. Coldstream et al., 1981, 150-151, εικ. 5, πίν. 21 (αρ. κατ. 54) 
 

9. ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

Πρόκειται για σχήµα στο οποίο διακρίνονται βάσει του µεγέθους, στοιχείων του 

σχήµατος, αλλά και της διακόσµησης αρκετές παραλλαγές όπως είναι, για παράδειγµα, 

οι µικρογραφικοί αρύβαλλοι, οι µονόχρωµοι αρύβαλλοι, οι αρύβαλλοι µε ευθέα 

τοιχώµατα, οι ζωόµορφοι αρύβαλλοι, οι αρύβαλλοι κρητοκυπριακού τύπου, τα 

αρυβαλλοειδή ληκύθια. Η χωρητικότητα ήταν δυνατόν να µετρηθεί σε ορισµένες µόνο 

από αυτές. Συγκεκριµένα σε αγγεία που έχουν ταξινοµηθεί στη γενική κατηγορία 

αρύβαλλοι, σε αρύβαλλο µε ευθέα τοιχώµατα και σε αρυβαλλοειδή ληκύθια.  

Α. Αρύβαλλοι (Πίν. 4, 5) 

Πρόκειται για µικρού µεγέθους αγγεία µε κυκλικό στόµιο, που συνήθως είναι 

πεπλατυσµένο, µε κοντό στενό λαιµό, λαβή που αρχίζει από το χείλος και καταλήγει 

στον ώµο και σώµα σφαιρικό ή ωοειδές. Θεωρήσαµε ότι θα τα γέµιζαν έως την αρχή 

του λαιµού και έτσι η χωρητικότητα µετρήθηκε έως το στενότερο σηµείο της αρχής 

του. Άλλωστε καθώς ο λαιµός είναι κοντός και στενός, αν τον γέµιζαν θα περιείχε 

ελάχιστη ποσότητα υγρού, ενώ θα δυσκόλευε και την αργή εκροή του.  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δέκα αρυβάλλους που όλοι προέρχονται από την 

εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Παρόµοιοι ως προς το σχήµα είναι οι αρύβαλλοι µε 

Α/Α 1, 2, 8 και 9 που έχουν σώµα ωοειδές και οι αρύβαλλοι µε Α/Α 3-7 και 10 που 

έχουν σώµα σφαιρικό.  

Μόνο στους πέντε από τους παραπάνω αρυβάλλους στο σχέδιο αποδίδεται η 

τοµή (αρύβαλλοι µε Α/Α 1, 2, 7, 9 και 10), ενώ στους υπόλοιπους πέντε αποδίδεται 

µόνο η όψη (αρύβαλλοι µε Α/Α 3, 4, 5, 6 και 8). Στους τελευταίους η χωρητικότητα 

υπολογίσθηκε καταρχήν από την όψη και στη συνέχεια βρέθηκε κατά προσέγγιση πόση 

θα ήταν αν είχε υπολογισθεί από την τοµή σε σύγκριση µε τον αρύβαλλο µε Α/Α 7, ο 

οποίος είναι πιο κοντινός στο σχήµα µε αυτούς και στον οποίο ήταν δυνατόν να 

υπολογισθεί τόσο από την τοµή, όσο και από την όψη και να βρεθεί η µεταξύ τους 

διαφορά. Κοντινός στο σχήµα µε αυτούς είναι και ο αρύβαλλος µε Α/Α 10, όµως στο 

σχέδιο του αποδίδεται η τοµή έως το µέσο του σώµατος και στο υπόλοιπο τµήµα έχει 

συµπληρωθεί εδώ κατά προσέγγιση, έτσι ώστε να υπολογισθεί βάσει αυτού η 

χωρητικότητα.  
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ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

7  ΥΑν 0.127 λ. 0.200 λ.  36,5 % 
 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω µετρήσεις, η χωρητικότητα υπολογιζόµενη από 

την όψη προκύπτει κατά 36,5% περισσότερη από ότι όταν υπολογίζεται από την τοµή. 

Το ποσοστό αυτό αφαιρέθηκε από τη χωρητικότητα των αρυβάλλων στους οποίους 

υπολογίσθηκε από την όψη.   
ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
4, αρ. κατ. 11 

ΥΓ-ΠΑν 6,9 εκ. 6 εκ.   1,5 εκ. 0.089 λ.  

2 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν) 

ΠΑν Σωζ. 
ύψος 
10,8 εκ. 

8,7 εκ.  ∆εν σώζεται 0.275 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 55 

ΜΑν 7 εκ.  5,7 εκ.  3 εκ.  0.054 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 54 

ΜΑν 10,2 εκ. 9 εκ.  4,5 εκ. 0.198 λ. 

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 42 

ΜΑν 9,4 εκ.  8,4 εκ.  3,3 εκ.  0.180 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 28 

ΥΑν 8,9 εκ.  7,8 εκ.  3,5 εκ.  0.130 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 196 

ΥΑν 8,1 εκ.  7,5 εκ.  2,4 εκ.  0.127 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 29 

ΥΑν 7,6 εκ. 6,3 εκ.  3 εκ.  0.073 λ.  

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 24 

ΥΑν 5,6 εκ.  4,8 εκ.  2,1 εκ.  0.051 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
13, αρ. κατ. 2 

ΥΑν 8,8 εκ.  8,4 εκ.  3,9 εκ.  0.187 λ. 

 

Οι παραπάνω αρύβαλλοι και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 286, 358, εικ. 152, πίν. 261 (4.11) 
2 J. N. Coldstream, 2000, 292, εικ. 9, πίν. 60 (Ν16) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 245, 445, εικ. 140, πίν. 223 (285.55) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 245, 445, εικ. 140, πίν. 223 (285.54) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 245, 445-446, εικ. 140 (285.42) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 244, 445, εικ. 139 (285.28) 
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7 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 268, 446, εικ. 149, πίν. 247 (292.196) 
8 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 244, 445, εικ. 139 (285.29) 
9 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 111, 445, εικ. 94, πίν. 119 (75.24) 
10 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 61, 443-447, εικ. 73, πίν. 89 (13.2) 
 

 

Β. Αρύβαλλος µε ευθέα τοιχώµατα 

Μόνο σε ένα αρύβαλλο αυτού του τύπου ήταν δυνατόν να µετρηθεί η 

χωρητικότητα, αφού µόνο για έναν υπάρχει δηµοσιευµένο σχέδιο. Προέρχεται από την 

εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Και σε αυτόν η χωρητικότητα µετρήθηκε έως την 

αρχή του λαιµού, ο οποίος είναι κοντός και στενός, ενώ το στόµιο του είναι 

τριφυλλόσχηµο. Στο σχέδιο του αποδίδεται µόνο η όψη από την οποία καταρχήν 

υπολογίσθηκε η χωρητικότητα. Στη συνέχεια βρέθηκε πόση θα ήταν αν είχε 

υπολογισθεί από την τοµή κατ� αναλογία µε τον αρύβαλλο µε Α/Α 7 που εξετάζεται 

παραπάνω. Σε αυτόν ήταν δυνατόν να συγκριθεί η χωρητικότητα που προκύπτει βάσει 

της όψης και της τοµής και να βρεθεί η µεταξύ τους διαφορά που ανέρχεται σε 

ποσοστό 36,5% (βλ. σελ. 481). Το ποσοστό αυτό αφαιρέθηκε από το αποτέλεσµα που 

προέκυψε για τη χωρητικότητα του αρυβάλλου µε ευθέα τοιχώµατα βάσει της όψης 

του.  
ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 40 

ΠΑν 8,5 εκ. 6,6 εκ.   2,1 εκ. 0.090 λ.  

 

Το παραπάνω αγγείο και το σχέδιο του είναι δηµοσιευµένα στο ακόλουθο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 152, 447, εικ. 107, πίν. 150 (107.40) 
 

Γ. Αρυβαλλοειδή ληκύθια (Πίν. 5) 

Και στα αρυβαλλοειδή ληκύθια το στόµιο είναι κυκλικό, όχι όµως 

πεπλατυσµένο, ο λαιµός κοντός και στενός, το σώµα σφαιρικό ή ωοειδές, ενώ η λαβή 

αρχίζει από το χείλος, είναι υπερυψωµένη και καταλήγει στον ώµο. Η χωρητικότητα 

µετρήθηκε σε τέσσερα αγγεία αυτού του τύπου που όλα προέρχονται από την εγχώρια 

παραγωγή της Κνωσού, ενώ το ένα από αυτά είναι µικρογραφικό. Σε µικρογραφικά 

αγγεία η χωρητικότητα έχει µετρηθεί για να διερευνηθεί αν µπορεί να βοηθήσει στην 

απάντηση του ερωτήµατος για το αν τα αγγεία αυτά είναι χρηστικά ή διακοσµητικά.  
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Και αυτά, όπως και οι αρύβαλλο,ι θεωρήσαµε ότι θα γεµίζονταν έως την αρχή 

του λαιµού για τους ίδιους λόγους. Έως το σηµείο αυτό µετρήθηκε η χωρητικότητα 

εκτός από το αρυβαλλοειδές ληκύθιο µε Α/Α 1 στο οποίο έγινε και δεύτερη µέτρηση 

αφού στο εσωτερικό του χείλους του και έως το µέσο του λαιµού υπάρχει γραπτή 

ταινία που ίσως να µην ήταν απλά διακοσµητική, αλλά να λειτουργούσε ως ένδειξη για 

το σηµείο έως το οποίο έπρεπε να γεµίζει το αγγείο. 

Ακόµα στο σχέδιο των αρυβαλλοειδών ληκυθίων µε Α/Α 2 και 3 αποδίδεται 

µόνο η όψη. Η χωρητικότητα τους υπολογίσθηκε κατά προσέγγιση σε σύγκριση µε τον 

αρύβαλλο µε Α/Α 7 (βλ. σελ. 481) που µοιάζει ως προς το σχήµα ιδιαίτερα µε το 

αρυβαλλοειδές ληκύθιο µε Α/Α 3. Και σε αυτά αφαιρέθηκε το 36,5% από το 

αποτέλεσµα που προέκυψε για τη χωρητικότητά τους από την όψη.  
ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆Η ΛΗΚΥΘΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Κάτω Γυψάδες, 

θαλαµωτός τάφος 
ΠΡΓ Β΄  7,6 εκ. 6 εκ.   2,2 εκ. 0.080 λ.        και 

0.081 λ.  
2 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
65, αρ. κατ. 1 

ΠΡΓ Β΄ 10,3 εκ. 8,2 εκ.  2,7 εκ.  0.144 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
13, αρ. κατ. 21 

ΠΓ 8,8 εκ.  7,6 εκ.  2,7 εκ.  0.129 λ.  

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΛΗΚΥΘΙΟ 

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
125, αρ. κατ. 13 

ΜΓ 3,9 εκ.  3,3 εκ.  1,2 εκ.  0.010 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους είναι δηµοσιευµένα στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream et al., 1981, 151, εικ. 5, πίν. 21 (αρ. κατ. 56) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 105, 356, εικ. 93 (65.1) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 61, 356, εικ. 74 (13.21) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 167, 357, εικ. 117 (125.13) 
 

10. ΘΗΛΑΣΤΡΑ (Πίν. 5) 

Πρόκειται για ένα από τα σπάνια σχήµατα στην υπό εξέταση κεραµική. Μόνο σε 

ένα θήλαστρο που προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού ήταν δυνατόν 

να µετρηθεί η χωρητικότητα. Η βάση του είναι επίπεδη και η λαβή οριζόντια πάνω από 

το χείλος. Σχεδιασµένο είναι ένα ακόµα θήλαστρο από αυτά που εξετάζονται εδώ, 

όµως στο σχέδιο του αποδίδεται µόνο η όψη και το σχήµα του διαφέρει από το 

προηγούµενο ως προς τη βάση που είναι δακτυλιόσχηµη, αλλά και το σώµα και το 
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λαιµό, οπότε δεν µπορούσε να βρεθεί η χωρητικότητά του από τη µεταξύ τους 

σύγκριση όπως έχει γίνει µε άλλα σχήµατα.  
ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
Β, αρ. κατ. 2 

ΠΡΓ Β΄  9,5 εκ. 9 εκ.   3,9 εκ. 0.248 λ.  

 

Το παραπάνω θήλαστρο είναι δηµοσιευµένο στο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 4, 349-350, εικ. 56, πίν. 45 (Β2) 
 

11. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

Στα µαγειρικά αγγεία διακρίνονται διάφορα σχήµατα, για τα περισσότερα από τα 

οποία δεν υπάρχει πιο συγκεκριµένη ορολογία, αλλά χαρακτηρίζονται απλά ως 

µαγειρικά. Ένας τύπος τους µοιάζει µε τις πρόχους χονδροειδούς κεραµικής και έχει 

µία λαβή, ενώ άλλος τύπος τους µοιάζει µε µικρό πίθο, έχει δύο λαβές και συνήθως 

χαρακτηρίζεται ως χύτρα. Και οι δύο προηγούµενοι τύποι µπορεί να είναι τριποδικοί ή 

µη. ∆ιακρίνονται ακόµη οι τριποδικές λεκάνες και οι δίσκοι «ταψιά» που µπορεί να 

είναι και τριποδικοί351. 

Στους δίσκους και στις λεκάνες λόγω σχήµατος δεν µετρήθηκε η χωρητικότητα, 

η οποία υπολογίσθηκε για τους δύο άλλους τύπους τριποδικούς και µη.  

Α. Μαγειρικά σκεύη που µοιάζουν µε πρόχους χονδροειδούς κεραµικής, 

τριποδικά και µη (Πίν. 5) 

Πρόκειται για µαγειρικά αγγεία που τριποδικά η µη έχουν µία λαβή και χείλος 

ευρύ έξω νεύον που πολύ σπάνια είναι κάθετο. Το σχήµα τους, αν εξαιρέσουµε τα τρία 

πόδια, µοιάζει µε αυτό των πρόχεων χονδροειδούς κεραµικής. 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δέκα παραδείγµατα αυτού του τύπου, που όλα 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού και από τα οποία τα πέντε είναι 

τριποδικά. Όλα θεωρήσαµε ότι θα γεµίζονταν για το µαγείρεµα έως το τέλος του 

σώµατος και την αρχή του λαιµού, αφού ακόµα και για το βράσιµο υγρού δεν µπορεί 

το σκεύος να γέµιζε έως επάνω, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει µικρό τµήµα κάτω από το 

χείλος που θα έµενε άδειο για να µην ξεχειλίζει. Μόνο σε ένα αγγείο, σε αυτό µε Α/Α 
                                                 
351 Στους πίνακες µε την κατάταξη των σχηµάτων κατά χώρους προέλευσης διακρίνονται ως µαγειρικά 
σκεύη αυτά που µοιάζουν µε τις πρόχους χονδροειδούς κεραµικής µαζί µε αυτά που µοιάζουν µε «πίθους» 
και έχουν δύο λαβές, επίσης ως τριποδικά µαγειρικά σκεύη τα δύο παραπάνω σχήµατα όταν είναι 
τριποδικά, και ακόµα οι µαγειρικοί δίσκοι και οι τριποδικοί µαγειρικοί δίσκοι «ταψιά» µαζί µε τις 
τριποδικές λεκάνες.  
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2, έγιναν δύο µετρήσεις λόγω του σχήµατός του. Σε αυτό η καµπύλη µετάβασης από το 

σώµα στο λαιµό είναι µεγαλύτερη και η χωρητικότητα µετρήθηκε έως το τέλος του 

σώµατος και έως το πιο κλειστό σηµείο του λαιµού πριν αρχίσει η διαµόρφωση προς τα 

έξω.  
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΡΟΧΟΙ» 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Περιοχή Ν∆ 

σπιτιών, στρώµα Ε 
Π�Μ 
ΠΡΓ  

12,8 εκ. 12,4 εκ.   9 εκ. 0.652 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 8 

ΠΡΓ-ΠΓ 9,3 εκ.  7,8 εκ.  7 εκ. 0.184 λ.      και 
0.211 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 68 

ΠΡΓ-ΠΓ 7,5 εκ.  7,5 εκ. 6 εκ. 0.146 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 81 

Μ-ΥΓ 9,3 εκ.  8,4 εκ.  5,7 εκ. 0.270 λ.  

5 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 24 

Γύρω στο 
600 π.Χ.  

13,7 εκ. 15,2 εκ.  9,6 εκ.  1.295 λ.  

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΡΟΧΟΙ» 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 24 

ΠΡΓ 12,5 εκ. 9,9 εκ.  6,4 εκ.  0.283 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 46 

ΠΡΓ 11 εκ.  10,5 εκ.  7,9-8,3 εκ.352  0.286 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 9 

ΠΡΓ-ΠΓ 10 εκ.  9,6 εκ.  8 εκ.  0.302 λ.  

9 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GD, αρ. κατ. 32 

ΜΓ 22 εκ.  15,7 εκ.  10,2 εκ.  1.646 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 78 

ΜΓ-ΥΓ 11,8 εκ. 9,4 εκ.  6,3 εκ.  0.316 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 213, εικ. 10, πίν. 38 (Ε22) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 134, 351, εικ. 102, πίν. 134 (100.8) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 347-348, 350-351, εικ. 60, πίν. 56 (G68) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 143, 350-351, εικ. 105, πίν. 143 (104.81) 
5 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 56, 59-60, εικ. 8, πίν. 12 (αρ. κατ. 24) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 197, εικ. 125, πίν. 185 (207.24) 
7 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 29, 351, εικ. 65, πίν. 66 (J46) 
8 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 134, 351, εικ .102, πίν. 134 (100.9) 
9 J. N. Coldstream, 1992, 72, πίν. 55 και 64 (GD 32) 
                                                 
352 Το αγγείο αυτό είναι στραβό. 



706 

10 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 264, 351, εικ. 146, πίν. 239 (292.78) 
 

Β. Μαγειρικά αγγεία που µοιάζουν µε πίθους τριποδικά και µη � Χύτρες (Πίν. 

5) 

Ο τύπος αυτός των µαγειρικών αγγείων, που µπορεί να έχει τρία πόδια, αλλά 

µπορεί και να µην είναι τριποδικός και στην περίπτωση αυτή  έχει επίπεδη βάση, έχει 

δύο λαβές, χείλος κάθετο ή ελαφρά έξω νεύον και το σχήµα του µοιάζει µε αυτό 

µικρών «πίθων».  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε πέντε παραδείγµατα αυτού του τύπου, που όλα 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού και από τα οποία τα τέσσερα 

είναι τριποδικά. Σε όλα η χωρητικότητα µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το 

σώµα και αρχίζει ο λαιµός, αφού όπως και για τον προηγούµενο τύπο έτσι και για 

αυτόν θεωρήσαµε ότι θα πρέπει να υπάρχει µικρό τµήµα άδειο κάτω από το χείλος, έτσι 

ώστε κατά το µαγείρεµα να µην ξεχειλίζει το φαγητό.  
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΙΘΟΙ»/ΧΥΤΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
163, αρ. κατ. 7 

ΥΓ (;)  26,7 εκ. 25,5 εκ.   15-16 εκ. 7.682 λ.  

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΙΘΟΙ»/ΧΥΤΡΕΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

2 Περιοχή Ν∆ 
σπιτιών, στρώµα 
GD, αρ. κατ. 17 

Π ΠΡΓ 33,9 εκ. 27,3 εκ.  19,5 εκ.  8.422 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 67 

ΜΓ-ΥΓ 15 εκ.  12,6 εκ.  8,7 εκ.  0.764 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
306, αρ. κατ. 18 

ΜΓ-ΥΓ 9,3 εκ.  9,9 εκ.  8,5 εκ.  0.215 λ.  

5 Road Trials, στρώµα 
F 

ΥΓ-ΠΑν 20,5 εκ. 16,2 εκ.  12 εκ.  1.784 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 184, εικ. 121, πίν. 176 (163.7) 
2 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 210, εικ. 9, πίν. 37d (D17) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 216, 351, εικ. 1320, πίν. 206 (219.67) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 281, 351, εικ. 151, πίν. 257 (306.18) 
5 J. N. Coldstream, 1972, 87, εικ. 9, πίν. 23 (F 27) 
 

12. ΚΡΑΤΗΡΕΣ 
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Πρόκειται για σχήµα στο οποίο διακρίνονται αρκετές παραλλαγές, όπως φαίνεται 

και από τους πίνακες µε την κατάταξη των σχηµάτων κατά χώρους προέλευσης. Η 

χωρητικότητα µετρήθηκε στα αγγεία εκείνα που έχουν χαρακτηρισθεί γενικά ως 

κρατήρες, σε µικρό κρατήρα χονδροειδούς κεραµικής, σε κωδωνόσχηµους κρατήρες, 

σε υψίποδες κρατήρες, σε κωδωνόσχηµους κρατήρες/σκύφους, σε κρατηρίσκους και σε 

κρατηρίσκο χωρίς πόδι.  

Α. Κρατήρες (Πίν. 5, 6) 

Κάτω από το γενικό αυτό όρο έχουν συµπεριληφθεί αγγεία που διαφέρουν 

αρκετά ως προς το σχήµα. Από τα δέκα παραδείγµατα στα οποία µετρήθηκε η 

χωρητικότητα τα εννέα προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού, ενώ το 

ένα είναι εισηγµένο από την Ανατολική Ελλάδα. Από αυτά της εγχώριας παραγωγής 

εκείνο µε Α/Α 1 έχει ωοειδές σώµα και δύο κάθετες λαβές συµφυείς στο χείλος που 

φθάνουν έως τον ώµο. ∆ιαφορετικά από αυτό, αλλά ανάλογα µεταξύ τους ως προς το 

σχήµα είναι τα αγγεία µε Α/Α 2, 3 και 5 που φέρουν δύο οριζόντιες λαβές στην αρχή 

του σώµατος, έχουν σώµα λιγότερο ή περισσότερο βαθύ, θυµίζουν σκύφους και στις 

δηµοσιεύσεις τους έχουν χαρακτηρισθεί ως αβαθείς κρατήρες. Συγγενικό ως προς το 

σχήµα µε αυτά, αλλά χωρίς τις οριζόντιες λαβές είναι το αγγείο µε Α/Α 4 που στη 

δηµοσίευσή του έχει χαρακτηρισθεί ως λέβητας. Πιο βαθείς µε αµφικωνικό σώµα και 

δύο οριζόντιες λαβές στο πάνω τµήµα ή στο µέσο του σώµατος είναι οι κρατήρες µε 

Α/Α 6 και 7 που στη δηµοσίευσή τους έχουν ταξινοµηθεί ως λέβητες � κρατήρες. Ο 

κρατήρας µε Α/Α 8 έχει δύο οριζόντιες λαβές στην αρχή του σώµατος και είναι πιο 

κοντινός στο σχήµα µε τους κρατήρες µε Α/Α 2, 3 και 5. Τέλος ο κρατήρας µε Α/Α 9 

δεν φέρει λαβές, έχει σώµα ωοειδές και θυµίζει µικρό πίθο.  

Η χωρητικότητα του εισηγµένου κρατήρα µε Α/Α 10 µετρήθηκε για να συγκριθεί 

µε αυτή των ντόπιων. Ως προς το σχήµα είναι πιο κοντινός µε τους κρατήρες µε Α/Α 3 

και 8, αν και ο τελευταίος είναι υστερότερος.  

Στα επτά από τα εννέα παραπάνω ντόπια αγγεία και στο ένα εισηγµένο η 

χωρητικότητα µετρήθηκε έως το τέλος του σώµατος και την αρχή του χείλους, σηµείο 

έως το οποίο θεωρήσαµε ότι θα τα γέµιζαν για να µην ξεχειλίζουν κατά τη χρήση τους. 

Μόνο στον κρατήρα µε Α/Α 1 και στον κρατήρα µε Α/Α 9 έγιναν δύο µετρήσεις. Στον 

κρατήρα µε Α/Α 1 η µία µέτρηση έγινε έως το τέλος του σώµατος και η άλλη έως 

ελάχιστα πάνω από την αρχή του χείλους, το οποίο είναι σχετικά ψηλό και κάθετο. 

Στον κρατήρα µε Α/Α 9 λόγω της διαµόρφωσης του χείλους που είναι έξω νεύον, η µία 

µέτρηση έγινε έως την αρχή του και η άλλη ελάχιστα πιο πάνω, έως το σηµείο που 

αυτό αρχίζει να νεύει έντονα προς τα έξω. 
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ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΄Αγιος Ιωάννης, 

τάφος Ι, αρ. κατ. 6 
Υ ΠΡΓ  35 εκ. 39 εκ.   29,4 εκ. 21.039 λ.     και 

 21.717 λ.  
2 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 65 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄  

13,7 εκ. 20,7 εκ. 19 εκ. 2.522 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 115 

ΠΡΓ Β΄ 15,3 εκ. 28,8 εκ.  27 εκ.  6.125 λ.  

4 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GC, αρ. κατ. 4 

ΠΡΓ Β΄ 13 εκ.  29,2 εκ.  23,5 εκ.  5.053 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
13, αρ. κατ. 29 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

9,2 εκ.  25,2 εκ.  24 εκ.  2.564 λ . 

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 114 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

19,5 εκ. 26 εκ.  17 εκ.  6.391 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 117 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

16,8 εκ. 26,8 εκ.  19 εκ.  5.771 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
229, αρ. κατ. 3 

ΥΓ/ΠΑν 17,8 εκ. 30,6 εκ.  27 εκ.  7.751 λ.  

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
30, αρ. κατ. 7 

ΠΑν 33,6 εκ. 35,4 εκ.  24 εκ. 353 18.936 λ.        και 
19.162 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 89 

ΥποΠΡΓ 14,3 εκ. 23,4 εκ.  23 εκ. 3.276 λ.  

 

Οι παραπάνω κρατήρες και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. Boardman, 1960, 130, αρ. 6, εικ. 5 (Ι.6) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 136, εικ. 104,(100.65) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 368, 373-374, εικ. 62 (G 115) 
4 J. N. Coldstream, 1992, 70, πίν. 52 και 62 (GC 4) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 62, 373-374, εικ. 74, πίν. 91 (13.29) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 20-21, 368, 373-374, εικ. 62, πίν. 60 (G 114) 
7 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 368, 373-374, εικ. 62, πίν. 60 (G 117) 
8 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 227, 376, εικ. 134 (229.3) 
9 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 80, εικ. 80, πίν. 101 (30.7) 
10 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 247, 405-406, εικ. 141, πίν. 227 (285.89) 
 

Β. Μικρός κρατήρας χονδροειδούς κεραµικής 

Μόνο ένα παράδειγµα αυτού του τύπου είναι γνωστό στο υπό εξέταση υλικό και 

προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Έχει δύο κάθετες λαβές συµφυείς 

                                                 
353 Στη δηµοσίευσή του η διάµετρος του χείλους δίνεται ως περίπου 28 εκ., από το σχέδιο του αγγείου 
όµως προκύπτει ότι είναι 24 εκ.  



 709

µε το χείλος, το οποίο είναι ψηλό, γι� αυτό και έγιναν δύο µετρήσεις για τη 

χωρητικότητά του. Η µία έγινε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει το 

χείλος και η άλλη έως περίπου το µέσο του χείλους, αφού θεωρήσαµε ότι θα µπορούσε 

να ήταν γεµάτο έως και τα δύο αυτά σηµεία χωρίς να ξεχειλίζει κατά τη χρήση του.  
ΜΙΚΡΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 «Ανεξερεύνητο 

Μέγαρο», πηγάδι 12, 
πρωταρχικό στρώµα, 
αρ. κατ. 28 

ΥΑν, 
γύρω στο 
600 π.Χ.  

12,6 εκ. 16,8 εκ.   14 εκ. 1.375 λ.     και 
1.535 λ.  

 

Το παραπάνω αγγείο και το σχέδιο του έχουν δηµοσιευθεί στο εξής: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 56, εικ. 8, πίν. 12 (αρ. 28) 
 

Γ. Κωδωνόσχηµοι κρατήρες 

Πρόκειται για διαδεδοµένο τύπο κρατήρα κυρίως κατά την πρωτογεωµετρική 

περίοδο. Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δώδεκα παραδείγµατα αυτού του τύπου που 

όλα προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Σε όλα µετρήθηκε έως το 

σηµείο µετάβασης από το σώµα προς το χείλος, ενώ παρατηρήθηκε ότι στα πέντε από 

αυτά (κωδωνόσχηµοι κρατήρες µε Α/Α 2, 5, 6, 7, 10) στο εσωτερικό του χείλους 

υπάρχει γραπτή ταινία που το τέλος της σχεδόν συµπίπτει µε το σηµείο έως το οποίο 

µετρήθηκε η χωρητικότητα. Στα περισσότερα τελειώνει ελάχιστα πάνω από το σηµείο 

µέτρησης και ενδεχοµένως η ταινία αυτή να µην ήταν απλά διακοσµητική, αλλά να 

υποδήλωνε το σηµείο έως το οποίο θα έπρεπε να γεµίζει το αγγείο.  

Σε δύο από αυτούς τους κρατήρες, σε αυτούς µε Α/Α 3 και 4, στο σχέδιο 

αποδίδεται µόνο η όψη και όχι η τοµή. Σε αυτούς η χωρητικότητα υπολογίσθηκε από 

την όψη και στη συνέχεια βρέθηκε κατά προσέγγιση πόση θα ήταν αν αποδίδονταν στο 

σχέδιο η τοµή κατ� αναλογία µε τους κωδωνόσχηµους κρατήρες µε Α/Α 1 και 2, οι 

οποίοι έχουν ανάλογο σχήµα και στους οποίους στο σχέδιο δίνεται τόσο η τοµή όσο και 

η όψη και ήταν δυνατόν να βρεθεί η µεταξύ τους απόκλιση.  
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

1  ΥποΜ/Π ΠΡΓ 10.476 λ. 12.244 λ.  14,4 % 
2 Π ΠΡΓ 17.285 λ.  18.932 λ.  8,6 % 
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Βάσει των παραπάνω η χωρητικότητα όταν υπολογίζεται από την όψη στο 

συγκεκριµένο σχήµα είναι κατά µέσο όρο 11,5% περισσότερη από ότι όταν 

υπολογίζεται από την τοµή. Έτσι το ποσοστό αυτό αφαιρέθηκε από τη χωρητικότητα 

των κρατήρων µε Α/Α 3 και 4, στους οποίους είχε υπολογισθεί από την όψη.  
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 60 

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ  

33,5 εκ. 26,5 εκ.   26,5 εκ. 10.476 λ.   

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Κ, αρ. κατ. 1 

Π ΠΡΓ 41 εκ.  31,2 εκ.  34,5 εκ.  17.285 λ.  

3 Τεκές, τάφος ΙΙ, αρ. 
κατ. 3 

Π ΠΡΓ 38 εκ.  29,6 εκ.  30 εκ.  13.422 λ.  

4 Royal Road, στρώµα 
Β, αρ. κατ. 15 

Π � Μ 
ΠΡΓ 

45 εκ.  33,2 εκ.  35 εκ.  20.733 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
F, αρ. κατ. 1 

Μ ΠΡΓ 39 εκ.  36 εκ.  37,5 εκ.  24.409 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 26 

Μ ΠΡΓ 40,5 εκ. 35 εκ.  38 εκ.  21.641 λ.  

7 Τεκές, τάφος Ε, αρ. 
κατ. 3 

Υ ΠΡΓ, 
γύρω στα 
µέσα του 
9ου π.Χ. 
αι. 

31,4 εκ. 27,9 εκ.  27,5 εκ.  11.251 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 5 

Υ ΠΡΓ 33,9 εκ. 32,5 εκ.  35 εκ.  14.591 λ.  

9 Κοντά στη βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV, 
αρ. κατ. 1 

Υ ΠΡΓ 29,5 εκ. 24,4 εκ.  24,8 εκ.  7.909 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 24 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄ 

22,5 εκ. 20,1 εκ.  21 εκ.  3.925 λ.  

11 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 10 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄  

23,7 εκ. 19,5 εκ.  21 εκ.  4.140 λ.  

12 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 136 

ΠΓ 19 εκ.  16,8 εκ.  18 εκ.  2.682 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996,  246, 368-369, εικ. 137, πίν. 224 (285.60) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 31, 368-369, εικ. 69 (Κ1) 
3 J. N. Coldstream, 1963, 37, εικ. 7, πίν. 11b (ΙΙ.3) 
4 J. N. Coldstream, 1972, 71, εικ. 3, πίν. 16 (Β15) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 8, 368-371, εικ. 59, πίν. 48 (F1) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 186, 369-371, εικ. 121, πίν. 178 (175.26) 
7 H. Sackett, 1976, 118, 120, εικ. 4.3, πίν. 15b (Ε3) 
8 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 5, 368-369, εικ. 57, πίν. 46 (D5) 
9 J. N. Coldstream, 1963, 41, εικ. 12, πίν. 13a (IV.1) 
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10 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 256, 372, εικ. 143, πίν. 232 (287.24) 
11 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 256, 372, εικ. 143, πίν. 232 (287.10) 
12 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 115, 372, εικ. 95, πίν. 124 (75.136) 
 

∆. Υψίποδες κρατήρες 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε έξι παραδείγµατα αυτού του τύπου από τα οποία 

τα πέντε προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού και το ένα είναι 

εισηγµένο από την Αττική. Από τους κνωσιακούς υψίποδες κρατήρες αυτοί µε Α/Α 1-3 

έχουν ανάλογο σχήµα µε µόνη διαφορά ότι αυτός µε Α/Α 2 φέρει και οριζόντιες και 

κάθετες λαβές, ενώ αυτοί µε Α/Α 5 και 6 ανήκουν στην κατηγορία των µικρογραφικών 

υψίποδων κρατήρων. Η χωρητικότητα µετρήθηκε στον εισηγµένο υψίποδα κρατήρα µε 

Α/Α 4 για να συγκριθεί µε αυτή των ντόπιων.  

Σε όλους η χωρητικότητα µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και 

αρχίζει το χείλος. Μόνο σε ένα, σε αυτόν µε Α/Α 1, έγιναν δύο µετρήσεις λόγω της 

διαµόρφωσης του χείλους του, από τις οποίες η µία έως το τέλος του σώµατος και η 

άλλη έως το µέσο περίπου του χείλους.   
ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 13 

ΠΡΓ Β΄  39,3  
εκ. 

37,5  εκ.   35 εκ. 18.677 λ.        και 
19.616 λ.  

2 Ν∆ του κεντρικού 
δρόµου από Κνωσό 
προς Ηράκλειο 
(Φορτέτσα), τάφος 
Α, αρ. κατ. 7 

ΜΓ 39,6 εκ. 38,4 εκ.  34,5 εκ.  16.452 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 195 

Υ ΜΓ 14,4 εκ. 21,9 εκ.  19 εκ.  3.251 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 7 

Υ ΠΡΓ 21,6 εκ. 23,4 εκ.  24 εκ.  4.286 λ.  

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
125, αρ. κατ. 6 

ΜΓ 14,7 εκ. 12 εκ.  10,8 εκ.  0.576 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 3 

ΥΓ 9,3 εκ.  6,6 εκ.  6,9 εκ.  0.108 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
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1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996,  5, 368, 374-375, εικ. 57, πίν. 46 (D13) 
2 M. S. F. Hood, J. Boardman, 1961, 72-73, εικ. 5.7 (Α7) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996,  117, 376, εικ. 98, πίν. 126 (75.195) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996,  197, 398-399, εικ. 124, πίν. 184 (207.7) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996,  167, 375-376, εικ. 117, πίν. 167 (125.6) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996,  146, 380-381, εικ. 106, πίν. 145 (106.3) 
 

Ε. Κωδωνόσχηµοι κρατήρες/σκύφοι 

Το σχήµα αυτό στις δηµοσιεύσεις χαρακτηρίζεται ως µικρός κωδωνόσχηµος 

κρατήρας ή απλά ως κωδωνόσχηµος κρατήρας. Εδώ για να διαχωρισθεί από τους 

κωδωνόσχηµους κρατήρες από τους οποίους διαφέρει ως προς το σχήµα έχει 

χαρακτηρισθεί ως κωδωνόσχηµος κρατήρας/σκύφος, αν και στην πραγµατικότητα 

µοιάζει πάρα πολύ µε το σχήµα που έχει χαρακτηρισθεί ως κρατηρίσκος, στο οποίο 

ούτως ή άλλως αντιπροσωπεύονται παραδείγµατα διαφόρων µεγεθών και όχι µόνο 

µικρού µεγέθους. Ενδεχοµένως η σύγκριση της χωρητικότητας των δύο αυτών 

σχηµάτων �κωδωνόσχηµων κρατήρων/σκύφων  και  κρατηρίσκων- να δείξει αν 

συσχετίζονται.  

Ωστόσο η χωρητικότητα ήταν δυνατόν να µετρηθεί µόνο σε δύο παραδείγµατα 

αυτού του τύπου, που και τα δύο προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. 

Και στα δύο µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει το χείλος. Ο 

κωδωνόσχηµος κρατήρας/σκύφος µε Α/Α 1 είναι ολόβαφος εσωτερικά, ενώ αυτός µε 

Α/Α 2 φέρει γραπτή ταινία εσωτερικά στο χείλος που τελειώνει περίπου στο σηµείο 

που αρχίζει το σώµα και συµπίπτει µε το σηµείο έως το οποίο µετρήθηκε η 

χωρητικότητα. Ενδεχοµένως η ταινία αυτή, όπως έχει παρατηρηθεί και για άλλα 

σχήµατα, να µην ήταν απλά διακοσµητική, αλλά να υποδήλωνε το σηµείο έως το οποίο 

έπρεπε να γεµίζει το αγγείο.  
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ/ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
56, αρ. κατ. 6 

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ  

22,5  
εκ. 

19,6  εκ.   17,6 εκ. 3.715 λ.   

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 15 

ΠΡΓ Β΄  19,8 εκ. 17,1 εκ.  18 εκ.  2.100 λ.  

 

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στο ακόλουθο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996,  96, 368-369, εικ. 89, πίν .110 (56.6) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996,  186, 372, εικ. 120, πίν. 178 (175.15) 
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Στ. Κρατηρίσκοι 

Οι κρατηρίσκοι αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδοµένα σχήµατα της 

υποµινωικής έως πρωτογεωµετρικής Β΄ περιόδου. Στο σύνολο των αγγείων που έχουν 

εξεταστεί από την Κνωσό και των οποίων µετρήθηκε η χωρητικότητα συνιστούν ένα 

από τα λίγα σχήµατα, στα οποία ήταν δυνατόν να µετρηθεί σε µεγάλο δείγµα. Η 

χωρητικότητα µετρήθηκε σε σαράντα επτά παραδείγµατα που όλα προέρχονται από την 

εγχώρια παραγωγή της Κνωσού.  

Όλοι έχουν ανάλογο σχήµα. Πρόκειται για ανοιχτά αγγεία µε σώµα 

κωδωνόσχηµο, πόδι (κωνική βάση) και δύο οριζόντιες λαβές προς το µέσο ή το πάνω 

τµήµα του σώµατος. Όλοι θεωρήσαµε ότι για να µην ξεχειλίζουν κατά τη χρήση θα 

γεµίζονταν έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει το χείλος, σηµείο στο 

οποίο βρίσκεται η πιο κλειστή διάµετρος του χείλους, αφού στη συνέχεια αρχίζει να 

ανοίγει.  Σε ορισµένους λόγω της διαµόρφωσης του χείλους έγιναν δύο µετρήσεις 

(κρατηρίσκοι µε Α/Α 2, 5, 8, 18, 36, 42, 43)  είτε γιατί δεν ήταν σαφές αυτό το σηµείο, 

είτε γιατί φαινόταν να βρίσκεται χαµηλά. Ενδεχοµένως σε σύγκριση µε τη 

χωρητικότητα των υπολοίπων που έχουν ανάλογες διαστάσεις να φανεί πιο είναι το 

σωστό. Ο κρατηρίσκος µε Α/Α 18 σε σχέση µε τους υπόλοιπους έχει ψηλό χείλος, το 

οποίο είναι κάθετο και στην απόληξή του γίνεται έξω νεύον. Σε αυτόν η µία µέτρηση 

έχει γίνει έως το σηµείο που αρχίζει το χείλος και η άλλη έως περίπου το µέσο του.  

Θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι αγγείο µικρού µεγέθους που στη δηµοσίευση 

του Βορείου Νεκροταφείου έχει χαρακτηρισθεί και ταξινοµηθεί ως σφαιρική πυξίδα, 

εδώ έχει συµπεριληφθεί στους κρατηρίσκους (κρατηρίσκος µε Α/Α 43). Το σχήµα του 

είναι όµοιο µε αυτό των υπολοίπων αγγείων που χαρακτηρίζονται ως κρατηρίσκοι µε 

τη διαφορά ότι το χείλος στην πάνω επιφάνεια του είναι οριζόντιο, επίπεδο. Όταν 

µετρήθηκε η χωρητικότητά του προέκυψε ότι είναι ανάλογη µε αυτή των κρατηρίσκων 

και έτσι λαµβάνοντας υπ� όψιν το ίδιο το σχήµα και τη χωρητικότητα συµπεριλήφθηκε 

στους κρατηρίσκους. Άλλωστε στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου αγγείο µε 

τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, προερχόµενο όµως από άλλο τάφο, έχει 

χαρακτηρισθεί ως κρατηρίσκος354 (εδώ κρατηρίσκος µε Α/Α 8). Και αυτό έχει χείλος 

οριζόντιο, επίπεδο. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν τα δύο αυτά αγγεία, όπως και αν 

τα ονοµάσουµε, προορίζονταν πράγµατι λόγω της διαµόρφωσης τους χείλους τους για 

την ίδια χρήση µε τα υπόλοιπα, αν ήταν δηλαδή αγγεία πόσεως. Ο κρατηρίσκος µε Α/Α 

43 στο εσωτερικό του χείλους του φέρει γραπτή ταινία, που το σηµείο στο οποίο 

τελειώνει θα µπορούσε να υποδηλώνει το σηµείο έως το οποίο θα έπρεπε να γεµίζει και 

                                                 
354 J. N. Coldstream, 1996(α), 198, εικ. 126: 207.49 
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να µην είναι απλά διακοσµητική. Έτσι αποτελεί ένα από τα αγγεία στα οποία έχουν 

γίνει δύο µετρήσεις, η µία έως το σηµείο που τελειώνει αυτή η ταινία, το οποίο όµως 

κρίναµε ότι ίσως βρίσκεται λίγο χαµηλά, οπότε έγινε άλλη µία λίγο ψηλότερα.  
ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 «Ανεξερεύνητο 

Μέγαρο», Main 
Deposit, (πίν. 44.2) 

ΥποΜ  25,2  
εκ. 

23,1 εκ.   23,4 εκ. 5.204 λ.   

2 ∆υτικά 
Στρωµατογραφικού 
Μουσείου, λάκκος 
(εικ. 62 αριστερά) 

ΥποΜ Σωζ. 
ύψ.  
12,6 εκ. 

15,3 εκ.  15,6 εκ.  1.345 λ.          και 
1.393 λ.  

3 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», Main 
Deposit, (πίν. 43.9) 

ΥποΜ 12,6 εκ. 11,4 εκ.  9,9 εκ.  0.590 λ.  

4 Royal Road, στρώµα 
Α, αρ. κατ. Α18 

ΥποΜ 8,4 εκ.  8,4 εκ.  8,5 εκ.  0.232 λ.  

5 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», Main 
Deposit, (πίν. 43.10) 

ΥποΜ 9 εκ.  7,5 εκ.  6,9 εκ.  0.175 λ.          και 
0.183 λ.  

6 ∆υτικά 
Στρωµατογραφικού 
Μουσείου, (εικ. 64) 

ΥποΜ 8,4 εκ.  8 εκ.  7,6 εκ.  0.169 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
60, αρ. κατ. 32 

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ 

13,6 εκ. 10,2 εκ.  9 εκ.  0.493 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 49 

ΥποΜ � 
Π ΠΡΓ ή 
Π ΠΡΓ355 

8,8 εκ.  8,5 εκ.  6,8 εκ.  0.222 λ.           και 
0.230 λ.  

9 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος IV, αρ. κατ. 3 

ΥποΜ � 
Μ ΠΡΓ 

11,7 εκ. 11,1 εκ.  10,8 εκ.  0.534 λ.  

10 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος Ι, αρ. κατ. 15 

ΥποΜ � 
Μ ΠΡΓ 

9,5 εκ.  7,2 εκ.  7,2 εκ.  0.161 λ.  

11 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 23 

Π ΠΡΓ 17,5 εκ. 15,3 εκ.  14,6 εκ.  1.791 λ.  

12 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος V, αρ. κατ. 3 

Π ΠΡΓ 13,6 εκ. 10,5 εκ.  8,1 εκ.  0.497 λ.  

13 Περιοχή Ν∆ 
σπιτιών, στρώµα Β, 
αρ. κατ. 30 

Π ΠΡΓ Σωζ. 
ύψ.  
7,7 εκ.  

7,5 εκ.  7 εκ.  0.171 λ.  

14 Royal Road, στρώµα 
Β, αρ. κατ. 24 

Π ΠΡΓ 9 εκ.  6,4 εκ.  5,8 εκ.  0.151 λ.  

15 Β∆ τετράγωνο: 
βόρεια του Royal 
Road, δυτικά του 
Θεατρικού Χώρου, 
σύνολο D, αρ. κατ. 
13 

Π ΠΡΓ 8,3 εκ.  6,9 εκ.  6,4 εκ.  0.144 λ.  

16 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 35 

Π ΠΡΓ 8,8 εκ.  6,6 εκ.  6,3 εκ.  0.133 λ.  

17 Βόρειο Π ΠΡΓ 8,9 εκ.  6,9 εκ.  6 εκ.  0.132 λ.  
                                                 
355 Στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου το συγκεκριµένο αγγείο στον κατάλογο των ευρηµάτων 
χρονολογείται στην υποµινωική � πρώιµη πρωτογεωµετρική περίοδο, ενώ στο σχολιασµό της κεραµικής 
µόνο στην πρώιµη πρωτογεωµετρική βλ. J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 198, 379-380. 
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Νεκροταφείο, τάφος 
48, αρ. κατ. 2 

18 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 67 

Π ΠΡΓ 8,5 εκ.  6,9 εκ.  5 εκ.  0.104 λ.         και  
0.126 λ.  

19 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
60, αρ. κατ. 14 

Π ΠΡΓ 7,7 εκ.  6,6 εκ.  5,8 εκ.  0.118 λ.  

20 Τεκές, τάφος ΙΙ, αρ. 
κατ. 7 

Π ΠΡΓ 9 εκ.  6,4 εκ.  5,8 εκ.  0.115 λ.  

21 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», σύνολο 
ευρηµάτων GH, αρ. 
κατ. 3  

Π�Μ 
ΠΡΓ 

8,3 εκ.  6,6 εκ.  6 εκ.  0.119 λ.  

22 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 103 

Μ ΠΡΓ 13 εκ.  10,5 εκ.  10 εκ.  0.556 λ.  

23 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 35 

Μ ΠΡΓ 12 εκ.  10,5 εκ.  10,2 εκ.  0.524 λ.  

24 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
L, αρ. κατ. 3 

Μ ΠΡΓ 9,6 εκ.  7,3 εκ.  7,4 εκ.  0.185 λ.  

25 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 91 

Μ ΠΡΓ 9 εκ.  6,6 εκ.  6,3 εκ.  0.146 λ.  

26 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 69 

Μ ΠΡΓ 8,4 εκ.  6,3 εκ.  5,8 εκ.  0.132 λ.  

27 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 105 

Υ ΠΡΓ 18,5 εκ. 16,8 εκ.  16,3 εκ.  2.211 λ.  

28 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 7 

Υ ΠΡΓ 18,7 εκ. 15,7 εκ.  16 εκ.  1.904 λ.  

29 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 106 

Υ ΠΡΓ 15 εκ.  15 εκ.  15,4 εκ.  1.518 λ.  

30 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GA, αρ. κατ. 1 

Υ ΠΡΓ 15,1 εκ. 13,8 εκ.  14 εκ.  1.075 λ.  

31 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 107 

 Υ ΠΡΓ 11,7 εκ. 9,9 εκ.  10,4 εκ.  0.456 λ.  

32 Τεκές, τάφος Ε, αρ. 
κατ. 7 

Υ ΠΡΓ 
(γύρω 
στα µέσα 
του 9ου 
π.Χ. αι.) 

9,3 εκ.  8,7 εκ.  9 εκ.  0.217 λ.  

33 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
F, αρ. κατ. 3 

Υ ΠΡΓ 9,3 εκ.  8,1 εκ.  9 εκ.  0.211 λ.  

34 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 17 

Υ ΠΡΓ 10,3 εκ. 7,5 εκ.  7,8 εκ.  0.202 λ.  

35 Τεκές, τάφος Ε, αρ. 
κατ. 5 

Υ ΠΡΓ 
(γύρω 
στα µέσα 
του 9ου 
π.Χ. αι.) 

8,3 εκ.  8,5 εκ.  8,7 εκ.  0.191 λ. 

36 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 

Υ ΠΡΓ 10,2 εκ. 7,8 εκ.  8,4 εκ. 0.167 λ.           και 
0.191 λ.  
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GB, αρ. κατ. 23 
37 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
F, αρ. κατ. 4 

Υ ΠΡΓ  8,5 εκ.  7,5 εκ.  8 εκ.  0.174 λ.  

38 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 32 

Υ ΠΡΓ 8,7 εκ.  7,5 εκ.  7,9 εκ.  0.171 λ.  

39 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», σύνολο 
ευρηµάτων GH, αρ. 
κατ. 4 

Υ ΠΡΓ 9 εκ.  7,5 εκ.  8 εκ.  0.165 λ.  

40 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 21 

Υ ΠΡΓ 8,5 εκ.  7,2 εκ.  6,8 εκ.  0.156 λ.  

41 Τεκές, τάφος Ε, αρ. 
κατ. 9 

Υ ΠΡΓ 
(γύρω 
στα µέσα 
του 9ου 
π.Χ. αι.) 

8,5 εκ.  7,2 εκ.  7,6 εκ.  0.149 λ.  

42 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 127 

Υ ΠΡΓ 8,7 εκ.  7,2 εκ.  7,2 εκ.  0.139 λ.           και 
0.148 λ.  

43 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 28 

Υ ΠΡΓ 7,9 εκ.  7,8 εκ.  6,4 εκ.  0.150 λ.         και 
0.165 λ.  

44 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
28, αρ. κατ. 6 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄ 

8,8 εκ.  8,1 εκ.  9,3 εκ.  0.197 λ.  

45 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 77 

ΠΡΓ Β΄ 11 εκ . 9,9 εκ.  10,6 εκ.  0.412 λ.  

46 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 122 

ΠΡΓ Β΄ 10,4 εκ. 8,5 εκ.  9,5 εκ.  0.271 λ.  

47 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 79 

ΠΡΓ Β΄ 9,1 εκ.  7,2 εκ.  7,8 εκ.  0.167 λ.  

 

Οι παραπάνω κρατηρίσκοι και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 M. Popham, 1992, 61-62, πίν. 44.2  
2 P. M. Warren, 1983, 76, 86 εικ. 62 αριστερά 
3 M. Popham, 1992, 61-62, πίν. 43.9 
4 J. N. Coldstream, 1972, 69, εικ. 2, πίν. 14 (Α18) 
5 M. Popham, 1992, 61-62, πίν. 43.10 
6 P. M. Warren, 1983, 81, 86 εικ. 64 
7 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 103, 379, εικ. 93, πίν. 115 (60.32) 
8 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 198, 379-380, εικ. 126 (207.49) 
9 J. Boardman, 1960, 132, εικ. 4 (IV.3) 
10 J. Boardman, 1960, 130, εικ. 4 (I.15) 
11 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 197, 379, εικ. 125 (207.23) 
12 J. Boardman, 1960, 133, εικ. 4, πίν. 34 (V.3) 
13 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 206, εικ. 7, πίν. 35f (Β30) 
14 J. N. Coldstream, 1972, 71-72, εικ. 2, πίν. 17 (Β24) 
15 J. N. Coldstream, 2000, 271, εικ. 3, πίν. 50 (D13) 
16 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 215, 379-380, εικ. 132, πίν. 201 (219.35) 
17 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 92, 379-380, εικ .85, πίν. 109 (48.2) 
18 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 199, 379-380, εικ. 129 (207.67) 
19 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 102, 379-380, εικ. 93, πίν. 115 (60.14) 
20 J. N. Coldstream, 1963, 37, εικ. 8, πίν. 12a (ΙΙ.7) 
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21 J. N. Coldstream, 1992, 76, πίν. 58 και 68 (GH 3) 
22 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 247, 379, εικ. 141, πίν. 227 (285.103) 
23 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 198, 379, εικ. 126 (207.35) 
24 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 32, 378-380, εικ. 66, πίν. 67 (L 3) 
25 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 247, 379-380, εικ. 141, πίν. 227 (285.91) 
26 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 188, 379-380, εικ. 119 (175.69) 
27 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 50, 379, εικ. 72, πίν. 85 (Q 105) 
28 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 5, 378-379, εικ. 56 (D 7) 
29 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 50, 379, εικ. 72, πίν. 85 (Q 106) 
30 J. N. Coldstream, 1992, 68, πίν. 51 και 60 (GA 1) 
31 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 50, 379, εικ. 72, πίν. 85 (Q 107) 
32 L. H. Sackett, 1976, 120, εικ. 121 (Ε7) 
33 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 8, 378-380, εικ. 59 (F 3) 
34 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 134, 379-380, εικ. 102 (100.17) 
35 L. H. Sackett, 1976, 120, εικ. 4 (Ε 5) 
36 J. N. Coldstream, 1992, 69, πίν. 51 (GB 23) 
37 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 8, 378-380, εικ. 59 (F 4) 
38 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 186, 379-380, εικ. 119 (175.32) 
39 J. N. Coldstream, 1992, 76, πίν. 58 (GH 4) 
40 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 256, 379-380, εικ. 143, πίν. 233 (287.21) 
41 L. H. Sackett, 1976, 120, εικ. 4 (Ε 9) 
42 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 248, 379-380, εικ. 142, πίν. 228 (285.127) 
43 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 215, 360, εικ. 132, πίν. 199 (219.28) 
44 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 78, 379-380, εικ. 78 (28.6) 
45 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 19, 378-379, εικ. 60, πίν. 56 (G 77) 
46 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 378-379, εικ. 63 (G 122) 
47 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 19, 378-379, εικ. 60 (G 79) 
 

Ζ. Κρατηρίσκος χωρίς πόδι (Πίν. 6) 

Πρόκειται για ασυνήθιστο τύπο, αφού αντιπροσωπεύεται µόνο µε ένα 

παράδειγµα στο σύνολο του εξεταζόµενου υλικού από την Κνωσό. Προέρχεται από την 

εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Το σχήµα του είναι ανάλογο µε αυτό των 

κρατηρίσκων, µε τη διαφορά όµως ότι έχει επίπεδη βάση. Η χωρητικότητά του 

µετρήθηκε έως το πιο κλειστό σηµείο της αρχής του χείλους, αφού αν γέµιζε 

περισσότερο θεωρήσαµε ότι κατά τη χρήση του θα ξεχείλιζε.  
ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟ∆Ι 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Royal Road, σύνολο 

ευρηµάτων C, αρ. 
κατ. 35 

ΥποΜ ή 
Π ΠΡΓ 

10,3 εκ. 10,9 εκ.   10 εκ. 0.511 λ.   

 

Το παραπάνω αγγείο και το σχέδιο του έχουν δηµοσιευθεί στο ακόλουθο:  

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, 1972, 76, εικ. 2, πίν. 19 (C 35) 
 

13. ΣΚΥΦΟΙ 

Πρόκειται για επίσης διαδεδοµένο σχήµα στο οποίο διακρίνονται αρκετές 

παραλλαγές, όπως φαίνεται και από τους πίνακες των σχηµάτων κατά χώρο 
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προέλευσης. Η χωρητικότητα ήταν δυνατόν να µετρηθεί στις περισσότερες από αυτές 

και συγκεκριµένα σε σκύφους του συνήθους τύπου, σε µικρογραφικούς σκύφους, σε 

σκύφο µε προχοή και στόµιο διαµορφωµένο σε σουρωτήρι, σε υψίποδες σκύφους, σε 

άωτο σκύφο, σε άωτο σκύφο µε έσω νεύον χείλος και σε χειροποίητο κωνικό σκύφο.  

Α. Σκύφοι 

Πρόκειται για ένα από τα λίγα σχήµατα στο οποίο η χωρητικότητα ήταν δυνατόν 

να µετρηθεί σε µεγάλο δείγµα αφού, αφενός πρόκειται για πολύ διαδεδοµένο σχήµα, 

αφεταίρου δίνονται σχέδια για αρκετούς σκύφους στις δηµοσιεύσεις τους. Η 

χωρητικότητα µετρήθηκε σε εκατόν ένα παραδείγµατα από τα οποία τα ογδόντα 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού, ενώ τα είκοσι ένα είναι 

εισηγµένα από διαφορετικές περιοχές, από την Αττική, από τις Κυκλάδες και από την 

Εύβοια και η χωρητικότητά τους µετρήθηκε για να συγκριθεί µε αυτή των κνωσιακών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύγκριση αυτή παρουσιάζει ο σκύφος µε Α/Α 11, ο οποίος 

όπως αναφέρεται στη δηµοσίευσή του356 αποτελεί τοπική αποµίµηση αττικού ΜΓ Ι. 

Ακόµα θα συγκριθεί και η χωρητικότητα των αττικών, κυκλαδικών και ευβοϊκών 

σκύφων µεταξύ τους για να φανεί αν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις περιοχές αυτές.  

Όπως διαπιστώσαµε από τις δηµοσιεύσεις του υπό εξέταση υλικού, υπάρχουν 

περιπτώσεις που η διάκριση µεταξύ σκύφου και κρατήρα δεν είναι σαφής αφού, για 

παράδειγµα, στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου υπάρχουν αγγεία που στον 

κατάλογο περιγράφονται ως µικροί κρατήρες, ενώ στο σχολιασµό της κεραµικής 

καταττάσσονται στους σκύφους ή και αντίστροφα357. Λαµβάνοντας υπ� όψιν το σχήµα 

και το µέγεθος, αλλά στη συνέχεια και τον υπολογισµό της χωρητικότητας, στην 

παρούσα µελέτη συµπεριλήφθηκαν στους σκύφους. Πρόκειται για αυτούς µε Α/Α 4, 15 

και 35.  

Η χωρητικότητα των σκύφων µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα 

και αρχίζει το χείλος, σηµείο έως το οποίο θεωρήθηκε ότι θα γεµίζονταν έτσι ώστε να 

µην ξεχειλίζουν κατά τη χρήση τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις λόγω της διαµόρφωσης 

του σηµείου µετάβασης από το σώµα στο χείλος έγιναν δύο µετρήσεις (σκύφοι µε Α/Α 

11, 27, 37, 53, 77, 94). Επίσης σε ορισµένους που η βάση δεν σώζεται και δεν 

αποδίδεται στο σχέδιο τους, έχει συµπληρωθεί εδώ κατά προσέγγιση στο υπάρχον 

σχέδιο για να υπολογισθεί η χωρητικότητα. Συνεπώς έχει υπολογισθεί κατά προσέγγιση 

και ενδεχοµένως να αποκλίνει περισσότερο από την πραγµατική. Πρόκειται για τους 

σκύφους µε Α/Α 15, 33, 35, 56, 57, 59.  
                                                 
356 J. N. Coldstream, 1992, 76, πίν. 58 και 68 (GH 6). 
357 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 199, 382, εικ. 129, πίν. 187 (αγγείο 207.73)· στο ίδιο 217, 
373-374, εικ. 132, πίν. 207 (αγγείο 219.81), 267, 376, εικ. 148 (αγγείο 292.164). 
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Με εξαίρεση τους σκύφους µε Α/Α 1, 4, 5, 14, 15 που έχουν ελαφρά έσω νεύον 

χείλος και τους σκύφους µε Α/Α 10, 47, 57, 58 που έχουν κάθετο χείλος,  όλοι οι 

υπόλοιποι έχουν έξω νεύον χείλος. Ελάχιστοι από τους σκύφους που µετρήθηκαν είναι 

ανισοϋψείς. Πρόκειται για τους σκύφους µε Α/Α 38, 50, 77, 92.  
ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
98, αρ. κατ. 9 

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ  

8,5  εκ. 14,7 εκ.   15 εκ. 0.851 λ.   

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 44 

Π � Μ 
ΠΡΓ 

8 εκ.  14,4 εκ.  14,5 εκ.  0.675 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 11 

Μ ΠΡΓ 8,9 εκ.  13,2 εκ.  12,5 εκ.  0.727 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 73 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

11,8 εκ. 20,4 εκ.  21 εκ.  2.042 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 12 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

11,1 εκ. 19,2 εκ.  19 εκ.  1.865 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 27 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

10,2 εκ. 17,7 εκ. 18 εκ.  1.263 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 33 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

9,6 εκ.  17,4 εκ.  16 εκ.  1.281 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 10 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

6,7 εκ.  18 εκ.  18 εκ.  0.937 λ.  

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 31 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

7,9 εκ.  15,6 εκ.  15,2 εκ.  0.746 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 63 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

6 εκ.  10,8 εκ.  10,5 εκ.  0.290 λ.  

11 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», σύνολο 
ευρηµάτων GH, αρ. 
κατ. 6 

ΠΡΓ Β΄ 7,5 εκ.  12,6 εκ.  12,5 εκ.  0.541 λ.           και 
0.570 λ.  

12 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 1 

ΠΡΓ Β΄ 5,8 εκ.  12 εκ.  11,7 εκ.  0.305 λ.  

13 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 18 

ΠΡΓ Β΄ 7,5 εκ.  9,1 εκ.  8,6 εκ.  0.291 λ.  

14 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 66 

ΠΡΓ Β΄ 5,3 εκ.  9,3 εκ.  7 εκ.  0.204 λ.  

15 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 81 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

8,2 εκ.  26,7 εκ.  17 εκ.  1.283 λ.  

16 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 41 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

10,5 εκ. 15,6 εκ.  14,3 εκ.  1.001 λ.  

17 Βόρειο ΠΓ  10,3 εκ. 18,6 εκ.  16,5 εκ.  1.601 λ.  
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Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 118 

18 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 119 

ΠΓ 8,8 εκ.  19,2 εκ.  18,8 εκ.  1.261 λ.  

19 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
13, αρ. κατ. 11 

ΠΓ (;) 9,3 εκ.  16,8 εκ.  16,6 εκ.  1.158 λ.  

20 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 119 

ΠΓ 9,3 εκ.  15,3 εκ.  14 εκ.  1.048 λ.  

21 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 28 

ΠΓ 8,8 εκ. 15 εκ.  14 εκ.  0.943 λ.  

22 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 98 

ΠΓ 8 εκ.  15,3 εκ.  14,8 εκ.  0.906 λ.  

23 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 120 

ΠΓ 8,7 εκ.  15,1 εκ.  14,6 εκ.  0.824 λ.  

24 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GC, αρ. κατ. 7 

ΠΓ 9 εκ.  14,1 εκ.  12 εκ.  0.810 λ.  

25 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
13, αρ. κατ. 28 

ΠΓ 7,8 εκ.  15 εκ. 14,5 εκ.  0.689 λ.  

26 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 126 

ΠΓ 9 εκ.  13,2 εκ.  16 εκ.  0.610 λ.  

27 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 125 

ΠΓ 6,6 εκ.  14,1 εκ.  14 εκ.  0.566 λ.          και 
0.604 λ.  

28 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
1, αρ. κατ. 12 

ΠΓ 7,4 εκ.  12,3 εκ.  11,6 εκ.  0.452 λ.  

29 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 39 

ΠΓ 5,5 εκ.  9,9 εκ.  9,4 εκ.  0.225 λ.  

30 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 1 

ΠΓ 5 εκ.  9,7 εκ.  9 εκ.  0.211 λ.  

31 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
280, αρ. κατ. 9 

ΠΓ 5,9 εκ.  9 εκ.  8,9 εκ.  0.195 λ.  

32 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 132 

ΠΓ 4,4 εκ.  8,1 εκ. 7,2 εκ.  0.121 λ.  

33 Β∆ τετράγωνο: 
βόρεια του Royal 
Road, ανατολικά του 
arsenal, σύνολο C, 
αρ. κατ. 17 

ΠΓ - ΜΓ Σωζ. 
ύψ.  
6,4 εκ.  

14,4 εκ.  12 εκ.  0.667 λ.  

34 Royal Road, σύνολο 
ευρηµάτων G, αρ. 
κατ. 101 

ΠΓ ή Π 
ΜΓ 

8,3 εκ.  12,9 εκ.  12,7 εκ.  0.570 λ.  

35 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 164 

Υ ΜΓ Σωζ. 
ύψ. 
11,8 εκ. 

19,2 εκ.  18 εκ.  1.743 λ.  

36 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος , 
αρ. κατ. 45 

Υ ΜΓ 8,3 εκ.  12,9 εκ.  12,8 εκ.  0.675 λ.  

37 Βόρειο ΜΓ 7,1 εκ.  12,9 εκ.  12,4 εκ.  0.571 λ.           και  
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Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 77 

0.603 λ.  

38 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Μ, αρ. κατ. 5 

ΜΓ 8,2 εκ.  12,9 εκ.  11,3 εκ.  0.537 λ.  

39 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 18 

Υ ΜΓ 7,3 εκ.  12 εκ.  11 εκ.  0.479 λ.  

40 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 169 

ΜΓ 7,7 εκ.  11,7 εκ.  11,4 εκ.  0.401 λ.  

41 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 95 

Υ ΜΓ 5,7 εκ.  10,5 εκ.  10,2 εκ.  0.290 λ.  

42 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 97 

ΜΓ 6 εκ.  9,9 εκ.  8,6 � 9,5 εκ.  0.264 λ.  

43 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 94 

ΜΓ 5,4 εκ.  10,8 εκ.  10 εκ.  0.260 λ. 

44 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ο, αρ. κατ. 20 

ΜΓ 5,5 εκ.  9,9 εκ.  8,8 εκ.  0.254 λ.  

45 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 107 

Υ ΜΓ 5,7 εκ.  10,2 εκ.  9,8 εκ.  0.253 λ.  

46 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 63 

Υ ΜΓ 5,1 εκ.  9,9 εκ.  9,2 εκ.  0.245 λ.  

47 Περιοχή Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, 
στρώµα D, αρ. κατ. 
23 

ΜΓ 5 εκ.  10 εκ.  7 � 8 εκ.  0.199 λ.  

48 Περιοχή Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, 
στρώµα Ε, αρ. κατ. 1 

ΥΓ 14 εκ.  19,5 εκ.  17,5 εκ.  2.454 λ.  

49 Περιοχή Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, 
στρώµα D, αρ. κατ. 
24 

Π ΥΓ 9,7 εκ.  16,2 εκ.  15 εκ.  1.015 λ.  

50 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GE, αρ. κατ. 12 

ΥΓ 9,4 εκ.  14,4 εκ.  13,8 εκ.  0.823 λ.  

51 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 32 

ΥΓ 9,7 εκ.  12,9 εκ.  12 εκ.  0.753 λ.  

52 Β τετράγωνο: το 
«Γεωµετρικό 
Πηγάδι», σύνολο Η, 
αρ. κατ. 30 

ΥΓ 7,5 εκ.  15 εκ.  13 εκ.  0.703 λ.  

53 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
76, αρ. κατ. 3 

ΥΓ 8,6 εκ.  13,5 εκ.  12,5 εκ.  0.676 λ.         και 
0.706 λ.  

54 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
163, αρ. κατ. 5 

ΥΓ 7,8 εκ.  13,8 εκ.  13,5 εκ.  0.649 λ.  

55 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
79, αρ. κατ. 8 

ΥΓ 8 εκ.  12,6 εκ.  12,2 εκ.  0.527 λ.  

56 Περιοχή Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, 
στρώµα D, αρ. κατ. 

ΜΓ ή Π 
ΥΓ 

7,5 εκ.  11,7 εκ.  12 εκ.  0.367 λ.  
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28 
57 Β τετράγωνο: το 

«Γεωµετρικό 
Πηγάδι», σύνολο Η, 
αρ. κατ. 35 

ΥΓ Σωζ. 
ύψ.  
4,8 εκ.  

9,3 εκ.  8 εκ.  0.203 λ.  

58 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 52 

ΥΓ 5,4 εκ.  6,6 εκ.  5,6 εκ.  0.096 λ.  

59 Ν∆ όριο του 
Ανακτόρου, σύνολο 
Α, αρ. κατ. 16 

ΥΓ - ΠΑν Σωζ. 
ύψ.  
5,7 εκ.  

15 εκ.  11,8 εκ.  0.702 λ. 

60 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
76, αρ. κατ. 2 

ΥΓ - ΠΑν 7,9 εκ.  11,4 εκ.  10,5 εκ.  0.416 λ.  

61 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 117 

ΥΓ/ΠΑν 5,3 εκ.  9,7 εκ.  10,2 εκ.  0.253 λ.  

62 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
229, αρ. κατ. 13 

ΥΓ - ΠΑν 6 εκ.  10,2 εκ.  10,5 εκ.  0.242 λ.  

63 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 202 

ΥΓ - ΠΑν 4,9 εκ.  6,3 εκ.  6,4 εκ.  0.079 λ.  

64 Στρώµα TP/68, αρ. 
κατ. 8 

ΠΑν, πιθ. 
α΄ 
τέταρτο 
7ου π.Χ. 
αι.  

13,8 εκ. 16,8 εκ.  14,2 εκ.  1.600 λ.  

65 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν), 
αρ. κατ. 2 

ΠΑν 10 εκ.  15,9 εκ.  13 εκ. 1.239 λ.  

66 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 66 

ΠΑν 10,4 εκ. 15,4 εκ.  13,6 εκ.  1.156 λ.  

67 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
1, αρ. κατ. 10 

ΠΑν 10,4 εκ. 15 εκ.  13,8 εκ.  1.068 λ.  

68 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
19, αρ. κατ. 5 

ΠΑν 10,5 εκ. 14,4 εκ.  12,2 εκ.  0.968 λ.  

69 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GF, αρ. κατ. 15 

ΠΑν 9 εκ.  12,9 εκ.  12,2 εκ.  0.624 λ.  

70 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 146 

ΠΑν 8,3 εκ.  13,5 εκ.  12,2 εκ.  0.572 λ.  

71 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 54 

ΠΑν 6,6 εκ.  9 εκ.  9 εκ.  0.238 λ.  

72 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
14, αρ. κατ. 34 

ΠΑν 4,8 εκ.  8,2 εκ.  8 εκ.  0.123 λ.  

73 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 95 

ΜΑν 8,5 εκ.  15 εκ.  14,5 εκ.  0.793 λ.  

74 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 170 

ΜΑν 8,8 εκ.  12,3 εκ.  11,5 εκ.  0.539 λ.  

75 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
26, αρ. κατ. 12 

ΜΑν 6,7 εκ.  10,5 εκ.  9,7 εκ.  0.317 λ.  

76 Βόρειο ΜΑν 6 εκ.  9 εκ.  8,2 εκ.  0.225 λ.  
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Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 55 

77 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 15 

ΥΑν 11,5 εκ. 12,9 εκ.  12,2 εκ.  1.272 λ.          και 
1.348 λ.  

78 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 155 

ΥΑν 10,6 εκ. 13,5 εκ.  12,2 εκ.  0.869 λ.  

79 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 141 

ΥΑν 10 εκ.  11,1 εκ.  10,9 εκ.  0.501 λ.  

80 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 23 

ΥΑν 7,5 εκ.  9,3 εκ.  8,5 εκ.  0.254 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

81 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 30 

ΜΓ ΙΙ 10,2 εκ. 21,6 εκ.  20 εκ.  2.620 λ.  

82 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 40 

ΜΓ 9 εκ.  16,5 εκ.  15,8 εκ.  1.050 λ.  

83  Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
65, αρ. κατ. 2 

ΜΓ 8,9 εκ.  18 εκ.  18 εκ.  1.040 λ.  

84 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 136 

ΜΓ ΙΙ 8,1 εκ.  15 εκ.  14 εκ.  0.853 λ.  

85 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 134 

ΜΓ ΙΙ 6,2 εκ.  16,8 εκ.  16,5 εκ.  0.775 λ.  

86 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 70 

ΜΓ ΙΙ 7,4 εκ.  14,1 εκ.  12,5 εκ.  0.647 λ.  

87 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 99 

ΜΓ ΙΙ 7,5 εκ.  13,8 εκ.  13 εκ.  0.621 λ.  

88 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 205 

ΜΓ ΙΙ 6,3 εκ.  12,6 εκ.  12 εκ.  0.412 λ.  

89 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 162 

ΥΓ Ι 6,5 εκ.  12,9 εκ.  11,6 εκ.  0.507 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 

90 Βλυχιά, πηγάδι, 
κατώτερο στρώµα, 
αρ. κατ. 20 

ΜΓ 
Αττικής 

6 εκ.  20,7 εκ.  12,5 εκ.  0.475 λ.  

91 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 98 

ΜΓ Ι 
Κυκλά 
δων 

12,5 εκ. 21,3 εκ.  19 εκ.  2.520 λ.  

92 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 35 

ΜΓ Ι 
Κυκλά 
δων 

7,3 εκ.  15 εκ.  13 εκ.  0.830 λ.  

93 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 50 

ΜΓ ΙΙ 
Νάξου 

8,2 εκ.  12,6 εκ.  11 εκ.  0.556 λ.  

94 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 87 

ΜΓ Ι 
Νάξου 

6,3 εκ.  12,3 εκ.  11,2 εκ.  0.405 λ.           και 
0.432 λ.  

95 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 

ΜΓ Ι 
Κυκλά 

7 εκ.  11,4 εκ.  10,4 � 11,5 
εκ.  

0.407 λ.  
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219, αρ. κατ. 63 δων 
96 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 41 

ΜΓ Ι 
Κυκλά 
δων 

6,3 εκ.  12,3 εκ.  12 εκ.  0.438 λ.  

97 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 41 

ΥΓ Ι 
Πάρου 

9 εκ.  15 εκ.  14 εκ.  0.860 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΥΒΟΙΑ 

98 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 124 

ΥποΠΡΓ 
ΙΙΙ 
Εύβοιας 

9,3 εκ.  15,9 εκ.  15,9 εκ.  0.878 λ.  

99 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 123 

ΥποΠΡΓ 
ΙΙΙ 
Εύβοιας 

9,2 εκ.  14,7 εκ.  15 εκ.  0.756 λ.  

100 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
60, αρ. κατ. 2 

ΥΓ ΙΙ 
Εύβοιας 

7 εκ.  14,1 εκ.  15,2 εκ.  0.477 λ.  

101 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
134, αρ. κατ. 48 

ΥποΠΡΓ 
ΙΙΙ 
Εύβοιας 

6,5 εκ.  12,3 εκ.  12 εκ.  0.411 λ.  

 

Οι παραπάνω σκύφοι και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 131, 305, εικ. 101, πίν. 133 (98.9)  
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 198, 381-382, εικ. 126, πίν. 185 (207.44) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 27, 378, 380-382, εικ. 65, πίν. 64 (J 11) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 199, 382, εικ. 129, πίν. 187 (207.73) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 197, 382, εικ. 125, πίν. 184 (207.12) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 197, 382, εικ. 126, πίν. 185 (207.27) 
7 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 198, 382, εικ. 126 (207.33) 
8 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 134, 380, εικ. 102 (100.10) 
9 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 28-29, 380, εικ. 65, πίν. 65 (J 31) 
10 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 199, 380, εικ. 129 (207.63) 
11 J. N. Coldstream, 1992, 76, πίν. 58 και 68 (GH 6) 
12 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 5, 380, εικ. 56, πίν. 45 (D 1) 
13 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 134, 380, εικ. 102, πίν. 134 (100.18) 
14 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 136, 380, εικ. 103, πίν. 135 (100.66) 
15 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 217, 373-374, εικ. 132, πίν. 207 (219.81) 
16 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 17, 378, 381-382, εικ. 60, πίν. 55 (G 41) 
17 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 378, 380, εικ. 63 (G 118) 
18 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 378, 380, εικ. 63 (G 119) 
19 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 61, 384, εικ. 74 (13.11) 
20 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 156, 380, εικ. 110 (107.119) 
21 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 141, 382, εικ. 104, πίν. 141 (104.28) 
22 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 207, 382, εικ. 131, πίν. 196 (218.98) 
23 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 378, 380, εικ. 63 (G 120) 
24 J. N. Coldstream, 1992, 70, πίν. 52 (GC 7) 
25 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 62, 382-383, εικ. 74 (13.28) 
26 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 378, εικ. 63, πίν. 60 (G 126) 
27 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 378, 382-383, εικ. 63, πίν. 60 (G 125) 
28 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 285, 380, εικ. 152, πίν. 261 (1.12) 
29 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 142, 380, εικ. 104, πίν. 142 (104.39) 
30 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 185, 380, εικ. 119, πίν. 177 (175.1) 
31 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 229, 380, εικ. 135, πίν. 210 (280.9) 
32 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 115, 380, εικ. 95, πίν. 124 (75.132) 
33 J. N. Coldstream, 2000, 268-269, εικ. 2, πίν. 49 (C 17) 
34 J. N. Coldstream, 1972, 94-95, εικ. 15, πίν. 28 (G 101) 
35 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 267, 376, εικ. 148 (292.164) 
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36 J. N. Coldstream et al., 1981, 148, εικ. 7, πίν. 20 (αρ. κατ. 45) 
37 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 153, 384, εικ. 107, πίν. 152 (107.77) 
38 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 33, 383, εικ. 67, πίν. 68 (Μ 5) 
39 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 141, 383, εικ. 104 (104.18) 
40 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 158, 383, εικ. 112 (107.169) 
41 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 143, 383, εικ. 105 (104.95) 
42 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 114, 384, εικ. 95, πίν. 126 (75.97) 
43 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 114, 383, εικ. 95, πίν. 126 (75.94) 
44 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 42, 383, εικ. 70 (Ο 20) 
45 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 144, 383, εικ. 105, πίν. 144 (104.107) 
46 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 143, 383, εικ. 105, πίν. 143 (104.63) 
47 J. N. Coldstream, 1972, 81-82, εικ. 7, πίν. 21 (D 23)  
48 J. N. Coldstream, 1972, 84, εικ. 7, πίν. 21 (Ε 1) 
49 J. N. Coldstream, 1972, 81-82, εικ. 7 (D 24) 
50 J. N. Coldstream, 1992, 73, πίν. 56 και 63 (GE 12) 
51 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 147, 382, εικ. 106, πίν. 147 (106.32) 
52 J. N. Coldstream, 2000, 282, 284, εικ. 6, πίν. 56 (Η 30) 
53 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 122, 383, εικ. 99 (76.3) 
54 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 183-184, 383, εικ. 119, πίν. 176 (163.5) 
55 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 126, 383, εικ. 99, πίν. 130 (79.8) 
56 J. N. Coldstream, 1972, 81-82, εικ. 7, πίν. 21 (D 28) 
57 J. N. Coldstream, 2000, 282, 284, εικ. 6, πίν. 56 (Η 35) 
58 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 48, 383, εικ. 71, πίν. 80 (Q 52) 
59 J. N. Coldstream, 2000, 265, εικ. 2, πίν. 47 (Α 16) 
60 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 122, 382, εικ. 99 (76.2) 
61 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 144, 382, εικ. 105, πίν. 144 (104.117) 
62 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 227, εικ. 134 (229.13) 
63 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 159, εικ. 112 (107.202) 
64 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 46-47, εικ. 1, πίν. 10 (αρ. κατ. 8) 
65 J. N. Coldstream, 2000, 292, εικ. 9, πίν. 59 (Ν 2) 
66 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 113, 453, εικ. 94 (75.66) 
67 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 57, 453-454, εικ. 73 (1.10) 
68 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 71, 453, εικ. 76, πίν. 95 (19.5) 
69 J. N. Coldstream, 1992, 74, πίν. 57 και 66 (GF 15) 
70 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 157, εικ. 111 (107.146) 
71 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 48, εικ. 71, πίν. 80 (Q 54) 
72 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 65, 453, εικ. 75 (14.34) 
73 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 207, 453, εικ. 131 (218.95) 
74 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 116, 454, εικ. 96 (75.170) 
75 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 76, 453, εικ. 77 (26.12) 
76 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 152-153, εικ. 107 (107.55) 
77 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 84, 453, εικ. 79 (34.15) 
78 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 115, 453, εικ. 96 (75.155) 
79 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 266, 453, εικ. 147 (292.141) 
80 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 244, 454, εικ. 139 (285.23) 
81 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 147, 400-401, εικ. 106, πίν. 147 (106.30) 
82 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 17, 400-401, εικ. 60, πίν. 55 (G 40) 
83 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 105, 400-401, εικ. 93, πίν. 116 (65.2) 
84 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 156, εικ. 110 (107.136) 
85 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 156, 400-401, εικ. 110, πίν. 159 (107.134) 
86 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 264, 400-401, εικ. 145, πίν. 238 (292.70) 
87 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 207, 400-401, εικ. 131, πίν. 196 (218.99) 
88 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 117, 400-401, εικ. 98, πίν. 126 (75.205) 
89 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 116, 400-401, εικ. 96, πίν. 126 (75.162) 
90 J. N. Coldstream, 1960, 161, εικ. 4, πίν. 45c (αρ. κατ. 20) 
91 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 154, 404-405, εικ. 110, πίν. 153 (107.98) 
92 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 135, 404-405, εικ. 103, πίν. 135 (100.35) 
93 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 263, 404-405, εικ. 145, πίν. 238 (292.50) 
94 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 264, 404-405, εικ. 146, πίν. 238 (292.87) 
95 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 216, 404-405, εικ. 132, πίν. 201 (219.63) 
96 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 215, 404-405, εικ. 132, πίν. 201 (219.41) 
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97 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 112, 404-405, εικ. 94, πίν. 119 (75.41) 
98 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 403-404, εικ. 63 (G 124) 
99 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 403-404, εικ. 63, πίν. 60 (G 123) 
100 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 101, 178, 403-404, εικ. 93, πίν. 115 (60.2) 
101 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 176, 403, εικ. 119 (134.48) 
 

Β. Μικρογραφικοί σκύφοι358 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε τέσσερις µικρογραφικούς σκύφους, που όλοι 

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Σε όλους µετρήθηκε έως το 

σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει το χείλος. Όµοιου σχήµατος είναι οι δύο µε 

Α/Α 3 και 4, ενώ αναλόγου σχήµατος µε αυτούς είναι και ο µικρογραφικός σκύφος µε 

Α/Α 2. ∆ιαφορετικό είναι το σχήµα αυτού µε Α/Α 1, στον οποίο οι λαβές είναι 

οριζόντιες αλλά προσκολληµένες στο σώµα, η βάση είναι πιο ψηλή και το σχήµα του 

σώµατος είναι περισσότερο κωνικό.  

Για τους µικρογραφικούς σκύφους ισχύει το ερώτηµα που έχει τεθεί και για τα 

υπόλοιπα µικρογραφικά αγγεία, αν δηλαδή ήταν χρηστικά και αν αυτό µπορεί να 

διαπιστωθεί και από τη χωρητικότητά τους.  
ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Περιοχή Ν∆ 

σπιτιών, στρώµα J, 
αρ. κατ. 21 

ΠΑν 4,7 εκ.  7,7 εκ.  8,5 εκ.  0.043 λ.  

2 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 46 

Αν 3 εκ.  6 εκ.  6,6 εκ.  0.042 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 9 

ΜΑν 3,6 εκ.  6,7 εκ.  7,3 εκ.  0.056 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 13 

ΜΑν 3 εκ.  5,2 εκ.  5,5 εκ.  0.029 λ.  

  

Τα παραπάνω αγγεία και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 222, εικ. 15, πίν. 43a (J 21) 
2 J. N. Coldstream et al., 1981, 148, εικ. 7, πίν. 20 (αρ. κατ. 46) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 262, 453, εικ. 144 (292.9) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 262, 453, εικ. 144 (292.13) 
 

Γ. Σκύφος µε προχοή και στόµιο διαµορφωµένο σε σουρωτήρι 

Μόνο ένας σκύφος τέτοιου τύπου είναι γνωστός στο υλικό που εξετάζεται στην 

παρούσα µελέτη. Προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Η 
                                                 
358 Η κατηγορία µικρογραφικά αγγεία συγκροτήθηκε µόνο από τους σκύφους και τα κύπελλα, γιατί µόνο 
τα δύο αυτά σχήµατα αντιπροσωπεύονται µε µεγάλο αριθµό.   



 727

χωρητικότητά του µετρήθηκε για να συγκριθεί µε αυτή των υπολοίπων σκύφων 

ανάλογης περιόδου και να φανεί αν παρά τον διαφορετικό τους τύπο σχετίζονται ως 

προς τη χωρητικότητα.  

Ο συγκεκριµένος σκύφος φέρει δύο οριζόντιες λαβές και έχει βάση επίπεδη, 

όπως και οι σκύφοι που εξετάζονται παραπάνω στην κατηγορία Α. Και η κατατοµή του 

σώµατός του µοιάζει µε αυτών. ∆ιαφέρει από αυτούς ως προς το ότι στο ύψος περίπου 

των λαβών, στη µπροστινή πλευρά, φέρει προχοή και ως προς το ότι το στόµιο του 

είναι διαµορφωµένο σε σουρωτήρι. Η χωρητικότητά του µετρήθηκε περίπου έως το 

σηµείο που τελειώνει το σώµα, ελάχιστα πριν από την αρχή του χείλους, αφού λόγω 

του κλειστού στοµίου του δεν θα µπορούσε να γεµίζει περισσότερο.  
ΣΚΥΦΟΣ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 140 

ΜΓ 9,8 εκ.  12,9 εκ.  11 εκ.  0.659 λ.  

 

Το παραπάνω αγγείο και το σχέδιο έχουν δηµοσιευθεί στο ακόλουθο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 266, 382-383, εικ. 147, πίν. 241 (292.140) 
 

∆. Υψίποδες σκύφοι 

Οι υψίποδες σκύφοι θυµίζουν ως προς το σχήµα τους υψίποδες κρατήρες έχουν 

όµως πιο χαµηλό πόδι και διαφορετικές λαβές, αφού αρκετοί υψίποδες κρατήρες 

φέρουν και κάθετες λαβές συµφυείς µε το χείλος. Οι µικρότεροι υψίποδες σκύφοι 

θυµίζουν τους µικρότερους κρατηρίσκους µε τη διαφορά ότι οι κρατηρίσκοι έχουν 

σώµα κωδωνόσχηµο και λεπτότερο, ενώ οι υψίποδες σκύφοι έχουν σώµα ευρύ, όπως 

και οι σκύφοι µε επίπεδη βάση. Παρόλα αυτά οι µικροί υψίποδες σκύφοι µε Α/Α 2 και 

8 µοιάζουν πάρα πολύ ως προς σώµα τους, που είναι κωδωνόσχηµο, µε τους 

κρατηρίσκους. Ενδιαφέρον θα ήταν να συγκριθεί η χωρητικότητά τους µε αυτή των 

υψίποδων κρατήρων και των κρατηρίσκων.   

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δεκαοκτώ παραδείγµατα από τα οποία τα 

δεκατρία προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού, ενώ τα πέντε είναι 

εισηγµένα από την Αττική και µετρήθηκαν για να συγκριθούν µε τα κνωσιακά. Στα 

αττικά παραδείγµατα όταν οι λαβές είναι κάθετες και συµφυείς µε το χείλος (Α/Α 16-
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18) το σχήµα χαρακτηρίζεται ως κάνθαρος ή υψίπους κάνθαρος, ενώ όταν οι λαβές 

είναι οριζόντιες χαρακτηρίζεται ως υψίπους σκύφος (Α/Α 14)359.  

Ως προς το σχήµα ο κνωσιακός υψίπους σκύφος µε Α/Α 1 µοιάζει πολύ µε τον 

αττικό µε Α/Α 14, µόνο που είναι µεγαλύτερος. Άλλωστε στη δηµοσίευσή του 

αναφέρεται ότι πρόκειται για µίµηση αττικού360 και ο χαρακτηρισµός του σχήµατος δεν 

είναι σαφής, αφού στον κατάλογο αναφέρεται ως µικρός κρατήρας και στο σχολιασµό 

της κεραµικής εντάσσεται στους σκύφους.  

Η χωρητικότητα σε όλους, όπως και στους προηγούµενους τύπους σκύφων, 

µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει το χείλος.  
ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 68 

Μ ΠΡΓ  18,5 εκ. 19,8 εκ.  20,5 εκ.  2.596 λ.  

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 48 

Μ ΠΡΓ 8 εκ.  6,9 εκ.  7,2 εκ.  0.125 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ο, αρ. κατ. 44 

Υ ΠΡΓ 12,8 εκ. 15,9 εκ.  16 εκ.  1.019 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 17 

Υ ΠΡΓ 7,6 εκ.  8,1 εκ.  9 εκ.  0.142 λ.  

5 Κοντά στη Βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV, 
αρ. κατ. 2 

Υ ΠΡΓ 6 εκ.  6,5 εκ.  6,9 εκ.  0.079 λ.  

6 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GA, αρ. κατ. 2 

Υ ΠΡΓ 15,7 εκ. 16,8 εκ.  16,2 εκ.  1.721 λ.  

7 Royal Road, σύνολο 
ευρηµάτων C, αρ. 
κατ. 37 

Υ ΠΡΓ 8,1 εκ.  9 εκ.  9,3 εκ.  0.217 λ.  

8 Κοντά στη Βίλα 
Αριάδνη, ταφή IV, 
αρ. κατ. 6 

Υ ΠΡΓ 7,4 εκ.  6,2 εκ.  6,6 εκ.  0.081 λ.  

9 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», σύνολο 
ευρηµάτων GH, αρ. 
κατ. 5 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄  

9 εκ.  9,3 εκ.  9,3 εκ.  0.260 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 6 

ΠΡΓ Β΄ 7,8 εκ.  8,1 εκ.  9,2 εκ.  0.133 λ.  

11 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 56 

ΠΓ 8,5 εκ.  9,6 εκ.  8,6 εκ.  0.224 λ.  

12 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
31, αρ. κατ. 29 

Υ ΜΓ 6,9 εκ.  7,8 εκ.  7 εκ.  0.133 λ.  

                                                 
359 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 29, 6, 248, 400-401, εικ. 66, 56, 66, 142 (J50, J56, 
285.121, D34)  
360 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), στο ίδιο, 49, 380-381, εικ. 72, πίν. 68 (Q68) 
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13 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 85 

ΜΑν 12 εκ.  15,6 εκ.  14,5 εκ.  0.865 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

14 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 50 

Υ ΠΡΓ 15,8 εκ. 15,3 εκ.  15,6 εκ.  1.147 λ.  

15 Αθήνα, Κεραµεικός, 
τάφος 34, αρ. κατ. 
Α2 

Προχωρη
µένη ΠΡΓ 

12,3 εκ. 12,3 εκ.  12,6 εκ.  0.543 λ.  

16 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 121 

Υ ΠΡΓ 11,1 εκ. 13,5 εκ.  13,2 εκ.  0.682 λ.  

17 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 34  

ΠΓ ΙΙ � 
ΜΓ Ι 

14 εκ.  17,4 εκ.  17 εκ.  1.490 λ.  

18 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 56 

Υ ΠΡΓ 15 εκ.  18 εκ.  18 εκ.  1.507 λ.  

 

Οι παραπάνω υψίποδες σκύφοι και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα 

ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 49, 380-381, εικ. 72, πίν. 82 (Q 68) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 198, 380-381, εικ. 126 (207.48) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 43, 380-381, εικ. 70 (Ο 44) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 197, 380-381, εικ. 124, πίν. 184 (207.17) 
5 J. N. Coldstream, 1963, 41, εικ. 13, πίν. 13b (IV 2) 
6 J. N. Coldstream, 1992, 68, πίν. 51 και 60 (GA 2) 
7 J. N. Coldstream, 1972, 76, εικ. 2, πίν. 19 (C 37) 
8 J. N. Coldstream, 1963, 41, εικ. 13, πίν. 13b (IV 6) 
9 J. N. Coldstream, 1992, 76, πίν. 58 και 68 (GH 5) 
10 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 5, 378, 380-381, εικ. 56, πίν. 45 (D 6) 
11 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 142, 380-381, εικ. 104, πίν. 142 (104.56) 
12 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 81, 380-381, εικ. 76 (31.29) 
13 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 154, 454, εικ. 107 (107.85) 
14 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 29, 400-401, εικ. 66, πίν. 66 (J 50) 
15 J. Papadopoulos, 1994, 440, 441, εικ .1 (Α 2)  
16 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 248, 400, εικ. 142, πίν. 229 (285.121) 
17 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 6, 400, εικ. 56, πίν. 47 (D 34) 
18 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 29, 400, εικ. 66, πίν. 66 (J 56) 
 

Ε. Άωτος σκύφος 

Κρίνοντας από το υπό εξέταση υλικό ο τύπος αυτός είναι σχετικά σπάνιος. Η 

χωρητικότητα ήταν δυνατόν να µετρηθεί µόνο σε ένα παράδειγµα αυτού του τύπου το 

οποίο προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Μετρήθηκε έως το σηµείο 

που αρχίζει να διαµορφώνεται το χείλος.  
ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Β∆ τετράγωνο: η Β∆ ΠΑν 4,5 εκ.  10,8 εκ.  10 εκ.  0.293 λ.  
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οικία του Θησαυρού, 
σύνολο F, αρ. κατ. 
19 

 

Ο παραπάνω άωτος σκύφος µε το σχέδιο έχει δηµοσιευθεί στο εξής: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, 2000, 274-275, εικ. 3, πίν. 52 (F 19) 
 

ΣΤ. Άωτος σκύφος µε έσω νεύον χείλος 

Πρόκειται για επίσης σπάνια παραλλαγή κρίνοντας από το υπό εξέταση υλικό. 

Από τους δύο σκύφους που αντιπροσωπεύονται από αυτή η χωρητικότητα ήταν 

δυνατόν να µετρηθεί στον ένα, ο οποίος προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της 

Κνωσού. Μετρήθηκε έως το σηµείο που το χείλος αρχίζει να κλίνει προς τα µέσα.  
ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Road Trials, στρώµα 

F, αρ. κατ. 16  
ΥΓ - ΠΑν 5,2 εκ.  8,7 εκ.  7,5 εκ.  0.147 λ.  

 

Το παραπάνω αγγείο και το σχέδιο του έχουν δηµοσιευθεί στο ακόλουθο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, 1972, 86, εικ. 7, πίν. 22 (F 16) 
 

Ζ. Κωνικός σκύφος (Πίν. 6) 

Ο κωνικός αυτός σκύφος φέρει δύο οριζόντιες πλατιές λαβές κάτω από το χείλος, 

το οποίο είναι έξω νεύον και είναι χειροποίητος. Είναι µοναδικός στο σύνολο του 

υλικού που εξέταζεται από την Κνωσό και προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της. 

Η χωρητικότητά του µετρήθηκε έως λίγο κάτω από το χείλος, σηµείο έως το οποίο 

θεωρήθηκε ότι πρέπει να γεµίζονταν για να είναι εύχρηστος. Η χωρητικότητά του 

µετρήθηκε για να συγκριθεί µε των υπολοίπων που δεν είναι χειροποίητοι.   
ΚΩΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Royal Road, σύνολο 

ευρηµάτων C, αρ. 
κατ. 41 

Π ΠΡΓ 5,2 εκ.  9 εκ.  8,8 εκ.  0.150 λ.  

 

Το παραπάνω αγγείο µε το σχέδιο του έχει δηµοσιευθεί στο εξής: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, 1972, 76, εικ. 4, πίν. 19 (C 16) 
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14. ΚΟΤΥΛΕΣ (Πίν. 6) 

Θεωρείται από τον Coldstream361 ως το σχήµα που κατά την ύστερη γεωµετρική 

περίοδο αρχίζει να αντικαθιστά το σκύφο και βάσει αυτής της άποψης ενδιαφέρουσα 

θα ήταν η σύγκριση της χωρητικότητάς τους, όπως όµως και µε τη χωρητικότητα των 

κυπέλλων. Το σχήµα των ντόπιων κοτυλών είναι ανάλογο µε αυτό των σκύφων καθώς 

το σώµα των περισσοτέρων είναι χαµηλό και ευρύ. Το χείλος τους µπορεί να είναι είτε 

έξω είτε έσω νεύον ή ακόµα και κάθετο, ενώ οι δύο κάθετες λαβές άλλοτε βρίσκονται 

λίγο κάτω από το χείλος και άλλοτε στο µέσο του σώµατος.   

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε είκοσι τρεις κοτύλες από τις οποίες οι είκοσι  

προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού (Α/Α 1-19, 23) και οι τρεις είναι 

εισηγµένες από την Κόρινθο (Α/Α 20-22). Από τις κνωσιακές η µία (Α/Α 23) είναι 

µικρογραφική. Σε όλες µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει το 

χείλος. Σε ελάχιστες περιπτώσεις κρίναµε ότι έπρεπε να γίνουν δύο µετρήσεις. 

Συγκεκριµένα στις κοτύλες µε Α/Α 6 και 11 που έχουν χαµηλό χείλος, η µία µέτρηση 

έγινε ελάχιστα πριν το τέλος του σώµατος και η άλλη στην αρχή του χείλους. Από τις 

κοτύλες που µετρήθηκαν αναλόγου σχήµατος και διακόσµησης είναι αυτές µε Α/Α 1, 3 

και 5, µόνο που οι δύο τελευταίες είναι µικρότερων διαστάσεων. Οι κοτύλες αυτές 

έχουν και ανάλογη διακόσµηση. Παρόµοια µε αυτές είναι και η κοτύλη µε Α/Α 11. Η 

κοτύλη µε Α/Α 19 µοιάζει ως προς το σχήµα µε τις εισηγµένες µε Α/Α 21 και 22.  
ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
229, αρ. κατ. 19 

ΥΓ  8,2 εκ.  15,6 εκ.  14,5 εκ.  0.909 λ.  

2 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 29 

ΥΓ 7,1 εκ.  11,4 εκ.  12 εκ.  0.319 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 89 

ΥΓ 5,3 εκ.  10,5 εκ.  10,6 εκ.  0.269 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 28 

ΥΓ 5,8 εκ.  10,2 εκ.  10 εκ.  0.235 λ.  

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 9 

ΥΓ 5,5 εκ.  10,5 εκ.  10 εκ.  0.241 λ.  

6 Road Trials,  
στρώµα F, αρ. κατ. 
14 

ΥΓ 5,8 εκ.  9,9 εκ.  9 εκ.  0.218 λ.           και 
0.236 λ.  

7 Road Trials,  
στρώµα F, αρ. κατ. 
15 

ΥΓ - ΠΑν 7,9 εκ.  13,5 εκ.  13,3 εκ.  0.515 λ.  

                                                 
361 J. N. Coldstreeam, 1996(α), 384 
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8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 63 

Αν 7,5 εκ.  13,2 εκ.  8,5 εκ.  0.531 λ.  

9 Στρώµα ΤΡ/68, αρ. 
κατ. 7 

ΠΑν, 
πιθανόν 
α΄ 
τέταρτο 
7ου π.Χ. 
αιώνα 

10,7 εκ. 15 εκ.  14,7 εκ.  1.111 λ.  

10 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 83 

ΠΑν 8,4 εκ.  12,9 εκ.  13 εκ.  0.555 λ.  

11 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
14, αρ. κατ. 13 

ΠΑν 6,8 εκ.  12,3 εκ.  11,5 εκ.  0.364 λ.          και 
0.396 λ.  

12 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 12 

ΠΑν 6,3 εκ.  10,5 εκ.  10,1 εκ.  0.284 λ.  

13 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 54 

ΠΑν 6 εκ.  10,6 εκ.  9 εκ.  0.275 λ.  

14 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν), 
αρ. κατ. 5 

ΠΑν 5,4 εκ.  10,2 εκ.  9,4 εκ.  0.203 λ.  

15 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν), 
αρ. κατ. 4 

ΠΑν 4,6 εκ.  9,6 εκ.  9 εκ.  0.145 λ.  

16 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 6 

ΠΑν 4,2 εκ.  9,1 εκ.  9,5 εκ.  0.119 λ.  

17 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 62 

ΜΑν 6,7 εκ.  14,4 εκ.  13 εκ.  0.616 λ.  

18 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 158 

ΥΑν 8,2 εκ.  14,2 εκ.  14 εκ.  0.690 λ.  

19 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 34 

ΥΑν 6 εκ.  6,9 εκ.  7,1 εκ.  0.107 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

20 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», σύνολο 
ευρηµάτων GH, αρ. 
κατ. 71 

ΜΓ ΙΙ 11,1 εκ. 20,2 εκ.  20 εκ.  2.074 λ.  

21 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 33 

Π ΠρΚ 8,9 εκ.  11,2 εκ.  11,2 εκ.  0.495 λ.  

22 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
1, αρ. κατ. 10 

Π ΠρΚ 6,3 εκ.  8,1 εκ.  8,2 εκ.  0.190 λ.  

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΤΥΛΗ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

23 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
78, αρ. κατ. 9 

ΥΓ - ΠΑν 2,8 εκ.  5,7 εκ.  5,2 εκ.  0.039 λ.  

 

Οι παραπάνω κοτύλες και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 
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Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 227, 383, εικ .134, πίν. 209 (229.19) 
2 J. N. Coldstream, 1981, 148, εικ. 7, πίν. 19 (αρ. κατ. 29) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 154, 384, εικ. 110, πίν. 153 (107.89) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 147, 384, εικ. 106, πίν. 147 (106.28) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 141, 384, εικ. 104, πίν. 141 (104.9) 
6 J. N. Coldstream, 1972, 85-86, εικ. 7, πίν. 22 (F 14) 
7 J. N. Coldstream, 1972, 85-86, εικ. 7, πίν. 22 (F 15) 
8 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 246, 456, εικ. 140 (285.63) 
9 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 46, εικ. 1, πίν. 10 (αρ. κατ. 7) 
10 J. N. Coldstream et al., 1981, 154, εικ. 7, πίν. 26 (αρ. κατ. 83) 
11 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 64, 455-457, εικ. 75 (14.13) 
12 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 204, 456, εικ. 129, πίν. 188 (218.12) 
13 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 152, 456, εικ. 107 (107.54) 
14 J. N. Coldstream, 2000, 292, εικ. 9, πίν. 59 (Ν 5) 
15 J. N. Coldstream, 2000, 292, εικ. 9, πίν. 59 (Ν 4) 
16 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 262, 456, εικ. 144 (292.6) 
17 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 246, 456, εικ. 140 (285.62) 
18 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 116, 456, εικ. 96, πίν. 126 (75.158) 
19 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 84, 456, εικ. 79 (34.34) 
20 J. N. Coldstream, 1992, 77, 78, πίν. 59 και 71 (GH 71) 
21 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 84, 457, εικ. 79 (34.33) 
22 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 285, 457, εικ. 152, πίν. 261 (1.10) 
23 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 123, 384, εικ. 99, πίν. 130 (78.9) 
 

 

 

15. ΚΑΝΘΑΡΟΣ (Πίν. 6) 

Πρόκεται για σπάνιο σχήµα αν κρίνουµε από το υπό εξέταση υλικό, στο οποίο 

αντιπροσωπεύονται µόνο τρία αγγεία αυτού του σχήµατος. Από αυτά µόνο στο ένα 

ήταν δυνατόν να µετρηθεί η χωρητικότητα. Προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της 

Κνωσού και το σχήµα του θυµίζει αυτό ορισµένων σφαιρικών πυξίδων, µε τις οποίες 

ενδιαφέρον θα ήταν να συγκριθεί η χωρητικότητά του. Συγκρίνοντας µε αυτές θα 

µπορούσε να έχει χαρακτηρισθεί και ως σφαιρική πυξίδα. Έχει δύο κάθετες λαβές που 

αρχίζουν από τον ώµο και καταλήγουν στην κοιλιά, χείλος ψηλό έξω νεύον και σώµα 

σφαιρικό. Η χωρητικότητά του µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και 

αρχίζει το χείλος.  
ΚΑΝΘΑΡΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

1 Road Trials, στρώµα 
F, αρ. κατ. 13  

ΥΓ  8 εκ.  9,9 εκ.  7,5 εκ.  0.326 λ.  

 

Το παραπάνω αγγείο µε το σχέδιο του έχει δηµοσιευθεί στο ακόλουθο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, 1972, 85, εικ. 7, πίν. 22 (F 13) 
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16. ΚΥΠΕΛΛΑ 

Τα κύπελλα αποτελούν πολύ διαδεδοµένο σχήµα, όπως φαίνεται και από το υπό 

εξέταση υλικό. Είναι ένα από τα σχήµατα στα οποία αντιπροσωπεύνται αρκετές 

παραλλαγές, όπως φαίνεται και από τους πίνακες των σχηµάτων κατά χώρο 

προέλευσης. Η χωρητικότητα µετρήθηκε εκτός από τα κύπελλα του συνήθους τύπου σε 

επτά παραλλαγές κυπέλλων που είναι τα µικρογραφικά κύπελλα, τα κωνικά κύπελλα, 

τα κύπελλα µε έσω νεύον χείλος, κύπελλο µε έσω νεύον χείλος και οριζόντια λαβή, τα 

κωδωνόσχηµα κύπελλα, τα κύπελλα µε πόδι και τριποδικό κύπελλο. 

Α. Κύπελλα  

Καθώς πρόκειται για πολύ διαδεδοµένο σχήµα και µε µεγάλη διάρκεια χρήσης, 

για το οποίο όµως και στις δηµοσιεύσεις συνήθως δίνονται σχέδια, έχει δώσει το 

µεγαλύτερο δείγµα από όλα τα σχήµατα στα οποία µετρήθηκε η χωρητικότητα. 

Καλύπτει όλες τις υπό εξέταση περιόδους. Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε εκατόν 

σαράντα εννέα παραδείγµατα από τα οποία τα εκατόν τριάντα τέσσερα προέρχονται 

από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού και τα δεκαπέντε είναι εισηγµένα κυρίως από 

την Αττική, αλλά και από τις Κυκλάδες και τη Λακωνία. Η χωρητικότητα των 

εισηγµένων µετρήθηκε για να συγκριθεί µε αυτή των κνωσιακών και για να συγκριθούν 

επίσης τα εισηγµένα µεταξύ τους, ιδιαίτερα τα αττικά µε τα κυκλαδικά, που είναι και 

ίδιου σχήµατος.  

Η χωρητικότητα σχεδόν σε όλα µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα 

και αρχίζει το χείλος, σηµείο έως το οποίο θεωρήθηκε ότι θα τα γέµιζαν για να 

ελέγχεται πιο εύκολα η ποσότητα του υγρού που θα εξέρεε κατά τη χρήση. Υπάρχουν 

όµως και λίγες περιπτώσεις στις οποίες έγιναν δύο µετρήσεις και αυτές είναι: το 

κύπελλο µε Α/Α 36, στο οποίο το σηµείο µετάβασης από το σώµα προς το χείλος είναι 

µεγαλύτερο από ότι στα άλλα και έτσι έγιναν δύο µετρήσεις, η µία έως το σηµείο που 

τελειώνει το σώµα και η άλλη αµέσως πάνω από αυτό, έως το σηµείο που αρχίζει το 

χείλος. Το κύπελλο µε Α/Α 38, στο οποίο ναι µεν το σηµείο µετάβασης από το σώµα 

στο χείλος είναι σαφές, έτσι όµως όπως χωρίστηκε σε ακτίνες για να γίνει η µέτρηση 

της χωρητικότητάς του η ανώτερη ακτίνα συνέπιπτε είτε µε σηµείο που βρισκόταν 

ελάχιστα κάτω από το τέλος του σώµατος είτε µε σηµείο που βρισκόταν ελάχιστα πάνω 

από την αρχή του χείλους, οπότε έγιναν µετρήσεις έως και τα δύο αυτά σηµεία. ∆ύο 

µετρήσεις έγιναν και σε ορισµένα ανατολίζοντα κύπελλα, τα οποία έχουν αρκετά ψηλό 

χείλος. Αυτά θεωρήσαµε ότι θα µπορούσαν να τα γέµιζαν είτε µέχρι το σηµείο που 

τελειώνει το σώµα και αρχίζει το χείλος είτε έως ελάχιστα πριν το µέσο του χείλους. 

Ενδεχοµένως η σύγκριση της χωρητικότητάς τους µε αυτή των υπολοίπων κυπέλλων 
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της ίδιας περιόδου να δείξει ποια από τις δύο µετρήσεις είναι η σωστή. Αυτά είναι τα 

κύπελλα µε Α/Α 114, 122, 130, 131, 132 και 133. Το κύπελλο µε Α/Α 133, αν και έχει 

πόδι δεν ταξινοµήθηκε χωριστά µαζί µε τα κύπελλα µε πόδι γιατί διαφέρει από αυτά ως 

προς το σχήµα, ενώ αν εξαιρέσοµε το πόδι το σχήµα του είναι ανάλογο µε των 

σύγχρονών του κυπέλλων µε ψηλό χείλος και ιδιαίτερα µε αυτού µε Α/Α 132. 

Άλλωστε, όπως αναφέρεται από τη Moignard στη δηµοσίευσή του, υπάρχουν κύπελλα 

ίδιου τύπου χωρίς ψηλό πόδι και όλα αυτά τα κύπελλα που έχουν ψηλό χείλος µε ή 

χωρίς πόδι τα έχει συµπεριλάβει στον ίδιο τύπο362.  

Τα κύπελλα που εξετάζονται παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς το σχήµα 

τους. Τα περισσότερα έχουν ευρεία διάµετρο και είναι συνήθως χαµηλά, υπάρχουν 

όµως και ορισµένα που είναι πιο στενά και πιο ψηλά. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν 

τα δύο πρώιµα κύπελλα µε Α/Α 1 και 2, τα οποία είναι παρόµοιου σχήµατος, όπως και 

τα υστερότερα κύπελλα µε Α/Α 106, 115, 120, 125,126, 129. Από αυτά τα 125, 126 και 

129 είναι όµοιου σχήµατος. Χαρακτηριστικά είναι τα ανατολίζοντα κύπελλα µε ψηλό 

χείλος που ορισµένες φορές µπορεί να είναι τόσο όσο και το σώµα ή και ψηλότερο. 

Στενό και ψηλό είναι και το πρώιµο κύπελλο µε Α/Α 5 το οποίο έχει διαφορετική 

κατατοµή από αυτά µε Α/Α 1 και 2. Γωνιώδης είναι η κατατοµή του κυπέλλου µε Α/Α 

108. Παρόµοιου σχήµατος και χρονολόγησης µε αυτό είναι και το κύπελλο µε Α/Α 

119, µόνο που σε αυτό διαφέρει λίγο το ανώτερο τµήµα του σώµατος µετά τη γωνίωση 

και το χείλος. Παρόµοιου σχήµατος µε το 119, αλλά µε λιγότερο έντονη τη γωνίωση 

και πολύ µεγαλύτερου µεγέθους, είναι το πρωιµότερο κύπελλο µε Α/Α 54, το οποίο ως 

προς το µέγεθός του είναι µοναδικό ανάµεσα στα υπό εξέταση κύπελλα. Στη 

δηµοσίευσή του χαρακτηρίζεται ως γιγαντιαίο κύπελλο363. Το ψηλό κωνικό κύπελλο µε 

Α/Α 134 που προέρχεται από την κεραµική παραγωγή της Κνωσού είναι αναλόγου 

σχήµατος µε το εισηγµένο από τη Λακωνία κύπελλο µε Α/Α 135, µε το οποίο και 

πρέπει να συγκριθεί ως προς τη χωρητικότητα. Τα εισηγµένα από τις Κυκλάδες 

κύπελλα (Α/Α 147-148) και τα περισσότερα αττικά (αυτά µε Α/Α 136-146) είναι 

χαµηλά και µε ευρεία διάµετρο. Υπάρχει όµως και αττικό κύπελλο µε ψηλό πόδι (αυτό 

µε Α/Α 149) που εξετάζεται εδώ µαζί µε τα υπόλοιπα και όχι ως ξεχωριστός τύπος γιατί 

αν εξαιρέσοµε το πόδι, το σχήµα του είναι όµοιο µε αυτό των υπολοίπων εξεταζοµένων 

εδώ κυπέλλων.  

                                                 
362 E. Moignard, 1996, 458, τύπος D. 
363 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 187, 388 (175.38).  
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ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 20 

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ364  

7,4 εκ.  8,4 εκ.  6,6 εκ.  0.148 λ.  

2 Royal Road, στρώµα 
Α, αρ. κατ. 26 

Π ΠΡΓ 7,5 εκ.  8,1 εκ.  7,7 εκ.  0.178 λ.  

3 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 14 

Μ ΠΡΓ 5,8 εκ.  8,7 εκ.  9 εκ.  0.195 λ.  

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 12 

Μ ΠΡΓ 5,1 εκ.  8,7 εκ.  9 εκ.  0.174 λ.  

5 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος V, αρ. κατ. 17 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

7,2 εκ.  8,4 εκ.  7,2 εκ.  0.231 λ.  

6 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος Ι, αρ. κατ. 45 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

7,3 εκ.  8,4 εκ.  9,3 εκ.  0.196 λ.  

7 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος Ι, αρ. κατ. 47 

Μ � Υ 
ΠΡΓ 

6,3 εκ.  9,6 εκ.  10,2 εκ.  0.196 λ.  

8 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 8 

Υ ΠΡΓ 9 εκ.  12,4 εκ.  13,4 εκ.  0.657 λ.  

9 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D,α ρ. κατ. 39 

Υ ΠΡΓ 8 εκ.  11,4 εκ.  12,8 εκ.  0.484 λ.  

10 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 10 

Υ ΠΡΓ 8,1 εκ.  11,4 εκ.  11,6 εκ. 0.484 λ.  

11 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 67 

Υ ΠΡΓ 7,2 εκ.  11,1 εκ.  12,4 εκ.  0.393 λ.  

12 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 66 

Υ ΠΡΓ 8,2 εκ.  10,8 εκ.  12 εκ.  0.383 λ.  

13 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GA, αρ. κατ. 3 

Υ ΠΡΓ 6,9 εκ.  10,8 εκ.  11-12 εκ.  0.357 λ.  

14 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 16 

Υ ΠΡΓ 7 εκ.  9,6 εκ.  10,6 εκ. 0.287 λ.  

15 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
28, αρ. κατ. 10 

Υ ΠΡΓ 6,5 εκ.  10 εκ.  10,5-11,5 εκ.  0.284 λ.  

16 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 29 

Υ ΠΡΓ 6,6 εκ.  9,3 εκ.  10,3 εκ.  0.259 λ.  

17 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 6 

Υ ΠΡΓ 6,8 εκ.  8,4 εκ.  8,4 εκ. 0.188 λ.  

18 Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3, 
αρ. κατ. 12 

Υ ΠΡΓ 5,8 εκ.  7,8 εκ.  6,6 εκ.  0.142 λ.  

19 Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3, 
αρ. κατ. 11 

Υ ΠΡΓ 5,4 εκ.  7,5 εκ.  7,5 εκ.  0.140 λ.  

20 Τεκές, τάφος Ε, αρ. Τέλος 7,4 εκ.  11,1 εκ.  12 εκ.  0.364 λ.  

                                                 
364 Στη δηµοσίευσή του στον κατάλογο χρονολογείται ως υποµινωικό/πρώιµο πρωτογεωµετρικό, ενώ στο 
σχολιασµό της κεραµικής ως πρώιµο πρωτογεωµετρικό.  
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κατ. 10 ΠΡΓ= 
γύρω στα 
µέσα του 
9ου π.Χ. 
αι.  

21 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GB, αρ. κατ. 25 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄  

6 εκ.  9,9 εκ.  10,8 εκ.  0.224 λ.  

22 Τεκές, τάφος Ε, αρ. 
κατ. 6 

Τέλος 
ΠΡΓ= 
γύρω στα 
µέσα του 
9ου π.Χ. 
αι. 

5,3 εκ.  9,9 εκ.  10,8 εκ.  0.203 λ.  

23 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GB, αρ. κατ. 26 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄ 

5,7 εκ.  9 εκ.  9 εκ.  0.215 λ.  

24 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 4 

Υ ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄  

5,1 εκ.  9,1εκ.  9,2 εκ.  0.205 λ.  

25 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 3 

ΠΡΓ Β΄  8,8 εκ.  13 εκ.  10,8-12 εκ.  0.675 λ.  

26 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 42 

ΠΡΓ Β΄ 9,4 εκ.  11,7 εκ.  11 εκ.  0.586 λ.  

27 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 105 

ΠΡΓ Β΄ 7 εκ.  9,9 εκ.  10 εκ.  0.280 λ.  

28 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 35 

ΠΡΓ Β΄  5,8 εκ.  9,9 εκ.  10,5 εκ.  0.247 λ.  

29 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 35 

ΠΡΓ Β΄  6,2 εκ.  9 εκ.  9,3 � 9,9 εκ.  0.223 λ.  

30 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Q, αρ. κατ. 26 

ΠΡΓ Β΄  5,8 εκ.  9 εκ.  9,8 εκ.  0.189 λ.  

31 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 11 

ΠΡΓ Β΄  5,5 εκ.  8,4 εκ.  8,6 � 9,3 εκ.  0.168 λ.  

32 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GC, αρ. κατ. 9 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

9 εκ.  14,1 εκ.  11,7 εκ.  0.795 λ.  

33 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 59 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ  

9,5 εκ.  13,8 εκ.  12,6 εκ.  0.791 λ.  

34 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ν, αρ. κατ. 17 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

8,8 εκ.  13,8 εκ.  12 εκ.  0.750 λ.  

35 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
28, αρ. κατ. 4 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

8,4 εκ.  13,2 εκ.  11,8 εκ.  0.676 λ.  

36 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 131 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

7,9 εκ.  12,3 εκ. 11,5 εκ. 0.564 λ.          και 
0.591 λ.  

37 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GC, αρ. κατ. 8 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

8,4 εκ.  12 εκ.  10 εκ.  0.538 λ.  

38 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 132 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

8,1 εκ.  12,3 εκ.  11,7 εκ.  0.521 λ.         και 
0.548 λ.  
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39 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 163 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

7,6 εκ.  12 εκ.  11 εκ.  0.487 λ.  

40 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 3 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

7,2 εκ.  11,4 εκ.  10,4 εκ.  0.443 λ.  

41 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 111 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

6,8 εκ.  10,5 εκ.  9,8 εκ.  0.343 λ.  

42 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 80 

ΠΡΓ 
Β΄/ΠΓ 

5,7 εκ.  11,1 εκ.  11,2 εκ.  0.292 λ.  

43 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 20 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

6,9 εκ.  10,2 εκ.  9,8 εκ.  0.286 λ.  

44 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 18 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

6-6,5 
εκ.365 

9,9 εκ.  10 εκ.  0.273 λ.  

45 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
287, αρ. κατ. 2 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ366 

6,1 εκ.  9 εκ.  9 εκ.  0.195 λ.  

46 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 19 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

6 εκ.  8,7 εκ.  8,7 εκ.  0.183 λ.  

47 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 28 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

4,8 εκ.  8,4 εκ.  7,6 εκ.  0.141 λ.  

48 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
286, αρ. κατ. 6 

ΠΓ 8,1 εκ.  12,3 εκ.  11,8 εκ.  0.508 λ.  

49 Χανιαλή Τεκές, 
θαλαµωτός τάφος 3, 
αρ. κατ. 16 

ΠΓ 6,9 εκ.  10,2 εκ.  9,6 εκ.  0.348 λ.  

50 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 60 

ΠΓ 6,1 εκ.  9,4 εκ.  8,5 εκ.  0.234 λ.  

51 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
280, αρ. κατ. 5 

ΠΓ 6,4 εκ.  8,1 εκ.  7,8 εκ.  0.199 λ.  

52 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
280, αρ. κατ. 3 

ΠΓ 5,1 εκ.  8,4 εκ.  7,2 εκ.  0.149 λ.  

53 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
280, αρ. κατ. 4 

ΠΓ 5,4 εκ.  7,9 εκ.  7 εκ.  0.144 λ.  

54 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
175, αρ. κατ. 38 

ΠΓ 20 εκ.  21,9 εκ.  19 εκ.  4.632 λ.  

55 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 43 

ΠΓ - ΜΓ 5,6 εκ.  10,5 εκ.  10,2 � 10,6 
εκ.  

0.280 λ.  

56 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 6 

ΠΓ - ΜΓ 4,3 εκ.  7,8 εκ.  7,2 εκ.  0.104 λ.  

57 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 46 

Υ ΜΓ 10,5 εκ. 15,9 εκ.  13,6 εκ.  1.294 λ.  

58 Βόρειο ΜΓ 9 εκ.  15,9 εκ.  13,6 εκ.  0.924 λ.  

                                                 
365 Το κύπελλο αυτό είναι ανισοϋψές. 
366 Στη δηµοσίευσή του στον κατάλογο χρονολογείται ως πρωτογεωµετρικό Β΄, ενώ στο σχολιασµό της 
κεραµικής ως πρωτογεωµετρικό Β΄- πρώιµο γεωµετρικό.  



 739

Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 91 

59 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GD, αρ. κατ. 22 

ΜΓ 9,8 εκ.  13,8 εκ.  12 εκ.  0.876 λ.  

60 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 28 

ΜΓ 8,8 εκ.  14,7 εκ.  12,5 εκ.  0.775 λ.  

61 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 37 

ΜΓ 9,2 εκ.  13,5 εκ.  11,8-13 εκ.  0.755 λ.  

62 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
65, αρ. κατ. 3 

ΜΓ 7,8 εκ.  15 εκ.  14 εκ.  0.750 λ.  

63 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 82 

ΜΓ 8 εκ.  14,1 εκ.  12,5 εκ.  0.710 λ.  

64 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 108 

ΜΓ 7,8 εκ.  14,1 εκ.  12,3 εκ.  0.700 λ.  

65 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
134, αρ. κατ. 67 

ΜΓ 7,9 εκ.  13,5 εκ.  11,2 εκ.  0.645 λ.  

66 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 45 

Υ ΜΓ 8 εκ.  12,3 εκ.  10,8 εκ.  0.564 λ.  

67 Royal Road, σύνολο 
ευρηµάτων G, αρ. 
κατ. 105 

ΜΓ 7,4 εκ.  12,6 εκ.  11,5 εκ.  0.532 λ.  

68 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 93 

ΜΓ 7,8 εκ.  12,6 εκ.  11 εκ.  0.531 λ.  

69 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
306, αρ. κατ. 17 

ΜΓ 7,7 εκ.  11,7 εκ.  12 εκ.  0.456 λ.  

70 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 96 

ΜΓ 7,2 εκ.  10,2 εκ.  10,2 εκ.  0.361 λ.  

71 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 199 

ΜΓ 6,9 
εκ.367  

10,8 εκ. 10,3 εκ.  0.349 λ.  

72 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 47 

ΜΓ 6,2 εκ.  10,8 εκ.  9,8 εκ.  0.306 λ.  

73 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GD, αρ. κατ. 21 

ΜΓ 7,2 εκ.  9,9 εκ.  9,8 εκ.  0.300 λ.  

74 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
219, αρ. κατ. 27 

ΜΓ 6,2 εκ.  10,5 εκ. 10 εκ.  0.279 λ.  

75 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 1 

ΥΓ 14,4 εκ. 18,6 εκ.  14,7�15,2 εκ.  2.376 λ.  

76 Βόρειο Τετράγωνο: 
το «Γεωµετρικό 
Πηγάδι», σύνολο Η, 
αρ. κατ. 40 

ΥΓ 9,8 εκ.  15,4 εκ.  12,4 εκ.  1.292 λ.  

77 Περιοχή Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, 
στρώµα Ε, αρ. κατ. 2 

ΥΓ 9,8 εκ.  16,5 εκ.  14 εκ.  1.135 λ.  

                                                 
367 Και αυτό το κύπελλο είναι ανισοϋψές. 
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78 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
107, αρ. κατ. 63 

ΥΓ 9,7 εκ.  15 εκ.  13,8 εκ.  1.118 λ.  

79 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GE, αρ. κατ. 18 

ΥΓ 10,8 εκ. 15 εκ.  14 εκ.  1.086 λ.  

80 Περιοχή Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, 
στρώµα D, αρ. κατ. 
29 

ΥΓ 12 εκ.  14,1 εκ.  12 εκ.  0.999 λ.  

81 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GE, αρ. κατ. 17 

ΥΓ  10,3 εκ. 14,4 εκ.  14 εκ.  0.966 λ.  

82 Περιοχή Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, 
στρώµα Ε, αρ. κατ. 3 

ΥΓ 10,8 εκ. 14,4 εκ.  14,5 εκ.  0.958 λ.  

83 Περιοχή Βενιζέλειου 
Νοσοκοµείου, 
στρώµα Ε, αρ. κατ. 4 

ΥΓ 10,8 εκ. 14,1 εκ.  12 εκ.  0.925 λ.  

84 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 43 

Π ΥΓ 10 εκ.  14,4 εκ.  12,5 εκ.  0.928 λ.  

85 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 5 

ΥΓ 9,5 εκ.  14,1 εκ.  11,8 εκ.  0.883 λ.  

86 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 104 

Υ ΥΓ 9 εκ.  13 εκ.  12,5 εκ.  0.633 λ.  

87 Ν∆ του κεντρικού 
δρόµου από Κνωσό 
προς Ηράκλειο 
(Φορτέτσα), τάφος 
Α, αρ. κατ. 28 

ΥΓ 7,3 εκ.  10,8 εκ. 10,8 εκ.  0.369 λ.  

88 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
1, αρ. κατ. 8 

Υ ΥΓ 7,6 εκ.  10,5 εκ.  10 εκ.  0.334 λ.  

89 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 112 

Π ΥΓ 6,5 εκ.  10,9 εκ.  9,2 εκ.  0.283 λ.  

90 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
104, αρ. κατ. 96 

Π ΥΓ 5,7 εκ.  9 εκ.  7,6 εκ.  0.201 λ.  

91 Περιοχή Ν∆ 
σπιτιών, σύνολο 
ευρηµάτων Χ, αρ. 
κατ. 8 

ΥΓ 6,3 εκ.  7,5 εκ.  11 εκ.  0.187 λ.  

92 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ο, αρ. κατ. 26 

ΥΓ 6 εκ.  8,4 εκ.  7,8 εκ.  0.183 λ.  

93 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Η, αρ. κατ. 11 

ΥΓ 5,7 εκ.  8,1 εκ.  7,2 εκ.  0.163 λ.  

94 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
78, αρ. κατ. 3 

Υ ΥΓ 5,7 εκ.  8,1 εκ.  7 εκ.  0.161 λ.  

95 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
106, αρ. κατ. 10 

Υ ΥΓ 5,9 εκ.  7,5 εκ.  7,3 εκ.  0.150 λ.  

96 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
132, αρ. κατ. 32 

Υ ΥΓ 4,9 εκ.  6,9 εκ.  7 εκ.  0.093 λ.  

97 Βόρειο ΥΓ- ΠΑν 10,4 εκ. 16,5 εκ.  13,5 εκ. 1.429 λ.  
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Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 130 

98 Road Trials, στρώµα 
F, αρ. κατ. 17  

Υ ΥΓ-
ΠΑν 

11,9 εκ. 14,7 εκ.  12,5 εκ.  1.165 λ.  

99 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
132, αρ. κατ. 24 

ΥΓ/ΠΑν 10,1 εκ. 14,8 εκ.  13,6 εκ.  0.995 λ.  

100 Royal Road, σύνολο 
ευρηµάτων G, αρ. 
κατ. 106  

ΥΓ ή 
ΠΑν 

11,5 εκ. 13,6 εκ.  12 εκ.  0.866 λ.  

101 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
134, αρ. κατ. 47 

ΥΓ - ΠΑν 10,2 εκ. 15 εκ.  12 εκ.  0.844 λ.  

102 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
134, αρ. κατ. 9 

ΥΓ - ΠΑν 9,6 εκ.  13,8 εκ.  12,3 εκ.  0.767 λ.  

103 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», σύνολο 
ευρηµάτων GH, αρ. 
κατ. 37 

ΥΓ - ΠΑν 9,8 εκ.  12,9 εκ.  10,7-12,3 εκ.  0.754 λ.  

104 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν), 
αρ. κατ. 1 

ΥΓ/ΠΑν 7,1 εκ.  10,5 εκ.  9 εκ.  0.376 λ.  

105 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
98, αρ. κατ. 4 

ΥΓ/ΠΑν 6,6 εκ.  9,6 εκ.  9 εκ.  0.318 λ.  

106 Road Trials, στρώµα 
F, αρ. κατ. 19  

ΥΓ-ΠΑν 7,3 εκ.  7,5 εκ.  6 εκ.  0.179 λ.  

107 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 64 

Αν 10,6 εκ. 15,9 εκ.  14,9 εκ.  1.104 λ.  

108 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
16, αρ. κατ. 2 

Ίσως Αν 6,8 εκ.  7,5 εκ.  8 εκ.  0.333 λ.  

109 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
19, αρ. κατ. 3 

ΠΑν 11,6 εκ. 14,7 εκ.  13 εκ.  1.179 λ.  

110 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
19, αρ. κατ. 8 

ΠΑν 11,4 εκ. 15,3 εκ.  14,2 εκ.  1.149 λ.  

111 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 112 

ΠΑν 11,7 εκ. 15 εκ.  13,2 εκ.  1.122 λ.  

112 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
14, αρ. κατ. 9 

ΠΑν 11 εκ.  15 εκ.  13 εκ.  1.115 λ.  

113 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
14, αρ. κατ. 17 

ΠΑν 10,8 εκ. 13,8 εκ.  13 εκ.  0.947 λ.  

114 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 126 

ΠΑν 13,5 εκ. 15 εκ.  14 εκ.  0.799 λ.          και 
0.947 λ.  

115 Περιοχή Ν∆ 
σπιτιών, στρώµα F, 
αρ. κατ. 1 

ΠΑν 10,4 εκ. 11,5 εκ.  9,6 εκ.  0.653 λ.  

116 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 49 

ΠΑν 8,2 εκ.  10,8 εκ.  9,6 εκ.  0.397 λ.  

117 Στρώµα ΤΡ/68, αρ. 
κατ. 14 

ΠΑν, 
πιθανόν 
α΄ 
τέταρτο 

8,7 εκ.  10,5 εκ.  8,1 εκ.  0.395 λ.  
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7ου π.Χ. 
αι.  

118 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
78, αρ. κατ. 4 

ΠΑν 5,6 εκ.  8,1 εκ.  8,2 εκ..  0.143 λ.  

119 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Η, αρ. κατ. 24 

ΠΑν 6 εκ.  7,5 εκ.  6,8 εκ.  0.139 λ.  

120 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 50 

ΠΑν 6,3 εκ.  6,4 εκ.  5,4 εκ.  0.096 λ.  

121 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
218, αρ. κατ. 56 

ΜΑν 11 εκ.  14,1 εκ.  13,5 εκ.  0.894 λ.  

122 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 32 

ΜΑν 10 εκ.  14,7 εκ.  12,1 εκ.  0.695 λ.          και 
0.852 λ.  

123 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 35 

ΜΑν 12,5 εκ. 12,6 εκ.  11,8 εκ.  0.841 λ.  

124 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
75, αρ. κατ. 101 

ΥΑν 9,8 εκ.  15,9 εκ.  13,7 εκ.  1.105 λ.  

125 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 6 

ΥΑν 12,3 εκ. 13,5 εκ.  13 εκ.  1.020 λ.  

126 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 12 

ΥΑν 11,8 εκ. 12,7 εκ.  12,3 εκ.  0.898 λ.  

127 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 55 

ΥΑν 9,8 εκ.  14,1 εκ.  13,3 εκ.  0.830 λ.  

128 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
285, αρ. κατ. 21 

ΥΑν 10,4 εκ. 13,5 εκ.  12 εκ.  0.767 λ.  

129 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 10 

ΥΑν 11,4 εκ. 12 εκ.  11 εκ.  0.730 λ.  

130 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
126, αρ. κατ. 6 

ΥΑν 12 εκ.  11,7 εκ.  12 εκ.  0.422 λ.          και 
0.600 λ.  

131 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 30 

ΥΑν 11,3 εκ. 12,1 εκ.  12,8 εκ.  0.416 λ.           και 
0.678 λ.  

132 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 31 

ΥΑν 9,6 εκ.  10,2 εκ.  10,8 εκ.  0.319 λ.          και 
0.423 λ.  

133 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
56, αρ. κατ. 19 

ΥΑν 12 εκ.  10,9 εκ.  11 εκ.  0.319 λ.          και 
0.494 λ.  

134 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
82, αρ. κατ. 11 

ΥΑν 9,8 εκ.  8,1 εκ.  9,8 εκ.  0.295 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΛΑΚΩΝΙΑ 

135 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
34, αρ. κατ. 36 

Αν 10,6 εκ. 8,4 εκ.  10,6 εκ.  0.317 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

136 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 

Υ ΠΡΓ 6,7 εκ.  10 εκ.  9,3 εκ.  0.294 λ.  
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J, αρ. κατ. 47 
137 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 48 

Υ ΠΡΓ 6,5 εκ.  9,9 εκ.  9,5 εκ.  0.284 λ.  

138 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 28 

Υ ΠΡΓ 6,2 εκ.  9,6 εκ.  8,8 εκ.  0.251 λ.  

139 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 29 

Υ ΠΡΓ 6,2 εκ.  9,9 εκ.  8,2 �9 εκ.  0.246 λ.  

140 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 49 

Υ ΠΡΓ 5,9 εκ.  9,6 εκ.  9 εκ.  0.233 λ.  

141 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
207, αρ. κατ. 13 

Υ ΠΡΓ 5,8 εκ.  9,3 εκ.  8,4 εκ.  0.218 λ.  

142 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 34 

ΜΓ Ι 6,2 εκ.  10,2 εκ.  8,5 εκ.  0.286 λ.  

143 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 130 

ΜΓ 5,2 εκ.  10,8 εκ.  10,5 εκ.  0.265 λ.  

144 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
Ν, αρ. κατ. 18 

ΜΓ Ι 4,8 εκ.  9,9 εκ.  9,6 εκ.  0.210 λ.  

145 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 71 

ΜΓ Ι 5,4 εκ.  9,3 εκ.  8,8 εκ.  0.203 λ.  

146 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
G, αρ. κατ. 74 

ΜΓ Ι 5 εκ.  9,9 εκ.  9,4 εκ.  0.195 λ.  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 

147 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 96 

ΜΓ 5,5 εκ.  9,3 εκ.  8 εκ.  0.203 λ.  

148 Royal Road, σύνολο 
ευρηµάτων G, αρ. 
κατ. 127  

ΜΓ 6 εκ.  9 εκ.  9 εκ.  0.185 λ.  

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

149 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
J, αρ. κατ. 54 

Υ ΠΡΓ 9,1 εκ.  9,9 εκ.  9,4 εκ.  0.255 λ.  

 

Τα παραπάνω κύπελλα και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 197, 385, εικ. 125, πίν. 185 (207.20) 
2 J. N. Coldstream, 1972, 69, εικ. 2, πίν. 15 (Α 26) 
3 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 28, 385, εικ. 65, πίν. 64 (J 14) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 27-28, 385-386, εικ. 65, πίν. 64 (J 12) 
5 J. Boardman, 1960, 134, εικ. 5, πίν. 36 (V 17) 
6 J. Boardman, 1960, 131, εικ. 5, πίν. 36 (Ι 45) 
7 J. Boardman, 1960, 131, εικ. 5 (Ι 47) 
8 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 47, 385, εικ. 70 (Q 8) 
9 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 6, 385, εικ. 56, πίν. 45  (D 39) 
10 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 214, 385, εικ. 131, πίν. 199 (219.10) 
11 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 18,  385, εικ. 60, πίν. 56 (G 67) 
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12 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 18, 385, 18, 385, εικ. 60, πίν. 56 (G 66) 
13 J. N. Coldstream, 1992, 68, πίν. 51 και 60 (GA 3) 
14 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 186, 386-387, εικ. 119 (175.16) 
15 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 78, 385, εικ. 78, πίν. 100 (28.10) 
16 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 256, 385-386, εικ. 144 (287.29) 
17 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 255, εικ. 143 (287.6) 
18 J. Boardman, 1967, 71, εικ. 5 (αρ. κατ. 12) 
19 J. Boardman, 1967, 71, εικ. 5 (αρ. κατ. 11) 
20  H. Sackett, 1976, 120, εικ. 4, πίν. 15b (Ε 10) 
21 J. N. Coldstream, 1992, 69, πίν. 51 και 61 (GB 25) 
22 H. Sackett, 1976, 120, εικ. 4, πίν. 15b (Ε 6) 
23 J. N. Coldstream, 1992, 69, πίν. 51 και 61 (GB 26) 
24 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 255, 386, εικ. 143 (287.4) 
25 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 5, 385-390, εικ. 56, πίν. 45 (D 3) 
26 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 6, 385, εικ. 56, πίν. 45 (D 42) 
27 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 236, 385, εικ. 138 (283.105) 
28 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 6, 385-386, εικ. 56, πίν. 45 (D 35) 
29 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 48, 385-386, εικ. 71 (Q 35) 
30 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 47, 385-386, εικ. 71 (Q 26) 
31 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 214, 385-386, εικ. 131, πίν. 199 (219.11) 
32 J. N. Coldstream, 1992, 70, πίν. 52 (GC 9) 
33 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 18, 386, εικ. 60, πίν. 56 (G 59) 
34 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 37, 386-387, εικ. 68, πίν. 72 (Ν 17) 
35 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 78, 386, εικ. 78, πίν. 100 (28.4) 
36 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 386, εικ. 63 (G 131) 
37 J. N. Coldstream, 1992, 70, πίν. 52 (GC 8) 
38 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, 386, εικ. 63 (G 132) 
39 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 157, 386, εικ. 111 (107.163) 
40 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 233, 386, εικ. 135 (283.3) 
41 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 247, 386, εικ. 141, πίν. 228 (285.111) 
42 J. N. Coldstream et al., 1981, 154, εικ. 7, πίν. 26 (αρ. κατ. 80) 
43 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 186, 386-387, εικ. 119 (175.20) 
44 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 186, 386-387, εικ. 119, πίν. 177 (175.18) 
45 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 255, 386, εικ. 143 (287.2) 
46 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 186, 386-387, εικ. 119 (175.19) 
47 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 134, 387, εικ. 103, πίν. 135 (100.28) 
48 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 254, 385, εικ. 143, πίν. 231 (286.6) 
49 J. Boardman, 1967, 72, εικ. 5 (αρ. κατ. 16) 
50 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 18, 388-389, εικ. 60, πίν. 56 (G 60) 
51 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 229, 385, εικ. 135, πίν. 210 (280.5) 
52 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 229, 387, εικ. 135, πίν. 210 (280.3) 
53 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 229, 387, εικ. 135, πίν. 210 (280.4) 
54 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 187, 388, εικ. 120, πίν. 179 (175.38) 
55 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 234, 386, εικ. 136 (283.43) 
56 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 146, 386, εικ. 106, πίν. 145 (106.6) 
57 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 205, 387-388, εικ. 130 (218.46) 
58 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 264, 388-389, εικ. 147, πίν. 238 (292.91) 
59 J. N. Coldstream, 1992, 72, πίν. 54 και 63 (GD 22) 
60 J. N. Coldstream et al., 1981, 148, εικ. 7, πίν. 19 (αρ. κατ. 28) 
61 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 215, 388-389, εικ .132, πίν. 201 (219.37) 
62 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 105, 388-389, εικ. 93 (65.3) 
63 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 264, 388-389, εικ. 146, πίν. 238 (292.82) 
64 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 265, 388-389, εικ. 147, πίν. 238 (292.108) 
65 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 177, 388, εικ. 119, πίν. 173 (134.67) 
66 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 205, 387-388, εικ. 130 (218.45) 
67 J. N. Coldstream, 1972, 95-96, εικ. 15, πίν. 28 (G 105) 
68 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 114, 388-389, εικ. 95, πίν. 126 (75.93) 
69 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 281, 386, εικ. 151, πίν. 257 (306.17) 
70 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 154, 386, εικ. 110 (107.96) 
71 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 117, 386, εικ. 98, πίν. 129 (75.199) 
72 J. N. Coldstream et al., 1981, 150, εικ. 7, πίν .20 (αρ. κατ. 47) 
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73 J. N. Coldstream, 1992, 72, πίν. 54 και 63 (GD 21) 
74 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 215, 386-387, εικ. 132, πίν. 201 (219.27) 
75 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 146, 388-389, εικ. 106, πίν .145 (106.1) 
76 J. N. Coldstream, 2000, 284, εικ. 7, πίν. 57 (Η 40) 
77 J. N. Coldstream, 1972, 84-85, εικ. 8, πίν. 21 (Ε 2) 
78 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 153, 387-388, εικ. 107 (107.63) 
79 J. N. Coldstream, 1992, 73, πίν. 56 και 65 (GE 18) 
80 J. N. Coldstream, 1972, 82-84, εικ. 8, πίν. 21 (D 29) 
81 J. N. Coldstream, 1992, 73, πίν. 56 και 65 (GE 17) 
82 J. N. Coldstream, 1972, 84-85, εικ. 8, πίν. 21 (Ε 3) 
83 J. N. Coldstream, 1972, 84-85, εικ. 8 (Ε 4) 
84 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 89, 389-390, εικ .84 (40.43) 
85 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 141, 387, εικ. 104 (104.5) 
86 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 236, 388-389, εικ. 138 (283.104) 
87 M. S. F. Hood, J. Boardman, 1961, 74, εικ. 8 (Α 28) 
88 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 57, 388-389, εικ. 73, πίν. 87 (1.8) 
89 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 114, 389, εικ. 95, πίν. 126 (75.112) 
90 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 143, 389, εικ. 105, πίν. 144 (104.96) 
91 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 230, εικ. 20, πίν .47a (X 8) 
92 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 42, 387-388, εικ. 70 (Ο 26) 
93 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 24, εικ. 64, πίν. 62 (Η 11) 
94 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 123, 388-389, εικ. 99, πίν. 130 (78.3) 
95 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 146, 388-389, εικ. 106, πίν. 145 (106.10) 
96 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 173, 388-389, εικ. 118, πίν. 171 (132.32) 
97 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 115, 387-388, εικ. 95 (75.130) 
98 J. N. Coldstream, 1972, 86-87, εικ. 8, πίν. 22 (F 17) 
99 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 173, 389-390, εικ. 118, πίν. 171 (132.24) 
100 J. N. Coldstream, 1972, 95-96, εικ. 15 (G 106) 
101 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 176, 389-390, εικ. 118, πίν. 174 (134.47) 
102 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 175, 387-388, εικ. 118, πίν. 173 (134.9) 
103 J. N. Coldstream, 1992, 77, πίν. 59 και 69 (GH 37) 
104 J. N. Coldstream, 2000, 292, εικ. 9, πίν. 59 (Ν 1) 
105 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 131, εικ. 101, πίν. 133 (98.4) 
106 J. N. Coldstream, 1972, 86-87, εικ. 8, πίν. 23 (F 19) 
107 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 246, εικ. 140 (285.64) 
108 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 66, εικ. 75, πίν. 94 (16.2) 
109 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 71, 457, εικ. 76 (19.3) 
110 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 71, 458, εικ. 76, πίν. 95 (19.8) 
111 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 247, 457, εικ. 141 (285.112) 
112 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 64, 457, εικ. 75 (14.9) 
113 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 64, 457, εικ. 75 (14.17) 
114 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 208, 457, εικ. 131 (218.126) 
115 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 213, εικ. 11, πίν. 39a (F 1) 
116 J. N. Coldstream et al., 1981, 150, εικ. 7, πίν. 20 (αρ. κατ. 49) 
117 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 46-47, εικ. 14 (αρ. κατ. 14) 
118 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 123, 457, εικ. 99, πίν. 130 (78.4) 
119 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 24, εικ. 64, πίν. 62 (Η 24) 
120 J. N. Coldstream et al., 1981, 150, εικ. 7, πίν. 20 (αρ. κατ. 50) 
121 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 206, 457, εικ. 130 (218.56) 
122 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 244, 457, εικ.139 (285.32) 
123 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 245, 457, εικ. 139 (285.35) 
124 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 114, 457, εικ. 95 (75.101) 
125 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 83, 457, εικ. 79 (34.6) 
126 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 84, 457, εικ. 79 (34.12) 
127 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 263, 457, εικ. 145 (292.55) 
128 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 244, 457, εικ. 138 (285.21) 
129 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 84, 457, εικ. 79 (34.10) 
130 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 169, 458, εικ. 117 (126.6) 
131 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 84, 458, εικ. 79 (34.30) 
132 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 84, 458, εικ. 79 (34.31) 
133 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 96, 458, εικ. 87, πίν. 111 (56.19) 
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134 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 127, 459, εικ. 99, πίν. 132 (82.11) 
135 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 85, 459, εικ. 79 (34.36) 
136 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 29, 401-402, εικ. 65 (J 47) 
137 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 29, 401-402, εικ. 65 (J 48) 
138 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 28, 393-394, 401-402, εικ. 65, πίν. 65 (J 28) 
139 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 28, 401-402, εικ. 65, πίν. 65 (J 29) 
140 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 29, 401-402, εικ. 65 (J 49) 
141 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 197, εικ. 124 (207.13) 
142 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 234, 401-402, εικ. 136 (283.34) 
143 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 21, εικ. 63 (G 130) 
144 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 37, 401-402, εικ. 68 (Ν 18) 
145  J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 18-19, 401-402, εικ. 60, πίν. 56 (G 71) 
146 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 19, 401-402, εικ. 60, πίν. 56 (G 74) 
147 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 236, 404-405, εικ. 138 (283.96) 
148 J. N. Coldstream, 1972, 98, εικ. 15, πίν. 29 (G 127) 
149 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 29, 401, εικ. 66 (J 54) 
 

Β. Μικρογραφικά κύπελλα 

Στις δηµοσιεύσεις τους τα περισσότερα αναφέρονται ως µικρά κύπελλα ή απλά 

ως κύπελλα, ενώ ελάχιστα προσδιορίζονται ως µικρογραφικά. Η χωρητικότητα 

µετρήθηκε σε εννέα παραδείγµατα από τα οποία τα οκτώ προέρχονται από την εγχώρια 

παραγωγή της Κνωσού και το ένα προέρχεται από την Αττική (Α/Α 9) και µετρήθηκε 

για σύγκριση µε τα κνωσιακά. Από τα κνωσιακά ένα (Α/Α 1) είναι χειροποίητο.  

 Η χωρητικότητα στα µικρογραφικά κύπελλα µετρήθηκε για να διερευνηθεί αν 

µπορεί να ήταν χρηστικά. Ένα από αυτά, το χειροποίητο (Α/Α 1), στο εσωτερικό του 

είναι µαυρισµένο από κάψιµο. Σε όλα µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα 

και αρχίζει το χείλος. Αναλόγου σχήµατος είναι τα µικρογραφικά κύπελλα µε Α/Α 1-3 

και 5-7. Αυτό µε Α/Α 4 διαφέρει ως προς το έχει γωνιώδη κατατοµή στο ανώτερο 

τµήµα του σώµατος, ενώ το αττικό κύπελλο µε Α/Α 9 έχει ψηλό πόδι. Αν εξαίρεσοµε 

το πόδι, η κατατοµή του είναι ανάλογη µε των υπολοίπων. ∆ιαφορετικό από όλα τα 

προηγούµενα είναι το µικρογραγικό κύπελλο µε Α/Α 8, το οποίο είναι κωνικό. 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Royal Road, σύνολο 

ευρηµάτων C, αρ. 
κατ. 38 

ΠΡΓ 4,2 εκ.  5,5 εκ.  5,8 εκ.  0.044 λ.  

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

2 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
100, αρ. κατ. 30 

ΠΡΓ Β΄ - 
ΠΓ 

3,8 εκ.  6,4 εκ.  6 εκ.  0.069 λ.  

3 Κάτω Γυψάδες, 
θαλαµωτός τάφος, 
αρ. κατ. 81 

ΠΡΓ 
Β΄/ΠΓ 

4,5 εκ.  6 εκ.  6 εκ.  0.051 λ.  

4 Βόρειο ΠΓ 4,1 εκ.  7,2 εκ.  6,4 εκ.  0.076 λ.  
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Νεκροταφείο, τάφος 
283, αρ. κατ. 48 

5 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
280, αρ. κατ. 8 

ΠΓ 3,5 εκ.  5,4 εκ.  5,6 εκ.  0.038 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
125, αρ. κατ. 14 

ΜΓ 4,3 εκ.  6 εκ.  5,7 εκ.  0.062 λ.  

7 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
98, αρ. κατ. 8 

ΥΓ-ΠΑν 5,1 εκ.  6,1 εκ.  5,8 εκ.  0.079 λ.  

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΩΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

«Ανεξερεύνη
το Μέγαρο», 
στρώµα GB, αρ. 
κατ. 28 

Υ 
ΠΡΓ � 
ΠΡΓ Β΄  

2
,5 εκ.  

6,3 
εκ.  

6,7 
εκ.  

0.020 λ.  

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

9 Αθήνα, Αγορά, 
τάφος Q8:5, αρ. κατ. 
Β1 

Πρώιµη/π
ροχωρηµέ
νη ΠΡΓ 

5,4 εκ.  6 εκ.  6,2 εκ. 0.047 λ.  

 

Τα παραπάνω µικρογραφικά κύπελλα και τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα 

ακόλουθα:  

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, 1972, 76, εικ. 2, πίν. 19 (C 38) 
2 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 134, 387, εικ. 103, πίν. 135 (100.30) 
3 J. N. Coldstream et al., 1981, 154, εικ. 7, πίν. 26 (αρ. κατ. 81) 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 234, 385-386, εικ. 136 (283.48) 
5 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 229, 387, εικ. 135, πίν. 210 (280.8) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 167, 387-388, εικ. 117 (125.14) 
7 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 131, εικ. 101, πίν. 133 (98.8) 
8 J. Papadopoulos, 1994, 447, εικ. 6 (Β 1) 
 

Γ. Κωνικά κύπελλα (Πίν. 7) 

Από αυτό τον τύπο κυπέλλων η χωρητικότητα µετρήθηκε σε οκτώ παραδείγµατα 

που όλα προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Ίδιου σχήµατος είναι τα 

κωνικά κύπελλα µε Α/Α 1-7, στα οποία το χείλος είναι έντονα έξω νεύον και 

διαχωρίζεται σαφώς από το σώµα, ενώ από αυτά διαφέρει το κωνικό κύπελλο µε Α/Α 8 

που είναι πιο χαµηλό. Σε αυτό το χείλος είναι ενιαίο µε το σώµα. Στα κύπελλα µε Α/Α 

1-7 η χωρητικότητα µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει το 

χείλος, ενώ σε αυτό µε Α/Α 8 έως λίγο κάτω από το χείλος.  
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ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Road Trials, στρώµα 

F, αρ. κατ. 20 
ΥΓ 8 εκ.  12 εκ.  12 εκ.  0.439 λ.  

2 Road Trials, στρώµα 
F, αρ. κατ. 22 

ΥΓ 7,2 εκ.  10,5 εκ.  11,5 εκ.  0.300 λ.  

3 Μαύρο Σπήλαιο, 
τάφος 4 (σύνολο Ν), 
αρ. κατ. 6 

ΠΑν 7,2 εκ.  12,9 εκ.  13,5 εκ.  0.514 λ.  

4 Περιοχή Ν∆ 
σπιτιών, στρώµα J, 
αρ. κατ. 28 

ΠΑν 8 εκ.  12 εκ.  12 εκ.  0.493 λ.  

5 Στρώµα ΤΡ/68, αρ. 
κατ. 17 

ΠΑν, 
πιθανότατ
α α΄ 
τέταρτο 
7ου π.Χ. 
αι.  

8 εκ.  12,3 εκ.  12,6 εκ.  0.492 λ.  

6 Στρώµα ΤΡ/68, αρ. 
κατ. 16 

ΠΑν, 
πιθανότατ
α α΄ 
τέταρτο 
7ου π.Χ. 
αι. 

7,8 εκ.  12 εκ.  13,5 εκ.  0.421 λ.  

7 «Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο», στρώµα 
GF, αρ. κατ. 23 

Αν 8 εκ.  12,6 εκ.  14 εκ.  0.468 λ.  

8 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος V, αρ. κατ. 20 

Μ ΠΡΓ 
(;) 

4,5 εκ.  7,8 εκ.  8,4 εκ.  0.078 λ.  

 

Τα παραπάνω κωνικά κύπελλα µε τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα 

ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, 1972, 87, εικ. 8, πίν. 23 (F 20) 
2 J. N. Coldstream, 1972, 87, εικ. 8 (F 22) 
3 J. N. Coldstream, 2000, 292, εικ. 9, πίν. 59 (Ν 6) 
4 J. N. Coldstream, C. F. Macdonald, 1997, 222, εικ. 15, πίν. 43a (J 28) 
5 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 46-47, εικ. 1 (αρ. κατ. 17) 
6 J. N. Coldstream, L. H. Sackett, 1978, 46-47, εικ. 1 (αρ. κατ. 16) 
7 J. N. Coldstream, 1992, 75, πίν. 57 και 66 (GF 23) 
8 J. Boardman, 1960, 134, εικ. 5 (V 20) 
 

∆. Κύπελλα µε έσω νεύον χείλος (Πίν. 7) 

Κρίνοντας από το εξεταζόµενο υλικό πρόκειται για σχετικά σπάνιο τύπο 

κυπέλλου από τον οποίο η χωρητικότητα ήταν δυνατόν να µετρηθεί µόνο σε δύο 

παραδείγµατα, που και τα δύο προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. 

Και στα δύο µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει το χείλος. 
ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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1 Άγιος Ιωάννης, 
τάφος V, αρ. κατ. 16 

Π ΠΡΓ (;) 5,9  εκ.  13,8 εκ.  13,5 εκ.  0.284 λ.  

2 Β τετράγωνο: το 
«Γεωµετρικό 
Πηγάδι», σύνολο Η, 
αρ. κατ. 41 

ΥΓ 4,8 εκ.  10,2 εκ.  8,4 εκ.  0.241 λ.  

 

Τα παραπάνω κύπελλα µε τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. Boardman, 1960, 134, εικ. 5, πίν. 36 (V 16) 
2 J. N. Coldstream, 2000, 284, εικ. 7, πίν. 57 (Η 41) 
 

Ε. Κύπελλο µε έσω νεύον χείλος και οριζόντια λαβή (Πίν. 7) 

Στο σύνολο του υλικού που εξετάζεται µόνο ένα κύπελλο µε έσω νεύον χείλος 

και οριζόντια λαβή είναι γνωστό. Προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού 

και η χωρητικότητά του µετρήθηκε έως λίγο κάτω από το χείλος, σηµείο έως το οποίο 

θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να γεµίζονταν για να µην ξεχειλίζει κατά τη χρήση.  
ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΑΒΗ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
D, αρ. κατ. 9 

ΠΡΓ Β΄  5,9  εκ.  9 εκ.  9 εκ.  0.230 λ.  

 

Το παραπάνω κύπελλο µε το σχέδιο του έχουν δηµοσιευθεί στο ακόλουθο:  

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 5, 378, 380, εικ. 56, πίν. 45 (D 9) 
 

Στ. Κωδωνόσχηµα κύπελλα (Πίν. 6, 7) 

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε έξι κωδωνόσχηµα κύπελλα, που όλα προέρχονται 

από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Τα  κύπελλα αυτά έχουν έξω νεύον χείλος και 

η χωρητικότητά τους µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει το 

χείλος. Ορισµένα φέρουν γραπτές ταινίες στο εσωτερικό τους, στο πάνω ή και στο 

κάτω τµήµα του σώµατος, που ίσως να είναι διακοσµητικές.  
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Στρωµατογραφικό 

Μουσείο, τοµές 
1962 (πίν. 43.1) 

ΥποΜ 14,4  
εκ.  

12,9 εκ.  12,9 εκ.  0.901 λ.  

2 ∆υτικά 
Στρωµατογραφικού 
Μουσείου (εικ. 60b) 

ΥποΜ 11,7 εκ. 11,7 εκ.  12,7 εκ.  0.632 λ.  

3 ∆υτικά ΥποΜ 11,1 εκ. 11,1 εκ.  11,7 εκ.  0.600 λ.  
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Στρωµατογραφικού 
Μουσείου (εικ. 60a) 

4 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
40, αρ. κατ. 19 

ΥποΜ 6,3 εκ.  6,3 εκ.  6,2 εκ.  0.074 λ.  

5 Royal Road, στρώµα 
Α, αρ. κατ. 25 

ΥποΜ ή 
Π Π ΠΡΓ 

11,5 εκ. 11,4 εκ.  13 εκ.  0.623 λ.  

6 Βόρειο 
Νεκροταφείο, τάφος 
25, αρ. κατ. 2 

ΥποΜ/Π 
ΠΡΓ 

7,4 εκ.  7,5 εκ.  7 εκ.  0.162 λ.  

 

Τα παραπάνω κωδωνόσχηµα κύπελλα µε τα σχέδια τους έχουν δηµοσιευθεί στα 

ακόλουθα: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 M. Popham, 1992, 61, πίν. 43.1 
2 P. M. Warren, 1983, 76, 85, εικ. 60b 
3 P. M. Warren, 1983, 76, 85, εικ. 60a 
4 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 88, 305, εικ. 83, πίν. 106 (40.19) 
5 J. N. Coldstream, 1972, 69, εικ. 2, πίν. 15 (Α 25) 
6 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 74, 385, εικ. 77, πίν. 98 (25.2) 
 

Ζ. Κύπελλο µε πόδι (Πίν. 7) 

Η χωρητικότητα ήταν δυνατόν να µετρηθεί µόνο σε ένα κύπελλο  µε πόδι που 

προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή της Κνωσού. Το σχήµα του είναι βαθύ, 

κωδωνόσχηµο και έχει πόδι, όπως και τα κωδωνόσχηµα κύπελλα. Στο σώµα του όµως 

φέρει ανάγλυφες κάθετες ραβδώσεις, οι οποίες είναι ανάλογες µε αυτές που 

συναντώνται σε ορισµένες οινοχόες και σε ορισµένα ληκύθια.  

Η χωρητικότητά του µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει 

το χείλος, που είναι έξω νεύον. Στο εσωτερικό του χείλους υπάρχει γραπτή ταινία. Το 

σηµείο έως το οποίο µετρήθηκε η χωρητικότητα συµπίπτει µε το σηµείο έως το οποίο 

τελειώνει η ταινία αυτή, που θα µπορούσε να µην είναι διακοσµητική, αλλά να 

προσδιορίζει το σηµείο έως το οποίο θα έπρεπε να γεµίζει το αγγείο.  
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΟ∆Ι 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
98, αρ. κατ. 13 

Π ΠΡΓ 6,9  εκ.  5,4 εκ.  5 εκ.  0.058 λ.  

 

Το παραπάνω αγγείο µε το σχέδιο του έχουν δηµοσιευθεί στο ακόλουθο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996 ,132, 385, εικ. 101, πίν. 133 (98.13) 
 

Η. Τριποδικό κύπελλο 
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Πρόκειται για µοναδικό αγγείο στο σύνολο του εξεταζόµενου υλικού. Εξωτερικά 

φέρει γραπτή διακόσµηση, ενώ εσωτερικά είναι ολόβαφο. Έχει τρία σχετικά χαµηλά 

πόδια και πολύ έντονα έξω νεύον χείλος.  

Προέρχεται από την κεραµική παραγωγή της Κνωσού και η χωρητικότητά του 

µετρήθηκε έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα.   
ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΚΝΩΣΟΣ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΛ ΥΨΟΣ ΜΕΓ. ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜ. ΧΕΙΛ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφος 
292, αρ. κατ. 223 

ΠΑν 14,3  
εκ.  

12,9 εκ.  14,5 εκ.  1.006 λ.  

 

Το παραπάνω κύπελλο µε το σχέδιο του έχει δηµοσιευθεί στο ακόλουθο: 

Α/Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996 ,269, 458, εικ. 149, πίν. 248 (292.223) 
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ΙΙI. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 

ΥποΜ-Αν ΑΓΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ 

Η προσπάθεια ανάγνωσης και συσχέτισης των µετρήσεων χωρητικότητας που 

έγιναν στα αγγεία ΥποΜ έως Αν περιόδου από την Κνωσό µε βάση τα σύγχρονα 

συστήµατα µέτρησης έδειχνε να είναι χωρίς αποτέλεσµα και να οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι κατά το συγκεκριµένο διάστηµα δεν υπήρχε σύστηµα µέτρησης της 

χωρητικότητας και ότι τα αγγεία δεν αντιµετωπίζονταν ως µέτρα. Όταν όµως 

ελήφθησαν υπ� όψιν τα µέτρα χωρητικότητας υγρών και στερεών που ίσχυαν κατά την 

αρχαιότητα και σε σχέση µε αυτά αναλύθηκαν οι παραπάνω µετρήσεις, το συµπέρασµα 

αυτό άρχισε να αλλάζει. Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω (βλ. σελ. 404 και 409 

κ.ε.) στην αρχαιότητα τα µέτρα δεν ήταν ίδια σε όλες τις περιοχές ούτε ενδεχοµένως 

και σε όλες τις περιόδους. Για παράδειγµα, από τον Van Effenterre368 για τη ∆ρήρο 

αναφέρεται ότι στα αρχαϊκά χρόνια ίσχυε το αιγινίτικο σύστηµα, ενώ στα ελληνιστικά 

το αττικό. Οι σχετικές πληροφορίες από τον Όµηρο είναι ελάχιστες και καθόλου 

βοηθητικές προς αυτή την κατεύθυνση, αφού το µόνο που προκύπτει σίγουρα από 

αυτές είναι ότι τα αγγεία λειτουργούσαν ως µέτρα και άρα υπήρχε ένα σύστηµα 

µέτρησης. Για ελάχιστα αγγεία �τριποδικό λέβητα, ασηµένιο κρατήρα, λέβητα- 

αναφέρεται ότι χωρούσαν είκοσι δύο, έξι και τέσσερα µέτρα υγρών αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε τον Hultsch ως µέτρο στον Όµηρο πρέπει να εννοείται το φοινικικό σάτον 

που αντιστοιχεί σε 12,12 λίτρα, όµως και µε βάση αυτόν το συλλογισµό δεν ήταν 

εύκολο να αναλυθούν οι υπό εξέταση µετρήσεις. Έτσι για αυτές χρησιµοποιήθηκαν τα 

µέτρα που µας είναι γνωστά για λίγο µεταγενέστερες περιόδου και των οποίων ο 

Hultsch δίνει την αντιστοιχία µε τα λίτρα στη θεµελιώδη µέχρι σήµερα µελέτη του για 

την ελληνική και ρωµαϊκή µετρολογία. Από µεταγενέστερους µελετητές µε λίγο 

διαφορετικό τρόπο υπολογισµού η µετατροπή των αρχαίων µέτρων στα νεότερα λίτρα 

δίνει λίγο διαφορετικά αποτελέσµατα στην αντιστοιχία τους. Για παράδειγµα, 

αναφερόµενοι πάντα σε µέτρα της Αττικής, η Μ. Lang δίνει για την κοτύλη 0.273 

λίτρα, για την χου 3.276 λίτρα και για τον µετρητή 39.312 λίτρα, ο O.A.W. Dilke 0.27 

για την κοτύλη, 3.24 για την χου και 38.88 για τον µετρητή, ενώ ο Hultsch για την 

κοτύλη 0,2736 λίτρα, για την χου 3.283 και για τον µετρητή 39.39 λίτρα369. Εδώ 

                                                 
368H. Van Effenterre, 1960, 233-241  
369 Martin Bentz, 1998, 34, υποσηµείωση 150. 
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ακολουθούµε την αντιστοιχία που έχει προταθεί από τον Hultsch και η οποία για τα 

αττικά µέτρα είναι η εξής370: 

 

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Α. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ                                                

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΡΑ 
1 κύαθος 0.0456 
1 οξύβαφον  0.0684 
1 ηµικοτύλιον 0.1368 
1 κοτύλη 0.2736 
1 ξέστης 0.547 
2     » 1.094 
3     » 1.641 
4     » 2.189 
5     » 2.736 
1 χους 3.283 
2    » 6.57 
3    » 9.85 
4    » 13.13 
5    » 16.41 
6    » 19.70 
7    » 22.98 
8    » 26.26 
9    » 29.55 
10  » 32.83 
11  » 36.11 
1 µετρητής 39.39 
  

Β. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΡΑ 
1 κοτύλη 0.2736 
1 ξέστης 0.547 
1 χοίνιξ 1.094 
2     » 2.189 
3     » 3.283 
4     »       = 1 ηµίεκτον  4.377 
5     » 5.471 
6     » 6.566 
7     » 7.660 
8     »      = 1 εκτεύς 8.754 
9     » 9.849 
10   » 10.943 
16   »      = 2 εκτείς 17.51 
20   » 21.89 
24   »      = 3 εκτείς 26.26 
30   » 32.83 
32   »      = 4 εκτείς 35.02 
40   »      = 5     » 43.77 
48   »      = 1 µέδιµνος 52.53 

                                                 
370 Fr. Hultsch, 1971 (2η έκδοση), 703. 
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Για τον κύαθο, το ηµικοτύλιον και την κοτύλη, στους υπολογισµούς που θα 

ακολουθήσουν, οι παραπάνω αριθµοί που δίνουν την αντιστοιχία τους σε λίτρα 

στρογγυλοποιούνται ως εξής: 1 κύαθος  = 0.046, 1 ηµικοτύλιον = 0.137 και 1 κοτύλη = 

0.274.  

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες το κύριο µέτρο για τα υγρά ήταν ο 

µετρητής που, όπως αναφέρεται από τον Hultsch371, ονοµαζόταν επίσης αµφορεύς ή 

κάδος. Η διαίρεση γινόταν µε βάση το δωδεκαδικό σύστηµα και έτσι ο µετρητής 

διαιρούνταν σε δώδεκα χόες και η χους σε δώδεκα κοτύλες. Το τέταρτο της κοτύλης 

ήταν το οξύβαφον και το έκτο ο κύαθος. Για τα ξηρά το κύριο µέτρο ήταν ο µέδιµνος 

που ονοµαζόταν επίσης µέδιµνος σιτηρός και αποτελείται από δώδεκα ηµίεκτα, το 

ηµίεκτο από τέσσερις χοίνικες, η χοίνιξ από τέσσερις κοτύλες, ενώ, τέλος, η κοτύλη 

ήταν το µισό του ξέστου372.  

Κατά περιοχές όµως τα µέτρα χωρητικότητας άλλαζαν. Οι αντιστοιχίες τους µε 

τα αττικά συζητώνται από τον  Hultsch. Ως προς την Κρήτη και τα µέτρα της θεωρεί 

ότι αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στα αιγινίτικα, τόσο που κάνουν πολύ πιθανή την 

υπόθεση ότι η αρχή του ονοµαζόµενου αιγινίτικου, δηλαδή του αρχαίου 

πελοποννησιακού συστήµατος, βρίσκεται στην Κρήτη. Αν και η παραπάνω άποψη 

αποτελεί υπόθεση για τα µέτρα χωρητικότητας, για το νοµισµατικό κανόνα έχει 

αποδειχθεί ότι ισχύει βάσει πηγών και σειράς νοµισµάτων373. Σύµφωνα µε το βάρος 

των αιγινίτικων νοµισµάτων ο αιγινίτικος µετρητής υπολογίζεται στα 55,89 λίτρα. Οι 

αντιστοιχίες µέτρων υγρών και στερεών ανάµεσα στο αιγινίτικο και στο αττικό 

σύστηµα δίνονται από τον Hultsch374 και είναι: 

ΜΕΤΡΑ ΑΙΓΙΝΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Μέδιµνος 72.74 λίτρα 52.53 λίτρα 
Μετρητής 54.56   » 39.39   » 
Εκτεύς 12.12   » 8.75     » 
Ηµίεκτον 6.06     » 4.38     » 
Χους 4.55     » 3.28     » 
Χοίνιξ 1.515   » 1.094   » 
∆ικότυλον 0.758   » 0.547   » 
Κοτύλη 0.379   » 0.274   » 

 

Όµοια µε την αιγινίτικη κοτύλη, δηλαδή 0.379 λίτρα, είναι και η βοιωτική και η 

λακωνική και αντίστοιχα µε την κοτύλη και τα υπόλοιπα µέτρα των περιοχών αυτών. 

Από δηµοσιεύσεις αγγείων-µέτρων γνωρίζουµε ότι στην Ολυµπία η κοτύλη 
                                                 
371 Fr. Hultsch, στο ίδιο, 101-102. 
372 Fr. Hultsch, στο ίδιο, 104.  
373 Fr. Hultsch, στο ίδιο, 556-557. 
374 Fr. Hultsch, στο ίδιο, 505. 
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αντιστοιχούσε σε 0.200 λίτρα, ενώ στο Καλαπόδι η κοτύλη αντιστοιχούσε γύρω στα 

0.320 λίτρα και το ηµικοτύλιο στα 0.160375.  

Έχοντας υπ� όψιν τις παραπάνω αντιστοιχίες των αρχαίων µέτρων 

χωρητικότητας µε τα λίτρα και κυρίως αυτές των αττικών και των αιγινίτικων 

µέτρων ερευνήσαµε αν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων χωρητικότητας των 

ΥποΜ-Αν αγγείων από την Κνωσό, εγχώριων και εισηγµένων, αντιστοιχούν σε 

αυτές. Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα που προέκυψαν παρουσιάζονται κατά 

σχήµατα µε τον τρόπο που αυτά έχουν οργανωθεί και στο κεφάλαιο στο οποίο 

δίνονται οι µετρήσεις της χωρητικότητας. ∆εν επαναλαµβάνονται εδώ η θέση 

εύρεσης του αγγείου ούτε οι διαστάσεις του, αφού δίνονται στους αρχικούς 

πίνακες. Επίσης, δεν αναφέρεται ξανά η δηµοσίευσή του, ενώ ο αύξων αριθµός 

των αγγείων αντιστοιχεί στα ίδια ακριβώς αγγεία που αναφέρονται στον αρχικό 

πίνακα των µετρήσεων χωρητικότητας. Στους πίνακες παρουσιάζονται οι 

αντιστοιχίες µε τα αττικά µέτρα και όπου παρατηρήθηκε αντιστοιχία και µε µέτρα 

άλλων περιοχών σχολιάζεται στη συνέχεια.  

1. ΠΙΘΟΙ 
Α. Ωοειδείς πίθοι χωρίς λαιµό = πίθοι µε δύο λαβές 

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ =  ΠΙΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
1 ΠΓ 46.937 λ.     5 εκτείς       43.77  ]  ΜΕΤΡΑ 

+ 3 χοίνικες      3.28  ] ΣΤΕΡΕΩΝ 
=                     47.05  

2 ΠΓ 21.618 λ.    20 χοίνικες   21.89 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 
3 ΥΓ 28.168 λ.     3 εκτείς    26.26      ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 

+ 2 χοίνικες   2.189   ] 
=                  28.449 

4 ΠΑν 58.406 λ.     1 µέδιµνος   52.53  ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 6 ηµίεκτα       6.566 ] 
=                      59.096  

ΜΙΚΡΟΙ ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ 

5 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ  5.424 λ.    5 χοίνικες  5.471 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 
6 ΜΓ 5.855 λ.     5 χοίνικες   5.471 ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 

+ 1 ξέστης    0.547 ] 
=                    6.018 

ΩΟΕΙ∆ΗΣ ΠΙΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

7 ΜΓ Ι 17.721 λ.     2 εκτείς  17.51     ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 1 κοτύλη  0.274  ] 
=                17.784 

                                                 
375 Anne Palme-Koufa, 1996, 280 
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Β. Πίθοι µε λαιµό  
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ � ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
1 Π Π ΠΡΓ 21.240 λ.  20 χοίνικες   21.89 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 

                        ή 
   6 χόες          19.70  ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 3 ξέστες        1.641 ] 
=                     21.341 

2 Π Π ΠΡΓ 19.155 λ.     6 χόες         19.70 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                         ή  
   2 εκτείς      17.51    ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 2 χοίνικες    2.189  ] 
=                    19.699 

3 Π Π ΠΡΓ 17.356 λ.  2 εκτείς         17.51 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ  
                         ή 
   5 χόες         16.41    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 2 ξέστες       1.094  ] 
=                     17.504     

4 Υ ΠΡΓ 16.833 λ.    2 εκτείς         17.51  ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ  
                         ή  
   5 χόες           16.41    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 ξέστης         0.547  ] 
=                      16.957 

5 ΠΡΓ Β΄  33.210 λ.    30 χοίνικες  ή   32.83   ] ΜΕΤΡΑ 
  10 χόες                         ] ΥΓΡΩΝ    ΚΑΙ 
+ 1  ξέστης           0.547 ] ΣΤΕΡΕΩΝ 
=                          33.377  

6 ΠΓ 24.519 λ.     7 χόες           22.98    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 3 ξέστες         1.641  ] 
=                      24.621 

7 ΠΓ 18.869 λ.    6 χόες           19.70   ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                          ή 
   2 εκτείς      17.51    ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 1 χοίνιξ        1.094 ] 
+ 1 κοτύλη         0.274 ] 
=                      18.878 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

8 ΥποΜ 30.229 λ.      9 χόες    29.55    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 2  ξέστες  1.094  ] 
=                 30.644 
                      ή 
   3 εκτείς       26.26   ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 1 ηµίεκτον   4.377  ] 
=                      30.637 

9 ΠΓ 15.115 λ.     4 χόες     13.13    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 4 ξέστες   2.189  ] 
=                 15.319 

ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΘΟΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

10 Γύρω στο 600 π.Χ.  3.815 λ.     1 χους ή                ]  ΜΕΤΡΑ 
   3 χοίνικες   3.283  ]  ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ 
+ 1 ξέστης     0.547  ]  ΣΤΕΡΕΩΝ 
=                     3.830 

 
Γ. Πίθοι µε ευθέα τοιχώµατα 
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ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ � ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
1 Π ΠΡΓ 0.800 λ.     1 ξέστης    0.547  ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 

+ 1 κοτύλη   0.274  ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
=                   0. 821  

2 ΠΡΓ Β΄  12.924 λ.     9 χοίνικες   9.849  ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 3 χοίνικες   3.283  ] 
=                    13.132 
                         ή 
    3 χόες        9.85    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 χους       3.283  ] 
=                   13.133 

3 ΠΓ 30.052 λ.     3 εκτείς      26.26   ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 1 ηµίεκτον  4.377  ] 
=                    30.637 
                           ή 
    9 χόες        29.55    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 2 ξέστες        1.094 ] 
=                    30.644 

4 ΠΓ 44.810 λ.     5 εκτείς     43.77     ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 1 χοίνιξ       1.094  ] 
=                   44.864 

 
∆. Πολύχρωµοι πίθοι 
 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΙΘΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ � ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
1 ΠΑν 39.339 λ.  1 µετρητής    39.39  ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
2 ΠΑν 26.092 λ.  8 χόες   ή        26.26  ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ    

3 εκτείς                        ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
3 ΥΑν 25.307 λ.     7 χόες        22.98     ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 

+ 5 ξέστες      2,736   ] 
=                    25.716 

4 ΥΑν 22.700 λ.  7 χόες          22.98  ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
5 ΥΑν 21.233 λ.     6 χόες         19.70    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 

+ 3 ξέστες        1.641 ] 
=                    21.341 
                           ή 
   20 χοίνικες  21.89 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 

6 ΥΑν 19.867 λ.  6 χόες         19.70 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ      
7 ΥΑν 18.542 λ.     5 χόες      16.41   ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 

+ 4 ξέστες    2.189 ] 
=                  18.599 

8 ΥΑν 17.656 λ.     5 χόες       16.41    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 2 ξέστες     1.094  ] 
=                  17.504 
                        ή 
   2 εκτείς     17.51  ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 

9 ΥΑν 16.695 λ.     5 χόες       16.41    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 κοτύλη    0.274  ] 
=                   16.684 

10 ΥΑν 15.954 λ.     4 χόες        13.13    ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 5 ξέστες      2.736  ] 
=                   15.866 

11 ΥΑν 13.273 λ.   4 χόες          13.13  ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
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Όπως διαπιστώνουµε από τους παραπάνω πίνακες για τη χωρητικότητα όλων των 

τύπων πίθων υπάρχει αντιστοιχία µε τα αττικά µέτρα. Στους ωοειδείς πίθους χωρίς 

λαιµό = πίθοι µε δύο λαβές η χωρητικότητα όλων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα 

στερεών, είτε σε δεδοµένες είτε σε συνυπολογιζόµενες µονάδες τους. Είναι πιθανό σε 

ορισµένες περιπτώσεις, όπως στους πίθους µε Α/Α 6 και 7, η χωρητικότητα να 

αντιστοιχεί σε δεδοµένες µονάδες χωρίς συνυπολογισµούς τους, αν τα αγγεία αυτά 

γεµίζονταν λίγο πιο κάτω από το σηµείο έως το οποίο µετρήθηκε η χωρητικότητά τους. 

Παρατηρούµε ότι ο εισηγµένος αττικός ΜΓ Ι ωοειδής πίθος χωρίς λαιµό (Α/Α 7) έχει 

χωρητικότητα που δεν συναντάται στους κνωσιακούς αναλόγου σχήµατος, ωστόσο το 

δείγµα των κνωσιακών είναι µικρό, αφού έχουν µετρηθεί µόλις έξι. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ανάλογη χωρητικότητα µε τον συγκεκριµένο αττικό έχει Π Π ΠΡΓ 

κνωσιακός πίθος µε λαιµό (Α/Α 3) και ΥΑν κνωσιακός πολύχρωµος πίθος (Α/Α 8), που 

σηµαίνει χρήση των ίδιων µονάδων µέτρησης και στις δύο περιοχές. Στους κνωσιακούς 

ωοειδείς πίθους χωρίς λαιµό ανάλογης χωρητικότητας είναι οι δύο µικροί πίθοι, που ας 

σηµειωθεί ότι χρονολογούνται σε διαφορετικές περιόδους και ο ένας έχει βρεθεί σε 

τάφο, ενώ ο άλλος σε οικιστικό σύνολο. Σε σύγκριση µε το αιγινίτικο σύστηµα 

διαπιστώνουµε ότι η χωρητικότητα κανενός από τους κνωσιακούς πίθους αυτού του 

τύπου δεν αντιστοιχεί στις µονάδες µέτρων αυτού του συστήµατος. Ακόµα και σε 

προσπάθεια συνυπολογισµού τους και πάλι για όλους αντιστοιχίες υπάρχουν µε το 

αττικό σύστηµα και µόνο για ορισµένους µε το αιγινίτικο.  

Και στους κνωσιακούς πίθους µε λαιµό η χωρητικότητα αντιστοιχεί στα µέτρα 

του αττικού συστήµατος µέτρησης και όχι του αιγινίτικου συστήµατος. Η αντιστοιχία 

είναι τόσο µε δεδοµένες, όσο και µε συνυπολογιζόµενες µονάδες του συστήµατος 

αυτού. Στους πίθους µε Α/Α 1, 3, 4 η χωρητικότητα αντιστοιχεί σε µονάδες µέτρησης 

στερεών χωρίς συνυπολογισµούς, ενώ σε αυτούς µε Α/Α 2 και 7 αντιστοιχεί σε 

µονάδες µέτρησης υγρών χωρίς συνυπολογισµούς. Και σε αυτούς ο βαθµός ακρίβειας 

της αντιστοιχίας της χωρητικότητας σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα προφανώς οφείλεται 

και στο σηµείο έως το οποίο αυτή µετρήθηκε. Στους πίθους µε λαιµό ενδιαφέρον είναι 

ότι η χωρητικότητα των οκτώ από τους δέκα στους οποίους µετρήθηκε αντιστοιχεί σε 

αττικά µέτρα τόσο υγρών, όσο και στερεών. Των άλλων δύο η χωρητικότητα 

αντιστοιχεί µόνο σε µέτρα υγρών. Παρατηρούµε ακόµα ότι στους δύο εξεταζόµενους 

πίθους µε λαιµό χονδροειδούς κεραµικής, αυτός µε Α/Α 8, όσον αφορά στα υγρά 

προϊόντα, έχει διπλάσια χωρητικότητα εννέα χοών και δύο ξεστών από αυτόν µε Α/Α 9, 

ο οποίος έχει χωρητικότητα τεσσάρων χοών και τεσσάρων ξεστών.  
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Στους κνωσιακούς πίθους µε ευθέα τοιχώµατα η χωρητικότητα έχει µετρηθεί σε 

πολύ µικρό δείγµα, µόλις σε τέσσερις. Στους τρεις από αυτούς αντιστοιχεί σε αττικά 

µέτρα τόσο υγρών, όσο και στερεών, ενώ στον τέταρτο που έχει και τη µεγαλύτερη 

χωρητικότητα αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα µόνο στερεών. Είναι πιθανό οι µικρότερου 

µεγέθους να προορίζονταν τόσο για υγρά, όσο και για στερεά προϊόντα, ενώ οι 

µεγαλύτερου µεγέθους µόνο για στερεά.  

Στους πολύχρωµους πίθους, που είναι και τα µόνα αγγεία αποκλειστικά ταφικής 

χρήσης, αναµενόµενο ίσως θα ήταν η χωρητικότητά τους να µην αντιστοιχεί σε αρχαία 

µέτρα. Ωστόσο, το συµπέρασµα που προέκυψε και από τους έντεκα που µετρήθηκαν 

είναι ότι η χωρητικότητα όλων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα. Αυτό δεν πρέπει να µας 

εκπλήσσει αν σκεφθούµε ότι πρόκειται για σχήµα που συναντάται και µε ανεξίτηλη 

διακόσµηση, όπως για παράδειγµα µε διακόσµηση κύκλων σε τεχνική που ήταν 

συνηθισµένη σε άλλους ανατολίζοντες πίθους, ενώ έχουν βρεθεί και πίθοι 

επιζωγραφισµένοι µε την πολύχρωµη διακόσµηση. Σε θαλαµωτούς τάφους στη Ζαφέρ 

Παπούρα έχουν βρεθεί θραύσµατα πίθων που ήταν κοσµηµένοι µε την συνηθισµένη 

γεωµετρική τεχνική και στη συνέχεια καλύφθηκαν µε λευκό επίχρισµα και 

κοσµήθηκαν µε την πολύχρωµη τεχνική. Τα θραύσµατα αυτά οδήγησαν τον Payne σε 

δύο υποθέσεις376: α) ότι τα αγγεία αυτά είχαν κοσµηθεί µε τη συνηθισµένη γεωµετρική 

τεχνική πριν γίνει δηµοφιλής η πολύχρωµη, οπότε στη συνέχεια έγιναν 

δυσκολοπούλητα, υποτιµήθηκε η αξία τους και για το λόγο αυτό τα ξανακόσµησαν µε 

την καινούργια τεχνική, β) ότι, καθώς στην πολύχρωµη τεχνική τα χρώµατα είναι 

εξίτηλα και συνεπώς κατάλληλα µόνο για ταφική χρήση, τα οικιακά αγγεία µερικές 

φορές ξανακοσµούνταν µε αυτή την τεχνική για να τοποθετηθούν στους τάφους. 

Θεωρεί ενισχυτική για τη δεύτερη υπόθεση την παρατήρηση ότι αγγεία κοσµηµένα µε 

την πολύχρωµη τεχνική προέρχονταν µόνο από τάφους και δεν συναντώνταν στα 

στρώµατα από την περιοχή του Ανακτόρου, παρατήρηση που ισχύει µέχρι και τώρα 

που γνωρίζουµε πολύ περισσότερη κεραµική από ταφικά και οικιστικά σύνολα της 

Κνωσού. Ένας ακόµα επιζωγραφισµένος πίθος µας είναι γνωστός από το νεκροταφείο 

της Φορτέτσας. Πρόκειται για πρώιµο ανατολίζοντα πολύχρωµο υψίποδα πίθο µε 

τέσσερις λαβές που αρχικά είχε κοσµηθεί µε την καθιερωµένη γεωµετρική τεχνική και 

στη συνέχεια ξανακοσµήθηκε µε την πολύχρωµη377. Ο Brock αναφέροντας τις 

παραπάνω απόψεις του Payne θεωρεί ως πιο πιθανή την πρώτη και ο ίδιος πιστεύει ότι 

το αγγείο της Φορτέτσας θα µπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα πειραµατικό στάδιο 

                                                 
376 H. G. G. Payne, 1927-1928, 281. 
377 J. K. Brock, 1957, 149-150. 
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στην εξέλιξη της πολύχρωµης τεχνικής ή θεωρεί ακόµα πιο πιθανό να αντιπροσωπεύει 

την τελευταία προσπάθεια ενός καλλιτέχνη της τεχνικής του λευκού σε µαύρο να 

συναγωνιστεί τους επιτυχηµένους πολύχρωµους πίθους που κατασκευάζονταν την ίδια 

περίοδο. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην περίπτωση των πίθων 

χονδροειδούς κεραµικής ο Brock θεωρεί πιθανό να βρίσκονταν σε καθηµερινή χρήση 

στα σπίτια πριν να χρησιµοποιηθούν ως τεφροδόχα αγγεία378. Άλλωστε στην 

περίπτωση που οικιακά αγγεία χρησιµοποιούνταν και ως ταφικά ήταν πιο οικονοµικό 

να ξανακοσµηθεί ένα αγγείο που ήδη υπήρχε από το να αγορασθεί ένα καινούργιο. Ως 

προς το σχήµα, όπως επισηµαίνει ο Coldstream379, στους µεγαλύτερους ΥΓ ωοειδείς 

πίθους χωρίς λαιµό από το Εργαστήριο του Ζωγράφου του Πτηνού συχνά 

προσθέτονταν τρία πόδια στη βάση, προλαµβάνοντας έτσι τους ανατολίζοντες 

πολύχρωµους στην προσθήκη των τριών ποδιών. Πράγµατι, συγκρίνοντας το σχήµα ΥΓ 

ωοειδών πίθων χωρίς λαιµό µε τρία πόδια στη βάση από το Εργαστήριο του Ζωγράφου 

του Πτηνού µε αυτό Αν πολύχρωµων διαπιστώνουµε ότι είναι το ίδιο (πρβλ. αντίστοιχα 

Coldstream, 2001, πίν. 9a, b, c και πίν. 12b και c). Συνεπώς, πρόκειται για σχήµα που 

όταν δεν ήταν κοσµηµένο µε την πολύχρωµη τεχνική ήταν χρηστικό. 

Η χωρητικότητα των πολύχρωµων πίθων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα κυρίως 

υγρών, αφού µόνο στους τρεις από τους έντεκα αντιστοιχεί και σε µέτρα στερεών. Στον 

ένα από αυτούς τους τρεις (Α/Α 2) πρόκειται για µέτρα κοινά σε στερεά και σε υγρά, 

στο δεύτερο (Α/Α 5) τα συνυπολογιζόµενα µέτρα των υγρών είναι πιο κοντά στη 

χωρητικότητα σε λίτρα, ενώ στον τρίτο (Α/Α 8) είναι σχεδόν το ίδιο και µάλιστα για τα 

στερεά αντιστοιχεί σε µονάδα µέτρησης χωρίς συνυπολογισµό. Συνεπώς, πρόκειται για 

τύπο πίθου που όταν προοριζόταν για χρήση θα περιείχε κυρίως υγρά προϊόντα, χωρίς 

όµως να αποκλείονται και τα στερεά.  

Και στους πολύχρωµους πίθους διαπιστώνουµε ότι δεν ισχύει το αιγινίτικο 

σύστηµα, αφού, για παράδειγµα, η χωρητικότητα αυτού µε Α/Α 1 αντιστοιχεί σε ένα 

µετρητή του αττικού συστήµατος µέτρησης, όπως και η χωρητικότητα των πίθων µε 

Α/Α 4, 6, 11 που αντιστοιχεί σε µονάδες µέτρησης του αττικού συστήµατος χωρίς 

συνυπολογισµούς, κάτι που δεν ισχύει όταν συγκρίνεται µε το αιγινίτικο σύστηµα.  

Βάσει των παραπάνω συµπεραίνουµε ότι οι εξεταζόµενοι τύποι των πίθων είχαν 

διαφορετικές χρήσεις. Οι ωοειδείς πίθοι χωρίς λαιµό = πίθοι χωρίς λαβές προορίζονταν 

για στερεά προϊόντα, οι πολύχρωµοι πίθοι, όταν το συγκεκριµένο σχήµα ήταν 

κοσµηµένο µε ανεξίτηλη τεχνική και ήταν χρηστικοί, προορίζονταν κυρίως για υγρά, 

                                                 
378 J. K. Brock, στο ίδιο, 152. 
379 J. N. Coldstream, 1996(α), 321 και J. N. Coldstream, 2001, 27. 
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ενώ οι πίθοι µε λαιµό τόσο οι κοσµηµένοι, όσο και αυτοί χονδροειδούς κεραµικής, 

προορίζονταν και για υγρά και για στερεά. Τέλος, οι πίθοι µε ευθέα τοιχώµατα στα 

µικρότερα µεγέθη τους προορίζονταν τόσο για στερεά, όσο και για υγρά, ενώ στα 

µεγαλύτερα µόνο για στερεά.  

Αν συγκρίνουµε τη χωρητικότητα των διαφορετικών τύπων πίθων που µπορεί να 

χρονολογούνται και σε διαφορετικές περιόδους, διαπιστώνουµε ότι σε ορισµένες 

περιπτώσεις είναι ίδια. Για παράδειγµα, όµοια χωρητικότητα είκοσι χοινίκων, µέτρου 

για στερεά προϊόντα, έχουν ο ΠΓ ωοειδής πίθος χωρίς λαιµό µε Α/Α 2 (21.618 λίτρα), ο 

Π Π ΠΡΓ πίθος µε λαιµό µε Α/Α 1 (21.240 λ.) και ο ΥΑν πολύχρωµος πίθος µε Α/Α 5 

(21.233 λ.). Οι δύο από αυτούς, ο πίθος µε λαιµό και ο πολύχρωµος, έχουν όµοια 

χωρητικότητα έξι χοών και τριών ξεστών, όσον αφορά στα υγρά προϊόντα. Το σύστηµα 

µέτρησης της χωρητικότητας εποµένως ήταν σταθερό στις περιόδους από την Π ΠΡΓ 

έως την ΥΑν και εφαρµοζόταν σε διαφορετικά σχήµατα που χρησιµοποιούνταν για 

διαφορετικά είδη προϊόντων.  

2. ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

Α. Πυξίδες µε ευθέα τοιχώµατα 
ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ � ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
1 Π-Μ ΠΡΓ 0.168 λ.   1 ηµικοτύλιο     0.137  ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 

+ 1 κύαθος         0.046  ] 
=                          0.183  

2 Π-Μ ΠΡΓ 0.699 λ.      1 ξέστης          0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 ηµικοτύλιο  0.137 ] 
=                          0.684 

3 Π-Μ ΠΡΓ 1.444 λ.      2 ξέστες           1.094 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 κοτύλη         0.274 ] 
+  1 οξύβαφο      0.068 ] 
=                          1.436 

4 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 1.963 λ.       3 ξέστες          1.641 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 κοτύλη         0.274 ] 
=                          1.915 

5 ΠΑν 5.163 λ.      1 χους              3.283 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  4 ξέστες          2.189  ] 
=                          5.472        
                             ή 
  5 χοίνικες     5.471 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 

6 Γύρω στο 600 π.Χ.  3.166 λ.    1 χους               3.283 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ  
       ή                               ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
  3 χοίνικες                     ] 

ΠΥΞΙ∆Α ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

7 Γύρω στο 600 π.Χ.  2.184 λ.      4 ξέστες        2.189  ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
           ή                         ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
   2 χοίνικες                  ] 
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Β. Σφαιρικές πυξίδες 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ � ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
1 Μ-Υ ΠΡΓ 0.970 λ.      2 ξέστες       1.094 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 

          ή                        ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
    1 χοίνιξ                   ] 

2 Μ-Υ ΠΡΓ 0.550 λ.  
 

    1 ξέστης     0. 547 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                                    ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 

3 Μ-Υ ΠΡΓ 0.683 λ.      1 ξέστης          0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 ηµικοτύλιο   0.137 ] 
=                          0.684 

4 Υ ΠΡΓ 1.549 λ.       3 ξέστες          1.641 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
5 Υ ΠΡΓ 1.531 λ.  (ταινία)  και 

1.593 λ.  
     3 ξέστες          1.641 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 

6 Υ ΠΡΓ 0.832 λ.      1 ξέστης          0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 κοτύλη         0.274 ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
=                          0.821 

7 Υ ΠΡΓ 0.471 λ.  
 

    1 ξέστης          0.547 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                                        ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 

8 Υ ΠΡΓ 0.377 λ.      1 κοτύλη         0.274 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 ] 
=                          0.411 

9 Υ ΠΡΓ 0.255 λ.  
 

   1 κοτύλη          0.274 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                                        ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 

10 (;)Μ ΠΡΓ 0.398 λ.     1 κοτύλη          0.274 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 ] 
=                          0.411 

11 (;)Υ ΠΡΓ 0.244 λ.  
 

   1 κοτύλη         0.274 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                                       ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 

12 Υ ΠΡΓ - ΠΓ 0.519 λ.  
 

   1 ξέστης         0.547 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                                      ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 

13 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 2.046 λ.     4 ξέστες          2.189 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
            ή                        ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
   2 χοίνικες                   ]  

14 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 1.159 λ.     2 ξέστες          1.094 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 οξύβαφο     0.068 ] 
=                         1.162 

15 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄  0.967 λ.     2 ξέστες          1.094 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
          ή                          ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
   1 χοίνιξ                      ] 

16 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 0.675 λ.     1 ξέστης         0.547  ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 ηµικοτύλιο 0.137  ] 
=                        0.684 

17 ΠΡΓ Β΄ 3.226 λ.  (ταινία)   και 
3.320 λ.  

   1 χους            3.283 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
         ή                          ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
  3 χοίνικες                  ] 

18 ΠΡΓ Β΄ 2.102 λ.     4 ξέστες         2.189 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
        ή                           ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
   2 χοίνικες                 ] 

19 ΠΡΓ Β΄ 1.394 λ.     2 ξέστες                   ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
          ή 
    1 χοίνιξ        1.094 ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 1 κοτύλη       0.274 ] 
=                       1.368 

20 ΠΡΓ Β΄  0.533 λ.     1 ξέστης        0.547 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                                        ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 

21 ΠΡΓ Β΄ 0.271 λ.     1 κοτύλη       0.274 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ  
                                        ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 

22 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 1.565 λ.     3 ξέστες        1.641 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
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23 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.716 λ.     1 ξέστης          0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 ηµικοτύλιο  0.137 ] 
+ 1 κύαθος        0.046 ] 
=                    0.730 

24 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.757 λ.      1 ξέστης         0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 κοτύλη        0.274 ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
=                         0.821 

25 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.349 λ.      1 κοτύλη         0.274 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 οξύβαφο     0.068 ] 
=                          0.342 

26 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.171 λ.     1 ηµικοτύλιο    0.137 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 κύαθος          0.046 ] 
=                          0.183 

27 ΠΡΓ Β΄/ΠΓ 0.771 λ.    και 
0.806 λ. (ταινία) 

   1 ξέστης           0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ  
+ 1 κοτύλη          0.274 ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
=                          0.821  

28 ΠΡΓ Β΄/ΠΓ 0.159 λ.     1 ηµικοτύλιο    0.137 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 κύαθος          0.046 ] 
=                           0.183 

29 ΠΓ 1.300 λ.     2 ξέστες           1.094  ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
        ή 
   1 χοίνιξ                       ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 1 κοτύλη          0.274 ] 
=                          1.368 

30 ΜΓ 1.218 λ.     2 ξέστες            1.094 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137] 
=                           1.231 

31 ΠΓ 1.132 λ.      2 ξέστες           1.094 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 κύαθος         0.046 ] 
=                           1.140 

32 ΜΓ 1.045 λ.      2 ξέστες          1.094 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
           ή                          ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
    1 χοίνιξ                      ] 

33 ΜΓ 0.266 λ.    και 
0.279 λ. (ταινία) 

    1 κοτύλη           0.274  

34 ΜΓ 0.230 λ.      1 κοτύλη          0.274 
35 ΜΓ 0.219 λ.      1 κοτύλη          0.274 
36 ΥΓ 0.948 λ.      1 ξέστης          0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 

+  1 κοτύλη         0.274 ]  
+  1 ηµικοτύλιο  0.137 ] 
=                          0.958 

37 ΥΓ 0.336 λ.      1 κοτύλη         0.274 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 οξύβαφο     0.068 ] 
=                          0.342 

38 ΥΓ 0.393 λ.      1 κοτύλη         0.274 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 ηµικοτύλιο  0.137 ] 
=                          0.411 

39 ΥΓ - ΠΑν 0.173 λ.      1 ηµικοτύλιο   0.137 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+  1 κύαθος         0.046 ] 
=                           0.183 

40 ΠΑν 0.519 λ.    1 ξέστης           0.547 
41 ΥΑν 0.686 λ.     1 ξέστης           0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 

+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 ] 
=                          0.684 

42 ΥΑν  
(γύρω στο 600 π.Χ.) 

5.098 λ.     5 ξέστες            2.736 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 4 ξέστες            2.189 ] 
+ 1 κοτύλη           0.274 ] 
=                           5.199 
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ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

43 ΥΑν  
(γύρω στο 600 π.Χ.) 

0.522 λ.   1 ξέστης              0.547 

44 ΥΑν  
(γύρω στο 600 π.Χ.) 

1.231 λ.     2 ξέστες            1.094 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 ] 
=                           1.231 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΥΞΙ∆Α 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

45 Κορινθιακή Υ ΠΡΓ 0.672 λ.     1 ξέστης           0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 ] 
=                          0.684 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

46 ΥΓ 0.113 λ.   1 ηµικοτύλιο      0.137 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
47 ΥΓ 0.046 λ.   1 κύαθος            0.046 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες η χωρητικότητα όλων των 

εξεταζοµένων τύπων πυξίδων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα. Ως προς τις πυξίδες µε 

ευθέα τοιχώµατα από τις επτά, στις οποίες µετρήθηκε η χωρητικότητα και οι οποίες 

είναι όλες κνωσιακές, αναλόγου σχήµατος είναι αυτές µε Α/Α 1, 2 και 3. Η 

χωρητικότητα και των τριών αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, σε συνυπολογιζόµενες 

µονάδες τους. Πρόκειται για τρεις πυξίδες διαφορετικών µεγεθών, από τις οποίες 

εκτιµώντας τη χωρητικότητά τους σε λίτρα, αυτή µε Α/Α 2 έχει τετραπλάσια 

χωρητικότητα από αυτή µε Α/Α 1 και αυτή µε Α/Α 3 έχει διπλάσια χωρητικότητα από 

αυτή µε Α/Α 2. Η χωρητικότητα της πυξίδας µε Α/Α 4 αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα 

υγρών, σε συνυπολογιζόµενες µονάδες τους. Η πολύ µικρή διαφορά της χωρητικότητας 

σε λίτρα από αυτή σε αττικά µέτρα προφανώς οφείλεται στο σηµείο έως το οποίο αυτή 

µετρήθηκε, αφού είναι πολύ πιθανό να γέµιζαν το αγγείο έως λίγο πιο κάτω. Αναλόγου 

σχήµατος είναι οι πυξίδες µε Α/Α 5, 6 και 7, οι οποίες, όπως και αυτή µε Α/Α 4, 

θυµίζουν σε µικρό µέγεθος τους πίθους µε ευθέα τοιχώµατα. Και στις τρεις αυτές 

πυξίδες (Α/Α 5, 6, 7) η χωρητικότητα αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών και στερεών. 

Στην πυξίδα µε Α/Α 5 αντιστοιχεί σε συνυπολογιζόµενες µονάδες µέτρησης για υγρά 

και σε µονάδα µέτρησης των στερεών, ενώ σ� αυτές µε Α/Α 6 και 7 σε µονάδες που 

ήταν κοινές και για υγρά και για στερεά. Για την πυξίδα µε Α/Α 5 η µικρή διαφορά της 

χωρητικότητας σε λίτρα από αυτή σε αττικά µέτρα οφείλεται στο σηµείο έως το οποίο 

µετρήθηκε, αφού το συγκεκριµένο σχήµα θα µπορούσαν να το γέµιζαν έως λίγο πιο 



 765

πάνω. Βάσει των παραπάνω συµπεραίνουµε ότι οι πυξίδες µε ευθέα τοιχώµατα στα 

µικρότερα µεγέθη τους προορίζονταν για υγρά προϊόντα, ενώ στα µεγαλύτερα για υγρά 

και για στερεά. Παρόµοια είναι και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν για τους πίθους 

µε ευθέα τοιχώµατα, στους οποίους οι µικρότεροι πρέπει να προορίζονταν τόσο για 

στερεά όσο και για υγρά, ενώ οι µεγαλύτεροι µόνο για στερεά.  

Συγκρίνοντας τη χωρητικότητα σε λίτρα των πυξίδων µε ευθέα τοιχώµατα µε τα 

µέτρα του αιγινίτικου συστήµατος, διαπιστώνουµε και από αυτό το σχήµα ότι το 

σύστηµα µέτρησης που ακολουθούσαν ήταν το αττικό, αφού για παράδειγµα για τις 

πυξίδες µε Α/Α 5, 6 και 7 υπάρχει αντιστοιχία σε µονάδες µέτρησης του αττικού 

συστήµατος µη συνυπολογιζόµενες, αλλά όχι του αιγινίτικου. Ωστόσο, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι στις πυξίδες µε Α/Α 2 (0.699 λίτρα) και 3 (1.444 λίτρα) η χωρητικότητα 

θα µπορούσε αντίστοιχα να ισοδυναµεί µε ένα δικότυλο (= 0.758) και µε ένα χοίνικα (= 

1.515) του αιγινίτικου συστήµατος, παρόλα αυτά όµως είναι πιο κοντινή σε 

συνυπολογιζόµενες µονάδες του αττικού συστήµατος.  

Στις σφαιρικές πυξίδες από τις σαράντα επτά στις οποίες µετρήθηκε η 

χωρητικότητα, οι σαράντα έξι είναι κνωσιακές. Η χωρητικότητά τους αντιστοιχεί σε 

αττικά µέτρα, που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι κοινά για υγρά και για στερεά. 

Ωστόσο, η χωρητικότητα αρκετών πυξίδων αντιστοιχεί σε µέτρα µόνο υγρών όπως, για 

παράδειγµα, στις πυξίδες µε Α/Α 4, 5 και 22 στις οποίες ισοδυναµεί σε τρεις ξέστες 

(=1.641 λίτρα), στην πυξίδα µε Α/Α 42 στην οποία ισοδυναµεί σε συνυπολογιζόµενες 

µονάδες, συγκεκριµένα σε 5 ξέστες συν 4 ξέστες συν 1 κοτύλη ή σε άλλες στις οποίες 

ισοδυναµεί µε κύαθο ή µε ηµικοτύλιο συν κύαθο, µονάδες επίσης µόνο για υγρά. 

Αντίθετα σε καµία περίπτωση δεν διαπιστώσαµε αντιστοιχία µε δεδοµένη µονάδα 

µέτρησης, η οποία να ισχύει µόνο για στερεά. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι σφαιρικές 

πυξίδες ήταν αγγεία που προορίζονταν για υγρά προϊόντα, αφού απλά συµπίπτει 

ορισµένα από τα µέτρα στα οποία αντιστοιχεί η χωρητικότητα µερικών να είναι κοινά 

και για υγρά και για στερεά. 

Στις κνωσιακές σφαιρικές πυξίδες που µετρήθηκαν συµπεριλαµβάνονται αγγεία 

µε διαφορές στο σχήµα, στο µέγεθος και στη χρονολόγηση. Όµοιου σχήµατος και 

διακόσµησης είναι οι πυξίδες µε Α/Α 1 και 2, που αντιπροσωπεύουν δύο διαδοχικά 

µεγέθη του σχήµατος µε διπλάσια χωρητικότητα το ένα από το άλλο. Αναλόγου 

σχήµατος και διακόσµησης είναι και οι πυξίδες µε Α/Α 13 και 14, που επίσης η µία έχει 

σχεδόν διπλάσια χωρητικότητα από την άλλη. Ήδη κατά τη µέτρηση της 

χωρητικότητας είχαµε διαπιστώσει ότι οι σφαιρικές πυξίδες µε Α/Α 13, 14, 17 και 18 

είναι ανάλογες ως προς το σχήµα µε τους µικρούς ή µη πίθους µε λαιµό, ότι η πυξίδα 
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µε Α/Α 30 είναι ανάλογη ως προς το σχήµα µε τους ωοειδείς πίθους χωρίς λαιµό, ενώ η 

πυξίδα µε Α/Α 32 είναι παρόµοια ως προς το σχήµα µε τον ωοειδή πίθο χωρίς λαιµό µε 

Α/Α 6 που στη δηµοσίευσή του έχει χαρακτηρισθεί ως µεγάλη πυξίδα (βλ. σελ. 441). 

Συγκρίνοντας τη χωρητικότητα των σφαιρικών πυξίδων µε Α/Α 13, 14 και 18 µε αυτή 

των πίθων µε λαιµό διαπιστώνουµε ότι οι πίθοι έχουν πολύ µεγαλύτερη χωρητικότητα 

και µόνο η σφαιρική πυξίδα µε Α/Α 17 έχει κοντινή χωρητικότητα (3.283 λίτρα) µε 

αυτή του µικρού πίθου µε λαιµό µε Α/Α 9 (3.830 λίτρα). Ακόµη οι σφαιρικές πυξίδες 

µε Α/Α 30 και 32, που ως προς το σχήµα θυµίζουν τους ωοειδείς πίθους χωρίς λαιµό, 

έχουν χωρητικότητα πολύ µικρότερη από αυτή των πίθων. Όπως έχει προκύψει από την 

αντιστοιχία µε τα αττικά µέτρα, οι πίθοι αυτοί προορίζονταν για στερεά προϊόντα. 

Παρόλο λοιπόν που το σχήµα µοιάζει πρόκειται για αγγεία που, όπως προκύπτει από 

τις µετρήσεις χωρητικότητάς τους και όπως θα ήταν αναµενόµενο από τη διαφορά 

µεγέθους τους, προορίζονταν για διαφορετικό είδος προϊόντων, αφού οι σφαιρικές 

πυξίδες προορίζονταν για υγρά προϊόντα, οι πίθοι µε λαιµό για υγρά και για στερεά και 

οι ωοειδείς πίθοι χωρίς λαιµό για στερεά.   

Στις πυξίδες µε Α/Α 5, 17, 27 και 33 η χωρητικότητα µετρήθηκε έως δύο 

διαφορετικά σηµεία γιατί παρατηρήθηκε ότι στο εσωτερικό του χείλους τους φέρουν 

γραπτή ταινία, που ενδεχοµένως να υποδήλωνε το σηµείο έως το οποίο θα τα γέµιζαν 

και να µην ήταν απλώς διακοσµητική. Η ταινία αυτή δεν συνέπιπτε µε το καθοριζόµενο 

σηµείο µέτρησης στο συγκεκριµένο σχήµα, έχει µικρή πάντως διαφορά από αυτό. Έτσι 

η µία µέτρηση έγινε έως το σηµείο που είχε καθορισθεί και για τα υπόλοιπα αγγεία και 

η άλλη σε σχέση µε τη γραπτή αυτή ταινία. Συγκρίνοντας την αντιστοιχία των δύο 

αυτών µετρήσεων σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα διαπιστώνουµε ότι στην πυξίδα µε Α/Α 

5 πλησιέστερη είναι αυτή που έχει γίνει σε σχέση µε το καθοριζόµενο σηµείο και όχι σε 

σχέση µε την ταινία, στην πυξίδα µε Α/Α 17 φαίνεται να ισχύει ένα ενδιάµεσο σηµείο, 

ενώ στις πυξίδες µε Α/Α 27 και 33 πλησιέστερη είναι η µέτρηση που έχει γίνει σε 

σχέση µε την ταινία. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, εκτός από τις παραπάνω, σε 

ορισµένες από τις εξεταζόµενες πυξίδες το καθοριζόµενο σηµείο µέτρησης συµπίπτει 

µε το σηµείο όπου σταµατά η γραπτή ταινία στο εσωτερικό του χείλους. Πρόκειται για 

τις κνωσιακές πυξίδες µε Α/Α 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 26, 29,37, 39, 46, αλλά και 

για την κορινθιακή µε Α/Α 45 (στις υπόλοιπες που εξετάζονται δεν υπάρχει ανάλογη 

ταινία). Συµπερασµατικά από τις σαράντα δύο κνωσιακές σφαιρικές πυξίδες που 

µετρήθηκαν οι δεκαεννέα φέρουν τη γραπτή αυτή ταινία εσωτερικά380. Για τις 

                                                 
380 Ακόµα και σήµερα, για παράδειγµα, σε κανάτες ή σε ποτήρια, µόνο σε ορισµένα δηλώνεται µε µία 
γραµµή εξωτερικά το σηµείο έως το οποίο πρέπει να γεµίζονται (βλ. παραπάνω σελ. 403). 
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δεκαεπτά από αυτές διαπιστώσαµε ότι λειτουργεί ως δείκτης του σηµείου έως το οποίο 

γεµίζονταν και άρα δεν ήταν απλά διακοσµητική. Ωστόσο για τη σηµασία της γραπτής 

αυτής ταινίας στο εσωτερικό των αγγείων θα πρέπει να λάβουµε υπ� όψιν και τα 

υπόλοιπα σχήµατα στα οποία έχει γίνει ανάλογη παρατήρηση.  

Στις πυξίδες µε Α/Α 34 και 35 η µικρή διαφορά της χωρητικότητας σε λίτρα από 

τα αττικά µέτρα είναι πιθανό να οφείλεται στο σηµείο έως το οποίο αυτή µετρήθηκε, 

αφού υπάρχει περιθώριο να γεµίζονταν έως λίγο παραπάνω. Βέβαια δεν πρέπει να 

ξεχνάµε ότι αγγεία παρόµοιας χωρητικότητας θα εµφάνιζαν µικρές διακυµάνσεις, αφού 

δεν πρόκειται για βιοµηχανοποιηµένα σκεύη.  

Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι η χωρητικότητα των δύο µικρογραφικών 

πυξίδων (Α/Α 46, 47) αντιστοιχεί σε µονάδες του αττικού συστήµατος για τη µέτρηση 

υγρών και άρα τα αγγεία αυτά θα πρέπει να ήταν χρηστικά.  

∆ιαπιστώσαµε ακόµα ότι η χωρητικότητα της εισηγµένης Υ ΠΡΓ κορινθιακής 

σφαιρικής πυξίδας (Α/Α 45) αντιστοιχεί σε συνυπολογιζόµενα αττικά µέτρα υγρών 

(χωρητικότητα = 0.672 λίτρα), ενώ παρατηρείται ότι υπάρχουν και κνωσιακές 

σφαιρικές πυξίδες µε ανάλογη χωρητικότητα, οι οποίες χρονολογούνται είτε σε 

κοντινές περιόδους και οι οποίες είναι η Μ-Υ ΠΡΓ µε Α/Α 3 (0.683 λίτρα), η Υ ΠΡΓ � 

ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 16 (0.675 λίτρα) είτε σε µεταγενέστερες περιόδους, όπως η ΥΑν µε 

Α/Α 41 (0.686 λίτρα). Σχεδόν ίδιας χωρητικότητας είναι και η κνωσιακή ΠΡΓ Β΄ -ΠΓ 

πυξίδα µε Α/Α 23 (0.716 λίτρα). Το ότι κνωσιακές και κορινθιακές πυξίδες έχουν ίδια 

χωρητικότητα είναι σηµαντικό γιατί δείχνει ότι οι δύο περιοχές εφάρµοζαν το ίδιο 

σύστηµα µέτρησης της χωρητικότητας και ότι κατασκεύαζαν αγγεία µε ίδια 

χωρητικότητα. Συνεπώς η εισαγωγή δεν γινόταν µόνο το σκεύος, αλλά και για το 

περιεχόµενό του, η ποσότητα του οποίου ήταν γνωστή και δεδοµένη και για τις δύο 

περιοχές. Επίσης φαίνεται από τις προαναφερόµενες κνωσιακές Μ-Υ ΠΡΓ, Υ ΠΡΓ � 

ΠΡΓ Β΄ πυξίδες και από την ΥΑν ότι πυξίδες µε ίδια χωρητικότητα κατασκευάζονταν 

από τα πρωτογεωµετρικά έως τα ύστερα ανατολίζοντα χρόνια και άρα το σύστηµα 

µέτρησης δεν είχε αλλάξει. Το ίδιο παρατηρείται και για άλλες πυξίδες όπως, για 

παράδειγµα, για την ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 20 (0.533 λίτρα), για την ΠΑν µε Α/Α 40 (0.519 

λίτρα) και για την ΥΑν µε Α/Α 43 (0.522 λίτρα), η χωρητικότητα των οποίων 

αντιστοιχεί σε ένα αττικό ξέστη και οι οποίες µάλιστα έχουν διαφορές ως προς το 

σχήµα.  

Συγκρίνοντας τέλος τη χωρητικότητα των κνωσιακών σφαιρικών πυξίδων και µε 

τα µέτρα του αιγινίτικου συστήµατος διαπιστώνουµε ότι σε ορισµένες αντιστοιχεί και 

σε µέτρα αυτού του συστήµατος όπως, για παράδειγµα, σε αυτές µε Α/Α 8 (0.377 
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λίτρα) και 25 (0.349 λίτρα), όπου αντιστοιχεί σε µία κοτύλη (= 0.379) και σε αυτή µε 

Α/Α 24 (0.757 λίτρα), όπου αντιστοιχεί σε δικότυλο (= 0.758).  

3. ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

Α. Αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ 16.463 λ.    και 

16.726 λ.  (ταινία, µέσο 
λαιµού) 

 5 χόες                16.41 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                  ή 
 10 χοίνικες  10.943  ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 5 χοίνικες   5.471  ] 
=                   16.414 

2 ΥποΜ 15.856 λ.   και 
16.107 λ.  (ταινία, µέσο 
λαιµού) 

 5 χόες                16.41 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                    ή  
   4 χόες              13.13  ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 5 ξέστες            2.736] 
=                         15.866 
                    ή 
 10 χοίνικες  10.943  ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 5 χοίνικες   5.471  ] 
=                   16.414 

3 Π ΠΡΓ 8.622 λ.      2 χόες               6.57  ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 4 ξέστες             2.189] 
=                            8.759 
                      ή 
    1 εκτεύς       8.754 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 

4 ΠΓ 32.027 λ. (αρχή λαιµού)   και 
34.248 λ.  

  10 χόες           32.83 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                      ή 
  30 χοίνικες    32.83 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

5 Υ ΠΡΓ 7.812 λ.  (αρχή λαιµού)  και 
8.425 λ. 

   2 χόες               6.57  ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 3 ξέστες           1.641] 
=                          8.211 
                       ή 
   1 εκτεύς        8.754 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 
                      ή 
  7 χοίνικες      7.660 ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+1 ξέστης        0.547 ] 
=                       8.207 

7 ΜΓ Ι 47.249 λ. (αρχή λαιµού)  και 
50.761 λ.   

   1 µετρητής       39.39 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 3 χόες                 9.85 ] 
=                          49.24 
                       ή 
  5 εκτείς         43.77  ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+5 χοίνικες       5.471] 
=                        49.241 
                       ή 
  5 εκτείς        43.77  ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+6 χοίνικες     6.566 ] 
=                     50.336 
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΜΑΛΛΟΝ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 

6 ΠΓ ΙΙ 28.581 λ. (αρχή λαιµού)  και 
30.238 λ.  

 9 χόες               29.55 ] ΜΕΤΡΟ ΥΓΡΩΝ 
                       ή 
  3 εκτείς        26.26   ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+3 χοίνικες     3.283 ] 
=                    29.543 

 

Β. Αµφορείς µε λαβές στον ώµο 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ 6.032 λ.      1 χους               3.283 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 

+ 5 ξέστες            2.736 ] 
=                           6.019 
                       ή 
   5 χοίνικες     5.471 ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+ 1 ξέστης       0.547  ] 
=                       6.018 

2 ΥποΜ 4.766 λ.     1 χους               3.283 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 3 ξέστες            1.641 ] 
=                            4.924 
                       ή 
  1 ηµίεκτον    4.377  ] ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
+1 ξέστης       0.547  ] 
=                      4.924 

 

Γ. Αµφορείς µε λαβές στο λαιµό 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ 23.695 λ.     7 χόες                    22.98 

+ 2 ξέστες                  1.094 
=                               24.074 

2 ΥποΜ 12.447 λ.     3 χόες                    9.85 
+ 5 ξέστες                2.736 
=                              12.586 

3 ΥποΜ 6.962 λ.     2 χόες                    6.57 
+ 1 ξέστης                0.547 
=                               7.117 

4 ΥποΜ � Π ΠΡΓ 22.117 λ.     7 χόες                 22.98 
5 ΥποΜ � Π ΠΡΓ 20.064 λ.     6 χόες                     19.70 

+ 1 ξέστης                   0.547 
=                                20.247 

6 ΥποΜ � Π ΠΡΓ 6.402 λ.     2 χόες                      6.57 
7 ΥποΜ � Π ΠΡΓ 2.942 λ.     5 ξέστες                   2.736 

+ 1 κοτύλη                  0.274 
=                                  3.010                     

8 ΥποΜ � Π ΠΡΓ 2.142 λ.     4 ξέστες                  2.189 
9 Π ΠΡΓ 23.980 λ.     7 χόες                    22.98 

+ 2 ξέστες                   1.094 
=                               24.074  

10 Π ΠΡΓ 3.749 λ.     1 χους                   3.283 
+ 1 ξέστης               0.547 
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=                              3.830 
11 Μ ΠΡΓ 13.877 λ.     4 χόες                   13.13 

+ 1 ξέστης                 0.547 
=                              13.677 

12 Τέλος ΠΡΓ = γύρω 
στα µέσα του 9ου 
π.Χ. αιώνα 

17.731 λ.     5 χόες                   16.41 
+ 3 ξέστες                 1.641 
=                              18.051 

13 ΥΑν, γύρω στο 600 
π.Χ.  

2.475 λ.     5 ξέστες                2.736 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

14 ΠΡΓ 13.683 λ.     4 χόες                    13.13 
+ 1 ξέστης                  0.547 
=                               13.677 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ή ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

15 ΠΡΓ, 10ος π.Χ. 
αιώνας, ίσως γύρω 
στο 950 π.Χ.  

23.728 λ.     7 χόες                    22.98 
+ 2 ξέστες                   1.094 
=                               24.074 

 

∆. Αµφορίσκοι µε λαβές στο λαιµό 
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Π ΠΡΓ 2.461 λ.    και 

2.613 λ.  
  5 χόες                  2.736 

2 Π ΠΡΓ 0.500 λ.    1 ξέστης              0.547 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΠΡΟΣ 

3 Κυπριακή BoR II 0.501 λ.    1 ξέστης              0.547 
 

Ε. Αµφορίσκοι µε λαβές στην κοιλιά και αµφορίσκοι µε λαβές στον ώµο 
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ 1.075 λ.      2 ξέστες               1.094 
2 ΥποΜ 0.111 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
3 ΥποΜ 0.095 λ.     1 οξύβαφο          0.068 

+ 1 κύαθος            0.046 
=                             0.114 

4 Πιθανόν ΥποΜ 0.126 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 
5 Π ΠΡΓ 0.202 λ.     1ηµικοτύλιο     0.137 

+ 1 οξύβαφο       0.068 
=                           0.205 

6 Π ΠΡΓ 1.056 λ.    2 ξέστες             1.094 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΥΒΟΙΑ 

7 Υ ΠΡΓ Εύβοιας 1.056 λ.    2 ξέστες             1.094 
 

ΣΤ. Αµφορίσκοι 
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ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ 0.603 λ.      1 ξέστης             0.547 

+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                            0.615 

2 ΥποΜ 0.567 λ .    1 ξέστης             0.547 
3 ΥποΜ 0.551 λ.     1 ξέστης             0.547 
4 ΥποΜ 0.332 λ.     1 κοτύλη            0.274 

+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                            0.342 

5 ΥποΜ 0.307 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.320 

6 ΥποΜ 0.191 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.205 

 

Ζ. Ψευδόστοµοι αµφορείς 
ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ 1.265 λ.      2 ξέστες             1.094 

+ 1 ηµικοτύλιο     0.137    
=                            1.231 

2 ΥποΜ 0.587 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                            0.593 

3 ΥποΜ 2.859 λ.     5 ξέστες              2.736 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                            2.873 

4 ΥποΜ 2.277 λ.     4 ξέστες              2.189 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                            2.257 

5 ΥποΜ 1.467 λ.     2 ξέστες              1.094 
+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            1.505 

6 ΥποΜ 1.325 λ.     2 ξέστες              1.094 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                             1.368 

7 ΥποΜ 0.893 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                            0.889 

8 ΥποΜ 0.496   1 ξέστης              0.547 
9 ΥποΜ 0.471 λ.     1 κοτύλη            0.274 

+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.479 

10 ΥποΜ 0.460 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.479 

11 ΥποΜ 0.414 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
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=                            0.411 
12 ΥποΜ 0.359 λ.     1 κοτύλη            0.274 

+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.411 

13 ΥποΜ 0.335 λ.     1 κοτύλη           0.274 
+ 1 οξύβαφο       0.068 
=                           0.342 

14 ΥποΜ 0.333 λ.     1 κοτύλη           0.274 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                           0.342 

15 ΥποΜ 0.166 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.183 

16 ΥποΜ 0.599 λ.    1 ξέστης             0.547 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                            0.593  

17 ΥποΜ/Π ΠΡΓ 0.740 λ.     1 ξέστης            0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
+ 1 οξύβαφο       0.068 
=                           0.752 

18 ΥποΜ/Π ΠΡΓ 2.623 λ.    5 ξέστες              2.736 
19 ΥποΜ/Π ΠΡΓ 1.510 λ.     2 ξέστες             1.094 

+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
=                           1.505 

20 ΥποΜ-Π ΠΡΓ 0.950 λ.     1 ξέστης            0.547 
+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
=                           0.958 

21 ΥποΜ-Π ΠΡΓ 0.414 λ.     1 κοτύλη           0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
=                           0.411 

22 Π ΠΡΓ 0.212 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                           0.205 

23 Π ΠΡΓ 0.392 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.411 

24 Μ ΠΡΓ 1.093 λ.     2 ξέστες             1.094 
 

Όπως διαπιστώνουµε από τους παραπάνω πίνακες η χωρητικότητα όλων των 

εξεταζοµένων παραλλαγών αµφορέων και αµφορίσκων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα 

υγρών, σε δεδοµένες ή σε συνυπολογιζόµενες µονάδες τους. ∆ιερευνήσαµε το 

ενδεχόµενο η χωρητικότητά τους να αντιστοιχεί και σε αττικά µέτρα στερεών και 

διαπιστώσαµε ότι αυτό ισχύει για δύο τύπους αµφορέων, για τους αµφορείς µε λαβές 

στην κοιλιά και για τους αµφορείς µε λαβές στον ώµο. Η χωρητικότητά τους 

αντιστοιχεί σε δεδοµένες ή σε συνυπολογιζόµενες µονάδες του αττικού συστήµατος 

µέτρησης χωρητικότητας των στερεών. Ως προς τους αµφορείς µε λαβές στο λαιµό 

διαπιστώσαµε ότι µόνο σε λίγους από αυτούς και ανεξαρτήτως µεγέθους θα µπορούσε 

να αντιστοιχεί σε συνυπολογιζόµενες µονάδες των αττικών µέτρων για στερεά και πάλι 

όµως η αντιστοιχία της χωρητικότητάς τους µε τα αττικά µέτρα των υγρών είναι 

ακριβέστερη.  
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Στους αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά η χωρητικότητα ήταν δυνατόν να 

µετρηθεί σε επτά, από τους οποίους οι τέσσερις είναι κνωσιακοί, οι δύο αττικοί και ο 

ένας µάλλον από τις Κυκλάδες. Αναλόγου σχήµατος είναι οι δύο ΥποΜ κνωσιακοί  

αµφορείς (Α/Α 1 και 2), οι οποίοι έχουν και ανάλογη χωρητικότητα. Μοιάζουν ως προς 

το σχήµα µε τον αττικό Υ ΠΡΓ (Α/Α 5) που έχει τη µισή χωρητικότητα από αυτούς. Ο 

ΠΓ κνωσιακός αµφορέας µε Α/Α 4 είναι αναλόγου σχήµατος µε τον αττικό ΜΓ Ι (Α/Α 

7) και µε τον ΠΓ ΙΙ που προέρχεται µάλλον από τις Κυκλάδες (Α/Α 6), ενώ ο Π ΠΡΓ 

κνωσιακός µε Α/Α 3 είναι πιο κοντινός στο σχήµα µε αυτούς από ότι µε τους δύο 

ΥποΜ κνωσιακούς.  

Η χωρητικότητα όλων των παραπάνω αµφορέων µε λαβές στην κοιλιά 

αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, αλλά και στερεών είτε σε δεδοµένες µονάδες τους 

είτε σε συνυπολογιζόµενες.  

Συγκρίνοντας τη χωρητικότητα των εισηγµένων µε αυτή των ντόπιων 

διαπιστώνουµε ότι ο αττικός Υ ΠΡΓ µε Α/Α 5 έχει σχεδόν ίδια χωρητικότητα µε τον Π 

ΠΡΓ κνωσιακό µε Α/Α 3, παρόλο που ο κνωσιακός διαφέρει λίγο στο σχήµα ως προς 

το σώµα του που είναι ωοειδές. Επίσης, όπως αναφέρθηκε ήδη, ο αττικός έχει τη µισή 

χωρητικότητα από τους δύο ΥποΜ κνωσιακούς.  

Αν και το δείγµα στο οποίο µετρήθηκε η χωρητικότητα από αυτόν τον τύπο 

αµφορέα είναι µικρό, η οµοιότητα της χωρητικότητας αττικού µε κνωσιακό ίδιας 

χρονολόγησης και η σχέση της χωρητικότητάς του µε άλλους δύο κνωσιακούς λίγο 

πρωιµότερους δείχνει τη χρήση του ίδιου συστήµατος µέτρησης και στις δύο περιοχές, 

όπως και το ότι η ποσότητα του περιεχοµένου του εισηγµένου σκεύους ήταν δεδοµένη 

και αναγνωρίσιµη από τους εισαγωγείς του. Παρατηρούµε επίσης ότι ο κνωσιακός 

αµφορέας έχει ελάχιστα µεγαλύτερη χωρητικότητα από τον αττικό, είναι όµως 

αναµενόµενο ο εισηγµένος να περιέχει κάπως λιγότερο προϊόν.  

Η χωρητικότητα του πιθανότατα κυκλαδικού ΠΓ ΙΙ αµφορέα αντιστοιχεί επίσης 

σε αττικά µέτρα, άρα και σε αυτόν έχει εφαρµοσθεί το ίδιο σύστηµα µέτρησης.  

Στους έξι από τους επτά αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά η χωρητικότητα 

µετρήθηκε έως δύο διαφορετικά σηµεία, έως τα οποία θεωρήσαµε ότι θα µπορούσαν να 

γεµίζονταν. Στους κνωσιακούς αµφορείς µε Α/Α 1, 2 και 3 παρατηρήσαµε ότι στο 

εσωτερικό του χείλους και του λαιµού υπάρχει γραπτή ταινία που θεωρήσαµε ότι ίσως 

να υποδήλωνε το σηµείο έως το οποίο θα τους γέµιζαν. Στον αµφορέα µε Α/Α 3 το 

σηµείο όπου τελειώνει αυτή η ταινία συµπίπτει µε το καθοριζόµενο σηµείο µέτρησης. 

Στους άλλους δύο που αυτό δεν συµβαίνει έγιναν δύο µετρήσεις, µία έως την αρχή του 

λαιµού και µία έως περίπου το µέσο του όπου τελειώνει αυτή η ταινία και 
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διαπιστώσαµε ότι στον µεν ένα (Α/Α1) φαίνεται πιθανότερο να ισχύει το σηµείο έως 

την αρχή του λαιµού, ενώ στον άλλο (Α/Α 2) και τα δύο σηµεία φαίνονται εξίσου 

πιθανά. Άρα στους δύο από τους τρεις κνωσιακούς αµφορείς στους οποίους 

παρατηρήθηκε, διαπιστώνουµε ότι µπορεί να λειτουργεί ως δείκτης. Στον κνωσιακό 

αµφορέα µε Α/Α 4 και στους τρεις εισηγµένους (Α/Α 5-7) επειδή ο λαιµός είναι 

µεγάλος �ψηλός και σχετικά ευρύς- η χωρητικότητα µετρήθηκε έως το καθοριζόµενο 

για όλους σηµείο που βρίσκεται περίπου στην αρχή του και έως λίγο πάνω από το µέσο 

του. Στον κνωσιακό συγκρίνοντας την αντιστοιχία  των λίτρων µε τα αττικά µέτρα 

συµπεραίνουµε ότι τον γέµιζαν έως περίπου την αρχή του λαιµού, ενώ στους 

εισηγµένους φαίνεται να ισχύει ένα ενδιάµεσο σηµείο. Ούτως ή άλλως για τις ακριβείς 

αντιστοιχίες των µετρήσεων σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα θα πρέπει να λαµβάνεται υπ� 

όψιν το σηµείο έως το οποίο µετρήθηκε η χωρητικότητα του αγγείου.  

Στους δύο κνωσιακούς ΥποΜ αµφορείς µε λαβές στον ώµο η χωρητικότητα 

αντιστοιχεί σε συνυπολογιζόµενα αττικά µέτρα υγρών, αλλά και στερεών. Και στους 

δύο αυτούς αµφορείς στο εσωτερικό του χείλους και του λαιµού υπάρχει γραπτή ταινία. 

Το σηµείο στο οποίο σταµατά συµπίπτει µε το καθοριζόµενο σηµείο µέτρησης και είναι 

έτσι πιθανό να υποδηλώνει το σηµείο έως το οποίο γέµιζαν το αγγείο.  

Στους αµφορείς µε λαβές στο λαιµό το δείγµα που έχουµε είναι µεγαλύτερο. Η 

χωρητικότητα µετρήθηκε σε δεκατρείς κνωσιακούς διαφόρων περιόδων και για 

σύγκριση σε ένα αττικό ΠΡΓ και σε ένα επίσης ΠΡΓ, που προέρχεται όµως από το 

Βόρειο Αιγαίο, πιθανόν από τη Θεσσαλία ή τη Μακεδονία και έχει βρεθεί στο 

Λευκαντί. Στους κνωσιακούς τα µεγέθη και η χωρητικότητα ποικίλουν. Ο Catling στη 

δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου της Κνωσού στους ΥποΜ αµφορείς µε λαβές 

στο λαιµό διέκρινε τρεις οµάδες βάσει του µεγέθους381. Στην οµάδα 1 έχει εντάξει 

αυτούς που το ύψος τους κυµαίνεται από 44 έως 51 εκατοστά, στην οµάδα 2 αυτούς µε 

ύψος από 32 έως 38 εκατοστά και στην οµάδα 3 εκείνους που έχουν ύψος από 23 έως 

27 εκατοστά.  

Ανεξάρτητα από την παραπάνω διάκριση του Catling παρατηρήσαµε ότι στους 

κνωσιακούς αµφορείς µε λαβές στο λαιµό αναλόγου σχήµατος και µε όµοια 

«σιγµοειδή» διακόσµηση στον ώµο είναι οι ΥποΜ και οι ΥποΜ-Π ΠΡΓ µε Α/Α 1, 3, 4, 

5, 6, 7 και 8, των οποίων οι διαστάσεις και η χωρητικότητα ποικίλουν. Σε αυτούς 

ανάλογα µε το µέγεθος και τη χωρητικότητα χονδρικά διακρίνονται τρεις οµάδες. 

Κοντινών διαστάσεων είναι οι αµφορείς µε Α/Α 1 (ύψος 49 εκ., διάµ. 38 εκ.), 4 (ύψος 

52 εκ., διάµ. χείλ. 16 εκ.) και 5 (ύψος 50.5 εκ., διάµ. χείλ. 18 εκ.), οι οποίοι έχουν και 

                                                 
381 H. W. Catling, 1996(α), 302. 
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παραπλήσια χωρητικότητα (23.695 λίτρα �7 χόες+2 ξέστες-, 22.117 λίτρα -7 χόες- και 

20.064 λίτρα �6 χόες+1 ξέστης- αντίστοιχα). Μία δεύτερη οµάδα κοντινών διαστάσεων 

αποτελούν αυτοί µε Α/Α 3 (ύψος 32 εκ., διάµ. χείλους 10.5 εκ.) και 6 (ύψος 31.5 εκ.), 

που έχουν και κοντινή χωρητικότητα (6.962 λίτρα �2 χόες + 1 ξέστης- και 6.402 λίτρα 

�2 χόες- αντίστοιχα). Τέλος, κοντινών διαστάσεων είναι οι αµφορείς µε Α/Α 7 (ύψος 

26.7 εκ., διάµ. χείλους 7.6 εκ.) και 8 (ύψος 23 εκ.) των οποίων παραπλήσια είναι και η 

χωρητικότητα (2.942 λίτρα �5 ξέστες + 1 κοτύλη- και 2.142 λίτρα �4 ξέστες- 

αντίστοιχα). Παρατηρούµε ότι αν και η διαφορά στο µέγεθος µπορεί να είναι µικρή, 

αντιστοιχεί σε µία σχετικά µεγαλύτερη διαφορά στη χωρητικότητα. 

Συγκρίνοντας και τους υπόλοιπους κνωσιακούς αµφορείς µε λαβές στο λαιµό 

διαπιστώνουµε ότι ο Π ΠΡΓ µε Α/Α 9 έχει όµοια χωρητικότητα µε τον ΥποΜ µε Α/Α 

1, ο ΥποΜ µε Α/Α 2 έχει σχεδόν τη µισή χωρητικότητα από τον ΥποΜ µε Α/Α 1 και 

από τον Π ΠΡΓ µε Α/Α 9. ∆ιαπιστώνουµε ακόµα ότι ο ΥΑν αµφορέας µε Α/Α 13 έχει 

κοντινή χωρητικότητα µε τον ΥποΜ � Π ΠΡΓ µε Α/Α 8 (2.475 λίτρα �5 ξέστες- και 

2.142 λίτρα �4 ξέστες- αντίστοιχα), αφού ο ΥΑν χωρά ένα ακόµα διαδοχικό µέτρο 

υγρών. Όπως φαίνεται το σύστηµα µέτρησης της χωρητικότητας στη διάρκεια των 

περιόδων αυτών από την ΥποΜ έως την ΥΑν δεν έχει αλλάξει.  

Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι ο ΠΡΓ αττικός αµφορέας (Α/Α 14) έχει την 

ίδια χωρητικότητα µε κνωσιακό Μ ΠΡΓ (Α/Α 11). Και οι δύο χωρούν 4 χόες και 1 

ξέστη. Επίσης ο ΠΡΓ που έχει εισαχθεί στο Λευκαντί από το Βόρειο Αιγαίο, πιθανόν 

από τη Θεσσαλία ή τη Μακεδονία (Α/Α 15), έχει την ίδια χωρητικότητα µε δύο 

κνωσιακούς, ένα ΥποΜ (Α/Α 1) και ένα Π ΠΡΓ (Α/Α 9). Και οι τρεις αυτοί αµφορείς 

χωρούν 7 χόες και 2 ξέστες. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν από τους αµφορείς, αγγεία 

µεταφοράς των προϊόντων, ότι όχι µόνο υπήρχε ένα σύστηµα µέτρησης της 

χωρητικότητας, αλλά το σύστηµα αυτό ήταν κοινό στην Κνωσό, την Εύβοια και τη 

Βόρεια Ελλάδα, ενώ και από αυτό το σχήµα επιβεβαιώνεται το κοινό σύστηµα 

µέτρησης στην Κνωσό και στην Αττική. Η ποσότητα λοιπόν του περιεχοµένου τους 

ήταν δεδοµένη και αναγνωρίσιµη στις περιοχές όπου διακινούνταν. Ο ΠΡΓ αµφορέας 

(Α/Α 15) από τη Βόρεια Ελλάδα που έχει βρεθεί στο Λευκαντί φέρει εγχάρακτα σηµεία 

στις λαβές του που έχουν ερµηνευθεί ως εµπορικά και έχει θεωρηθεί ότι 

χρησιµοποιούνταν για τη µεταφορά προϊόντων σε κάποια ποσότητα χωρίς να µπορεί να 

προσδιοριστεί το είδος τους, φανερώνει συνεπώς ένα βαθµό οργάνωσης σε µία 

τουλάχιστον φάση της ανταλλαγής των προϊόντων382. Όπως όµως προέκυψε εδώ και 

από τις µετρήσεις της χωρητικότητας η διακίνηση των προϊόντων µεταξύ των 

                                                 
382 R. W. Catling, 1996(β), 126-132. 
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διαφόρων περιοχών ήταν απόλυτα οργανωµένη. Οι αµφορείς µε λαβές στο λαιµό, µε 

σχήµα παρόµοιο σε όλες τις προαναφερόµενες περιοχές, λειτουργούσαν ως 

συσκευασία του προϊόντος και πιθανότατα η διακόσµησή τους να ήταν δηλωτική και 

της περιοχής προέλευσής τους. Οι περισσότεροι κνωσιακοί φέρουν στον ώµο 

«σιγµοειδή» διακόσµηση, ο αττικός ηµικύκλια, ενώ αυτός από τη Βόρεια Ελλάδα 

οµόκεντρους κύκλους.  

Στους αµφορίσκους µε λαβές στο λαιµό η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δύο 

κνωσιακούς ΥποΜ περιόδου, στους οποίους διαπιστώθηκε ότι ο ένας έχει πενταπλάσια 

χωρητικότητα (Α/Α 1) από τον άλλο (Α/Α 2), καθώς και σε ένα κυπριακό. Στον 

κνωσιακό µε Α/Α 1 έγιναν δύο µετρήσεις γιατί παρατηρήθηκε ότι εσωτερικά κάτω από 

το χείλος και έως το µέσο περίπου του λαιµού φέρει γραπτή ταινία που πιθανόν να 

δηλώνει το σηµείο έως το οποίο θα τον γέµιζαν. Έτσι η µία µέτρηση έγινε έως αυτό το 

σηµείο και η άλλη έως το καθοριζόµενο και για τους άλλους σηµείο στην αρχή του 

λαιµού. Όπως διαπιστώσαµε από τη σύγκριση µε τα αττικά µέτρα ισχύει το σηµείο που 

δηλώνεται από την ταινία. Και τον άλλο κνωσιακό αµφορέα, όπως και τον κυπριακό, 

πιθανόν να τους γέµιζαν έως λίγο παραπάνω, όπως φαίνεται από την αντιστοιχία της 

χωρητικότητας σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα.  

Όπως είχαµε ήδη παρατηρήσει κατά τη µέτρηση της χωρητικότητας, αγγεία 

αναλόγων διαστάσεων και παρόµοιας χωρητικότητας µε τον κνωσιακό αµφορίσκο µε 

λαβές στο λαιµό µε Α/Α 1 έχουν θεωρηθεί στις δηµοσιεύσεις ως αµφορείς και όχι ως 

αµφορίσκοι και ως τέτοιοι έχουν ταξινοµηθεί. Πρόκειται για τους παραπάνω αµφορείς 

µε λαβές στο λαιµό µε Α/Α 7, 8 και 13 από τους οποίους αυτός µε Α/Α 13 

διαπιστώθηκε ότι έχει όµοια χωρητικότητα πέντε ξεστών µε τον προαναφερόµενο 

αµφορίσκο, ενώ και των άλλων δύο η χωρητικότητα είναι κοντινή. 

Ο εισηγµένος στην Κνωσό κυπριακός αµφορίσκος έχει ακριβώς την ίδια 

χωρητικότητα µε τον ένα από τους δύο κνωσιακούς (µε αυτόν µε Α/Α 2), άρα έχοµε 

µία πρώτη ένδειξη ότι το ίδιο σύστηµα µέτρησης ίσχυε και στην Κύπρο. Μένει να 

διαπιστωθεί και από άλλα σχήµατα. ∆είχνει επίσης ότι εισάγονταν για το περιεχόµενό 

του, του οποίου η ποσότητα µπορούσε να αναγνωρισθεί εύκολα από τους εισαγωγείς.  

Στους αµφορίσκους µε λαβές στην κοιλιά και στους αµφορίσκους µε λαβές 

στον ώµο η χωρητικότητα µετρήθηκε σε έξι κνωσιακούς και σε ένα ευβοϊκό εισηγµένο 

στην Κνωσό. Σε όλους αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, στους περισσότερους σε 

δεδοµένες µονάδες τους και σε ορισµένους σε συνυπολογιζόµενες. Στους κνωσιακούς 

διαπιστώσαµε ότι ίδιας χωρητικότητας είναι δύο ΥποΜ (Α/Α 2 και 4), καθώς και 

ΥποΜ και Π ΠΡΓ (Α/Α 1 και 6). Και στους δύο άλλους όµως (Α/Α 3 και 5) οι οποίοι 
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έχουν όµοιο σχήµα και διακόσµηση, υπολογίζοντας τη χωρητικότητά τους σε λίτρα ο 

ένας έχει διπλάσια χωρητικότητα από τον άλλο. Παρατηρούµε ότι υπάρχουν 

κρατηρίσκοι µε χωρητικότητα όµοια µε αυτή των αµφορίσκων µε λαβές στην κοιλιά 

και στον ώµο που µετρήθηκαν �δύο ξεστών, ηµικοτύλιου, ηµικοτύλιου και οξύβαφου, 

οξύβαφου και κυάθου- όµως θα πρέπει να εξεταστεί αν τα δύο σχήµατα εξυπηρετούσαν 

την ίδια χρήση.  

∆ιαπιστώσαµε ακόµα ότι ο Υ ΠΡΓ ευβοϊκός έχει ακριβώς την ίδια χωρητικότητα 

µε Π ΠΡΓ κνωσιακό (Α/Α 6) παρόλο που το σχήµα τους λίγο διαφέρει, αλλά και µε 

ΥποΜ κνωσιακό (Α/Α 1) µε τον οποίο έχει επίσης ορισµένες διαφορές στο σχήµα.  

Από τα αγγεία του σχήµατος που έχει χαρακτηρισθεί γενικά ως αµφορίσκος η 

χωρητικότητα µετρήθηκε σε έξι, οι οποίοι είναι όλοι κνωσιακοί υποµινωικής περιόδου. 

Η χωρητικότητα όλων αντιστοιχεί σε δεδοµένες ή σε συνυπολογιζόµενες µονάδες του 

αττικού συστήµατος µέτρησης υγρών. Από αυτούς οι πέντε (Α/Α 1-5) είναι όµοιου 

σχήµατος και διακόσµησης. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη έχουν οι δύο από αυτούς 

(Α/Α 2 και 3).  

Στους ψευδόστοµους, τέλος, αµφορείς η χωρητικότητα µετρήθηκε σε είκοσι 

τέσσερις, που όλοι είναι κνωσιακοί και χρονολογούνται στις περιόδους από την 

υποµινωική έως τη µέση πρωτογεωµετρική. Σε όλους αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα 

υγρών, σε λίγους από αυτούς σε δεδοµένες µονάδες και στους περισσότερους σε 

συνυπολογιζόµενες. Από τις αντιστοιχίες της χωρητικότητάς τους σε λίτρα µε τα αττικά 

µέτρα διαπιστώνουµε ότι το καθοριζόµενο σηµείο µέτρησης πρέπει να είναι το σωστό, 

εκτός από ορισµένους, όπως είναι αυτοί µε Α/Α 2 και 16, που αν γέµιζαν έως ελάχιστα 

χαµηλότερα η χωρητικότητά τους θα αντιστοιχούσε σε ένα ξέστη χωρίς 

συνυπολογιζόµενη µονάδα.  

Στους ψευδόστοµους αµφορείς που µετρήθηκαν ορισµένοι έχουν ίδια 

χωρητικότητα. Ίδια χωρητικότητα µίας κοτύλης συν ενός ηµικοτύλιου έχει ο Π ΠΡΓ µε 

Α/Α 23 µε τον ΥποΜ-Π ΠΡΓ µε Α/Α 21 και µε δύο ΥποΜ µε Α/Α 11 και 12. Ίδια 

χωρητικότητα µίας κοτύλης, ενός ηµικοτύλιου και ενός οξύβαφου έχουν οι δύο ΥποΜ 

µε Α/Α 9 και 10, ενώ µίας κοτύλης και ενός οξύβαφου δύο άλλοι ΥποΜ, αυτοί µε Α/Α 

13 και 14.  

Στους ΥποΜ ψευδόστοµους αµφορείς από το Βόρειο Νεκροταφείο ο Catling έχει 

διακρίνει οµάδες βάσει των διαστάσεων τους, παρόλο που παρατηρεί ότι είναι σχετικά 

ετερογενείς383. Ως προς το ύψος διακρίνει τρεις οµάδες. Η µία περιλαµβάνει αυτούς µε 

ύψος από 10 έως 15 εκατοστά, η δεύτερη αυτούς µε ύψος από 15 έως 20 εκατοστά και 

                                                 
383 H. W. Catling, 1996(α), 297. 



778 

η τρίτη εκείνους που έχουν ύψος από 20 έως 25.2 εκατοστά. Και ως προς τη διάµετρο 

όµως διακρίνει τρεις οµάδες, από τις οποίες η µία περιλαµβάνει αυτούς µε διάµετρο 

από 8 έως 12 εκατοστά, η δεύτερη αυτούς µε διάµετρο από 12 έως 16 εκατοστά και η 

τρίτη εκείνους που έχουν διάµετρο από 16 έως 19.3 εκατοστά. Συγκρίνοντας ωστόσο 

τη χωρητικότητα ΥποΜ ψευδόστοµων αµφορέων από τις οµάδες αυτές, διαπιστώνουµε 

ότι ψευδόστοµοι αµφορείς που θα εντάσσονταν στην ίδια οµάδα λόγω του ύψους τους 

εµφανίζουν µεγάλη διακύµανση στη χωρητικότητά τους. Για παράδειγµα, στην πρώτη 

οµάδα µε ύψος από 10 έως 15 εκατοστά θα εντάσσονταν οι ΥποΜ ψευδόστοµοι 

αµφορείς µε Α/Α 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, οι οποίοι έχουν αντίστοιχα ύψος 

14 εκ., 12.2 εκ., 13.8 εκ., 14 εκ., 14.2 εκ., 13.7 εκ., 12.4 εκ., 12.2 εκ., 12.5 εκ., 10 εκ. 

και 15 εκ. και χωρητικότητα αντίστοιχα 0.587 λίτρα, 0.893 λ., 0.496 λ., 0.471 λ., 0.460 

λ., 0.414 λ., 0.359 λ., 0.335 λ., 0.333 λ., 0.166 λ. και 0.599 λ.  

∆ιερευνήσαµε ακόµα αν η χωρητικότητα σε λίτρα όλων των εξεταζόµενων 

αµφορέων αντιστοιχεί σε µέτρα του αιγινίτικου συστήµατος. ∆ιαπιστώσαµε ότι µπορεί 

να ισχύει για ορισµένους µόνο αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, για τους δύο αµφορείς 

µε λαβές στον ώµο, για µερικούς από τους αµφορείς µε λαβές στο λαιµό και για λίγους 

αµφορίσκους. Συγκεκριµένα, για τον ΥποΜ αµφορέα µε λαβές στην κοιλιά µε Α/Α 1 

που η χωρητικότητά του αντιστοιχεί σε 1 εκτέα και σε 1 χου (1 εκτεύς: 12.12 + 1 χους: 

4.55 = 16.67 λίτρα), για τον ΥποΜ αµφορέα µε λαβές στον ώµο µε Α/Α 1 του οποίου η 

χωρητικότητα αντιστοιχεί σε 1 ηµίεκτον (= 6.060 λίτρα), για τον ΥποΜ αµφορέα µε 

λαβές στον ώµο µε Α/Α 2 που η χωρητικότητά του αντιστοιχεί σε 1 χου και σε 1 

ηµικοτύλιο (1 χους: 4.550 + 1 ηµικοτύλιον: 0.189 = 4.739 λίτρα), για τον ΥποΜ 

αµφορέα µε λαβές στο λαιµό µε Α/Α 1 του οποίου η χωρητικότητα αντιστοιχεί σε 2 

εκτείς (=24.24 λίτρα), για τον ΥποΜ αµφορέα µε λαβές στο λαιµό µε Α/Α 2 που η 

χωρητικότητά του ισοδυναµεί µε 1 εκτεύ (=12.12 λίτρα), για τον ΥποΜ- Π ΠΡΓ 

αµφορέα µε λαβές στο λαιµό µε Α/Α 4 που η χωρητικότητά του αντιστοιχεί σε 5 χόες 

(= 22.740 λίτρα), για τον ΥποΜ-Π ΠΡΓ αµφορέα µε λαβές στο λαιµό µε Α/Α 6 που η 

χωρητικότητά του αντιστοιχεί σε 1 ηµίεκτον (= 6.06 λίτρα) και για τους ΥποΜ 

αµφορίσκους µε Α/Α 4 και 5 των οποίων η χωρητικότητα αντιστοιχεί σε 1 κοτύλη (= 

0.379 λίτρα).  

Η αντιστοιχία της χωρητικότητας λίγων µόνων από τους παραπάνω 

εξεταζόµενους αµφορείς µε µέτρα του αιγινίτικου συστήµατος δεν µπορεί να στηρίξει 

την άποψη ότι το σύστηµα µέτρησης που ίσχυε ήταν το αιγινίτικο, όταν για όλους 

υπάρχει αντιστοιχία στο αττικό σύστηµα. Η αντιστοιχία και αυτών των λίγων θα πρέπει 
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να οφείλεται στη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο αττικό και στο αιγινίτικο σύστηµα, 

όπως προκύπτει και από τη σχέση των νοµισµάτων των δύο περιοχών.  

Ενδιαφέρουσα είναι ακόµα η διαπίστωση ότι η χωρητικότητα του κνωσιακού 

ΥποΜ αµφορέα µε λαβές στην κοιλιά µε Α/Α 3 (8.622 λίτρα) και του αττικού Υ ΠΡΓ 

αµφορέα µε λαβές στην κοιλιά µε Α/Α 5 (7.812 και 8.425 λίτρα), που προορίζονταν 

τόσο για υγρά όσο και για στερεά προϊόντα, είναι ίδια µε αυτή του ελληνιστικού 

σηκώµατος της ∆ρήρου, που έχει ερµηνευθεί ως µέτρο χωρητικότητας υγρών. Η 

χωρητικότητά του έχει υπολογισθεί στα 8.644 λίτρα και, όπως αναφέρεται από τον Van 

Effenterre,  αντιστοιχεί σε 1 εκτέα του συστήµατος του Σόλωνα384. Ο εκτεύς ωστόσο 

είναι µέτρο στερεών, οπότε ή αποτελούσε µέτρο στερεών ή θα πρέπει να 

συνυπολογισθούν µονάδες που ίσχυαν για τα υγρά (2 χόες  6.57  +  4 ξέστες  2.189 = 

8.759), οπότε θα µπορούσε να αποτελεί µέτρο υγρών και στερεών παράλληλα. Ωστόσο, 

το βέβαιο είναι η εφαρµογή του αττικού συστήµατος µέτρησης της χωρητικότητας 

στην Κνωσό κατά την πρώιµη Εποχή του Σιδήρου και στη ∆ρήρο κατά τα ελληνιστικά 

χρόνια.  

4. Υ∆ΡΙΕΣ 
Υ∆ΡΙΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ πιθανότατα 5.946 λ.     1 χους                    3.283 

+ 5 ξέστες                 2.736 
=                               6.019 

2 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 0.643 λ.     1 ξέστης                0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο        0.137 
=                               0.684 

3 ΠΡΓ Β΄ 1.409 λ.     και 
1.462 λ. (ταινία) 

   2 ξέστες                1.094 
+1 κοτύλη                0.274 
+1 οξύβαφο            0.068 
=                               1.436 

4 ΥΓ/ΠΑν 1.393 λ.     και 
1.414 λ. (ταινία) 

   2 ξέστες                1.094 
+ 1 κοτύλη               0.274 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               1.436 

5 ΥΑν 0.314 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1οξύβαφο           0.068 
=                              0.342 

6 ΥΑν, γύρω στο 600 
π.Χ.  

8.183 λ.    και 
8.576 λ. (ταινία) 

    2 χόες                 6.57 
+ 3 ξέστες              1.641 
=                              8.211 
                      ή 
    2 χόες                   6.57 
+ 4 ξέστες               2.189 
=                              8.759 

                                                 
384 H. Van Effenterre, 1960, 233-241. 
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Υ∆ΡΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

7 ΥΑν, γύρω στο 600 
π.Χ.  

3.407 λ.     1 χους                  3.283 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              3.420 

8 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.555 λ.    1 ξέστης               0.547 
Υ∆ΡΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

9 ΜΓ ΙΙ � ΥΓ Ι 6.147 λ.      και 
6.484 λ.  (µέσο του λαιµού) 

  2 χόες                   6.57 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η χωρητικότητα όλων των 

εξεταζοµένων υδριών αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, των περισσοτέρων σε 

συνυπολογιζόµενες µονάδες τους και λίγων σε δεδοµένες. Η χωρητικότητα µετρήθηκε 

σε οκτώ κνωσιακές υδρίες από τις οποίες οι δύο είναι χονδροειδούς κεραµικής, αλλά 

και για σύγκριση σε µία αττική υδρία, η οποία έχει βρεθεί στην Αττική. Ως προς το 

σχήµα, άλλες έχουν περισσότερο ωοειδές και άλλες περισσότερο σφαιρικό σώµα, 

άλλες στενό και άλλες ευρύ λαιµό.  

Στις τρεις από τις κνωσιακές (Α/Α 3, 4 και 6) η χωρητικότητα µετρήθηκε έως δύο 

διαφορετικά σηµεία, έως το καθοριζόµενο σηµείο µέτρησης και έως το σηµείο όπου 

τελειώνει γραπτή ταινία που φέρουν στο εσωτερικό του λαιµού και η οποία µπορεί να 

µην είναι απλά διακοσµητική, αλλά, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλα σχήµατα, να 

υποδηλώνει το σηµείο έως το οποίο θα γέµιζαν το αγγείο. Στις δύο από αυτές τις υδρίες 

(Α/Α 3 και 4) η διαφορά των δύο µετρήσεων είναι πολύ µικρή και η αντιστοιχία τους 

µε τα αττικά µέτρα δεν βοηθά πολύ ως προς τη διευκρίνιση του σωστού σηµείου. Στην 

περίπτωση της τρίτης υδρίας που έχει πιο ευρύ λαιµό (Α/Α 6)  η διαφορά της µέτρησης 

µεταξύ των δύο σηµείων είναι σηµαντική και πάλι όµως δεν είναι βοηθητική ως προς 

τον προσδιορισµό του σηµείου, αφού η διαφορά τους αντιστοιχεί σε ένα διαδοχικό 

µέτρο της κλίµακας των υγρών. Άρα µπορεί να ισχύουν και τα δύο. ∆ύο µετρήσεις 

έχουν γίνει και στην αττική υδρία, η µία έως το κοινό για όλες καθοριζόµενο σηµείο 

και η άλλη έως το µέσο περίπου του λαιµού, γιατί καθώς αυτός είναι ευρύς και σχετικά 

ψηλός είναι πιθανό να τον γέµιζαν έως κάποιο σηµείο του. Και στην υδρία αυτή η 

διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων είναι σηµαντική και η σύγκριση µε τα αττικά 

µέτρα στην περίπτωση αυτή περισσότερο βοηθητική, αφού στις δύο αττικές χόες 

αντιστοιχεί η χωρητικότητα έως το µέσο περίπου του λαιµού. Από τις αντιστοιχίες των 

υπολοίπων υδριών φαίνεται ότι το σηµείο µέτρησης πρέπει να είναι το σωστό και 

πρέπει συνεπώς να γεµίζονταν έως την αρχή του λαιµού ή ορισµένες, ανάλογα µε το 

σχήµα, λίγο παραπάνω προς το µέσο του.  
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Συγκρίνοντας τη χωρητικότητα των κνωσιακών υδριών, δύο που χρονολογούνται 

σε διαφορετικές περιόδους, η µία στην ΠΡΓ Β΄ (Α/Α 3) και η άλλη στην ΥΓ/ΠΑν (Α/Α 

4), έχουν ίδια χωρητικότητα δύο ξεστών µίας κοτύλης και ενός οξύβαφου. Και στην 

περίπτωση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στις υπό εξέταση περιόδους το σύστηµα µέτρησης 

δεν έχει αλλάξει. Ακόµα εκτιµώντας τη χωρητικότητά τους σε λίτρα, Υ ΠΡΓ-ΠΡΓ Β΄ 

υδρία (Α/Α 2) έχει διπλάσια χωρητικότητα από ΥΑν (Α/Α 5). Θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι οι δύο αυτές υδρίες έχουν τελείως διαφορετικό σχήµα. Τέλος, η αττική υδρία δεν 

έχει ανάλογη χωρητικότητα µε καµία από τις κνωσιακές που µετρήθηκαν, αυτό όµως 

είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στο µικρό δείγµα τους.  

Και στην περίπτωση των υδριών τα µέτρα του αιγινίτικου συστήµατος 

αντιστοιχούν στη χωρητικότητα λίγων από αυτές, όπως στην υδρία µε Α/Α 1 (5.946 

λίτρα = 1 ηµίεκτον: 6.06), σε αυτή µε Α/Α 3 (1.409 και 1.462 λίτρα = 1 χοίνιξ: 1.515) 

και στην υδρία µε Α/Α 5 (0.314 λίτρα = 1 κοτύλη: 0.379).  

5. ΠΡΟΧΟΙ � ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ 

Α. Πρόχοι 
ΠΡΟΧΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΡΓ 0.216 λ.     1 κοτύλη                    0.274 
2 Π � Μ ΠΡΓ 0.335 λ.     1 κοτύλη                   0.274 

+ 1 οξύβαφο               0.068 
=                                   0.342 

3 Τέλος ΠΡΓ, γύρω 
στα µέσα του 9ου 
π.Χ. αιώνα 

1.917 λ.    και 
2.057 λ. (ταινία) 

   4 ξέστες                    2.189 
                         ή 
   3 ξέστες                    1.641 
+ 1 κοτύλη                   0.274 
=                                   1.915 
+ 1 ηµικοτύλιο            0.137 
=                                   2.052 

4 Υ ΜΓ 1.075 λ.    2 ξέστες                     1.094 
5 ΥΓ 0.718 λ.    και 

0.823 λ. (µέσο του λαιµού) 
   1 ξέστης                    0.547 
+ 1 κοτύλη                   0.274 
=                                   0.821 

6 Αν 1.000 λ.     2 ξέστες                    1.094 
7 Αν 1.085 λ.     2 ξέστες                    1.094 
8 ΥΑν 0.404 λ.     1 κοτύλη                   0.274 

+ 1 ηµικοτύλιο            0.137 
=                                   0.411 

9 ΥΑν, γύρω στο 600 
π.Χ.  

3.447 λ.    και 
3.553 λ.  (ταινία) 

   1 χους                       3.283 
+ 1 κοτύλη                  0.274 
=                                  3.557 

10 ΥΑν, γύρω στο 600 
π.Χ.  

0.905 λ.   και 
0.923 λ.  (ταινία) 

   1 ξέστης                   0.547 
+ 1 κοτύλη                  0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο           0.137 
=                                  0.958 
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11 ΥΑν, γύρω στο 600 
π.Χ.  

1.473 λ.     2 ξέστες                  1.094 
+ 1 κοτύλη                 0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο          0.137 
=                                 1.505 

12 ΠΡΓ 0.381 λ.     1 κοτύλη                 0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο          0.137 
=                                 0.411 

 

Β. Προχοΐσκες 
ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Μ - ΥΓ 0.114 λ.     1 κύαθος                 0.046 

+ 1 οξύβαφο             0.068 
=                                 0.114 

2 ΥΓ 0.246 λ.     1 κοτύλη                0.274 
3 Υ ΥΓ 0.193 λ.     και 

0.255 λ.  
   1 κοτύλη                0.274 
                       ή 
   1 ηµικοτύλιο         0.137 
+ 1 οξύβαφο            0.068 
=                                0.205 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

4 Υ ΠΡΓ - ΠΓ 0.117 λ.    και 
0.123 λ.  

   1 ηµικοτύλιο         0.137 

5 ΜΓ ΙΙ 0.158 λ.     1 ηµικοτύλιο         0.137 
+ 1 κύαθος               0.046 
=                                0.183 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ (ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΗΛΟΣ) 
6 ΜΓ 0.067 λ.     1 οξύβαφο            0.068 
 

Γ. Τριποδική προχοΐσκη/ληκύθιο 
ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ/ΛΗΚΥΘΙΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Υ ΠΡΓ 0.269 λ.     1 κοτύλη              0.274  
 

∆. Πρόχοι ή Οινοχόες 
ΠΡΟΧΟΙ Ή ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Γύρω στο 600 π.Χ.  2.336 λ.     4 ξέστες                2.189 

+ 1 ηµικοτύλιο        0.137 
=                               2.326 

2 Γύρω στο 600 π.Χ. 1.552 λ.     3 ξέστες                1.641  
3 Γύρω στο 600 π.Χ. 1.088 λ.     2 ξέστες                1.094 
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Όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες η χωρητικότητα όλων των τύπων 

πρόχεων που εξετάστηκαν αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών είτε σε δεδοµένες είτε σε 

συνυπολογιζόµενες µονάδες τους.  

Στις πρόχους η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δώδεκα, όλες κνωσιακές, 

χρονολογηµένες σε αρκετές διαφορετικές περιόδους. Από αυτές οι δύο είναι 

χονδροειδούς κεραµικής. Το σχήµα τους ποικίλει. Αναλόγου σχήµατος είναι η Υ ΜΓ 

µε Α/Α 4 και η ΥΓ µε Α/Α 5, οι οποίες έχουν και ανάλογες διαστάσεις (ύψος 15.4 εκ., 

διάµ. χείλους 9.5 εκ. και ύψος 15 εκ., διάµ. χείλους 10 εκ. αντίστοιχα), όχι όµως και 

ανάλογη χωρητικότητα. Αναλόγου σχήµατος είναι οι δύο ανατολίζουσες πρόχοι µε Α/Α 

6 και 7, από τις οποίες η µία είναι λίγο ψηλότερη από την άλλη, έχουν όµως ίδια 

χωρητικότητα δύο ξεστών. Όµοια χωρητικότητα µε αυτές, δύο ξεστών, έχει και η Υ 

ΜΓ πρόχους µε Α/Α 4. Όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης και ενός ηµικοτύλιου έχουν 

η ΥΑν πρόχους µε Α/Α 8 και η ΠΡΓ πρόχους χονδροειδούς κεραµικής µε Α/Α 12. Και 

από το σχήµα αυτό φαίνεται η εφαρµογή του ίδιου συστήµατος µέτρησης της 

χωρητικότητας στις διαφορετικές περιόδους που εξετάζονται.  

Τέσσερις από τις εξεταζόµενες πρόχους στο εσωτερικό του χείλους φέρουν 

γραπτή ταινία που, όπως και σε άλλα σχήµατα, θεωρήσαµε ότι το σηµείο στο οποίο 

τελειώνει µπορεί να υποδηλώνει το σηµείο έως το οποίο τις γέµιζαν (Α/Α 3, 4, 9 και 

10). Μόνο σε µία, σε αυτή µε Α/Α 4, η ταινία συµπίπτει µε το καθοριζόµενο σηµείο 

µέτρησης. Στις υπόλοιπες τρεις, από την αντιστοιχία της χωρητικότητάς τους µε τα 

αττικά µέτρα, συµπεραίνουµε ότι ισχύει το σηµείο που δηλώνεται µε την ταινία και άρα 

γέµιζαν και το λαιµό έως κάποιο σηµείο του. Συνεπώς και στις τέσσερις φαίνεται να 

λειτουργεί ως δείκτης του σηµείου.  

∆ύο µετρήσεις έχουν γίνει και στην πρόχου µε Α/Α 5, η οποία αν και δεν φέρει 

γραπτή ταινία εσωτερικά στο χείλος, επειδή ο λαιµός της είναι πολύ ευρύς και σχετικά 

ψηλός θεωρήσαµε ότι µπορεί να τη γέµιζαν έως το µέσο του. Και σε αυτή την 

περίπτωση ισχύει η δεύτερη µέτρηση και άρα και σε αυτή γέµιζαν το λαιµό έως κάποιο 

σηµείο του.  

Στις προχοΐσκες η χωρητικότητα µετρήθηκε σε τρεις κνωσιακές και για 

σύγκριση σε δύο αττικές, εισηγµένες στην Κνωσό και σε µία κυκλαδική, πιθανόν από 

τη Μήλο, επίσης εισηγµένη στην Κνωσό. Το σχήµα όλων διαφέρει.  

Σε δύο από αυτές τις προχοΐσκες, σε µία κνωσιακή (Α/Α 3) και σε µία αττική 

(Α/Α 4), έγιναν δύο µετρήσεις γιατί λόγω του σχήµατός τους δεν ήταν εύκολο να 

προσδιοριστεί το σηµείο έως το οποίο τις γέµιζαν. Στην περίπτωση της κνωσιακής 

προχοΐσκης και οι δύο µετρήσεις αντιστοιχούν σε αττικά µέτρα, ωστόσο λόγω του 
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σχήµατός της φαίνεται πιθανότερο να ισχύει αυτή έως το µέσο περίπου του λαιµού που 

ισοδυναµεί µε µία κοτύλη. Στην περίπτωση της αττικής προχοΐσκης ισχύει επίσης η 

µέτρηση έως περίπου το µέσο του λαιµού, όπως φαίνεται από την αντιστοιχία της 

χωρητικότητάς της µε ένα ηµικοτύλιο· σε αυτήν στο εσωτερικό του χείλους υπάρχει 

γραπτή ταινία, η οποία τελειώνει στο σηµείο έως το οποίο µετρήθηκε η χωρητικότητα.  

Όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης έχουν µόνο οι δύο ΥΓ κνωσιακές προχοΐσκες 

(Α/Α 2 και 3), ενώ η χωρητικότητα των εισηγµένων, τόσο των αττικών, όσο και της 

κυκλαδικής, διαφέρει από αυτή των κνωσιακών, γεγονός που πρέπει να οφείλεται στο 

µικρό δείγµα. Όλων πάντως η χωρητικότητα αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα.  

Για τη χωρητικότητα των κνωσιακών προχοϊσκών δεν ισχύουν τα µέτρα του 

αιγινίτικου συστήµατος και αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές από τις δύο, των οποίων η 

χωρητικότητά αντιστοιχεί στην αττική κοτύλη.  

Και της Υ ΠΡΓ τριποδικής προχοΐσκης/ληκυθίου, αγγείου µοναδικού στο 

σύνολο της εξεταζόµενης κεραµικής, η χωρητικότητα αντιστοιχεί σε µία αττική 

κοτύλη. Παρά τις διαφορές στο σχήµα, το αγγείο αυτό έχει όµοια χωρητικότητα µε ΥΓ 

προχοΐσκες (Α/Α 2 και 3).  

Τρία κνωσιακά αγγεία ίδιας χρονολόγησης, στα οποία δεν σώζεται το 

µεγαλύτερο τµήµα του λαιµού µε το χείλος, δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί αν 

είναι πρόχοι ή οινοχόες. Η χωρητικότητά τους αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών και 

παρατηρείται ότι η µία (Α/Α 2) έχει µεγαλύτερη χωρητικότητα από την άλλη (Α/Α 3) 

κατά ένα ξέστη, ενώ η τρίτη κατά ένα ξέστη και ένα ηµικοτύλιο. ∆ιαπιστώσαµε ότι 

ανάλογη χωρητικότητα µε αυτές µπορεί να έχουν τόσο πρόχοι, όσο και οινοχόες.  

6. ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

Α. Οινοχόες 
ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ 0.062 λ.      1 οξύβαφο             0.068 

                                 
2 ΥποΜ 0.073 λ.     1 οξύβαφο              0.068 
3 Π ΠΡΓ 0.982 λ.     2 ξέστες                  1.094 
4 Μ ΠΡΓ 1.175 λ.     2 ξέστες                  1.094 

+ 1 οξύβαφο             0.068 
=                                 1.162  

5 (;)Μ ΠΡΓ 1.316 λ.     2 ξέστες                  1.094 
+ 1 κοτύλη                0.274 
=                                1.368 

6 Μ ΠΡΓ 0.168 λ.     1 ηµικοτύλιο          0.137 
+ 1 κύαθος                0.046 
=                                0.183 
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7 (;)Μ ΠΡΓ 0.139 λ.     1 ηµικοτύλιο         0.137 
8 Μ ΠΡΓ 2.844 λ.     5 ξέστες                 2.736 

+ 1 ηµικοτύλιο         0.137 
=                                2.873 

9 Μ ΠΡΓ 1.480 λ.      2 ξέστες                1.094 
+  1 κοτύλη               0.274 
+  1 ηµικοτύλιο        0.137 
=                                1.505 

10 Υ ΠΡΓ 1.299 λ.      2 ξέστες                1.094 
+ 1 κοτύλη                0.274 
=                                1.368 

11 Υ ΠΡΓ 6.817 λ.      2 χόες                   6.57 
+  1 κοτύλη              0.274 
=                                6.844 

12 ΠΡΓ Β΄ 1.581 λ.     3 ξέστες                 1.641  
13 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 1.308 λ.     2 ξέστες                 1.094 

+ 1 κοτύλη               0.274 
=                                1.368 

14 ΜΓ 2.201 λ.     4 ξέστες                 2.189 
+ 1 κύαθος               0.046 
=                                2.235 

15 ΠΑν 2.397 λ.     4 ξέστες                2.189 
+ 1 κοτύλη              0.274 
=                              2.463 

16 ΠΑν 3.334 λ.     1 χους                  3.283 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              3.351 

17 ΠΑν 4.348 λ.     1 χους                  3.283 
+ 2 ξέστες               1.094 
=                              4.377 

18 ΥΑν 1.274 λ.     2 ξέστες               1.094 
+ 1 κοτύλη              0.274 
=                              1.368 

19 ΥΑν 2.309 λ.     4 ξέστες               2.189 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              2.326 

20 ΥΑν 3.666 λ.     1 χους                  3.283 
+ 1 κοτύλη             0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             3.694 

21 Γύρω στο 630 π.Χ.  1.979 λ.     3 ξέστες              1.641 
+ 1 κοτύλη             0.274 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             1.983 

22 Γύρω στο 600 π.Χ.  1.547 λ.     3 ξέστες              1.641  
23 Γύρω στο 600 π.Χ. 0.897 λ.     1 ξέστης             0.547 

+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 

24 Γύρω στο 600 π.X.  0.865 λ.     1 ξέστης            0.547 
+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.889 

25 Γύρω στο 600 π.Χ.  0.917 λ.     1 ξέστης            0.547 
+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
=                           0.958 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

26 Μ � Υ ΠΡΓ (;) 0.141 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 
27 ΠΡΓ Β΄  0.074 λ.     1 οξύβαφο         0.068 
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28 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.250 λ.    1 κοτύλη            0.274 
29 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.287 λ.     1 κοτύλη            0.274 
30 Γύρω στο 600 π.Χ.  3.983 λ.     1 χους                3.283  

+ 1 ξέστης            0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            3.967 

31 Γύρω στο 600 π.Χ.  1.099 λ.     2 ξέστες             1.094 
32 Γύρω στο 600 π.Χ.  1.117 λ.     2 ξέστες             1.094 

+ 1 κύαθος           0.046 
=                            1.140 

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

33 ΜΓ Ι 0.605 λ.     1 ξέστης            0.547 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                           0.615 

34 ΜΓ Ι 2.500 λ.     4 ξέστες            2.189 
+ 1 κοτύλη          0.274 
+ 1 κύαθος          0.046 
=                           2.509 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΦΟΙΝΙΚΗ 

35 Red Slip (9ος π.Χ. 
αι.) 

0.438 λ.     1 κοτύλη          0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
+ 1 κύαθος         0.046 
=                          0.457 

 

Β. Οινοχόη µε προχοή 
ΟΙΝΟΧΟΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΡΟΧΟΗ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥΑν 1.367 λ.      2 ξέστες              1.094 

+  1 κοτύλη             0.274 
=                              1.368                         

 

Γ. Οινοχόες (;) 
ΟΙΝΟΧΟΕΣ (;) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΡΓ Β΄  0.089 λ.     1 οξύβαφο            0.068 

+ 1 κύαθος               0.046 
=                                0.114  

2 ΠΡΓ Β΄ 0.268 λ.     1 κοτύλη               0.274 
3 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.134 λ.     1 ηµικοτύλιο        0.137 
4 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.200 λ.     1 ηµικοτύλιο        0.137 

+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               0.205 
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Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες η χωρητικότητα όλων των 

εξεταζοµένων οινοχοών αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, σε δεδοµένες ή σε 

συνυπολογιζόµενες µονάδες τους.  

Ως οινοχόες στην κατηγορία Α έχουν συµπεριληφθεί τριάντα πέντε αγγεία από 

τα οποία τα τριάντα δύο είναι κνωσιακά, τα δύο αττικά και το ένα φοινικικό. Στα 

κνωσιακά έχουν συµπεριληφθεί αγγεία µε διαφορές στο σχήµα, στο µέγεθος, στην υφή 

του πηλού, αλλά και στη χρονολόγηση.  

Από τις κνωσιακές οι ΥποΜ οινοχόες µε Α/Α 1 και 2 έχουν ανάλογο σχήµα, 

διαστάσεις και χωρητικότητα. Ίδια χωρητικότητα µε αυτές �ενός οξύβαφου- έχει η 

ΠΡΓ Β΄ οινοχόη µε Α/Α 27, η οποία όµως είναι διαφορετικού σχήµατος. Η πολύ µικρή 

διαφορά της χωρητικότητάς της σε λίτρα από το οξύβαφο προφανώς οφείλεται στο 

σηµείο έως το οποίο αυτή µετρήθηκε, αφού µπορεί να τη γέµιζαν ελάχιστα 

χαµηλότερα. Χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου έχουν η (;)Μ ΠΡΓ οινοχόη µε Α/Α 7 και 

η Μ-Υ ΠΡΓ (;) µε Α/Α 26, οι οποίες διαφέρουν στο σχήµα. Χωρητικότητα µιας 

κοτύλης έχουν οι δύο ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ οινοχόες χονδροειδούς κεραµικής, οι οποίες έχουν 

παρόµοιο σχήµα. Χωρητικότητα δύο ξεστών έχει η Π ΠΡΓ οινοχόη µε Α/Α 3 καθώς 

και η οινοχόη χονδροειδούς κεραµικής που χρονολογείται γύρω στο 600 π.Χ. (Α/Α 31), 

το σχήµα των οποίων διαφέρει πολύ και φανερώνουν ότι στον 10ο π.Χ. αιώνα και γύρω 

στο 600 π.Χ. ακολουθείται το ίδιο σύστηµα µέτρησης της χωρητικότητας. 

Χωρητικότητα δύο ξεστών και µίας κοτύλης έχουν η (;)Μ ΠΡΓ οινοχόη µε Α/Α 5, η Υ 

ΠΡΓ µε Α/Α 10, η ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 13 και η ΥΑν µε Α/Α 18. Από αυτές οι τρεις 

πρώτες έχουν ανάλογο σχήµα, που διαφέρει όµως από αυτό της ΥΑν. Και τα 

παραδείγµατα αυτά επιβεβαιώνουν την εφαρµογή του ίδιου συστήµατος µέτρησης της 

χωρητικότητας στην Κνωσό κατά τα πρωτογεωµετρικά � πρώιµα γεωµετρικά και 

ύστερα ανατολίζοντα χρόνια. Ανάλογο σχήµα, παρόµοια διακόσµηση και ίδια 

χωρητικότητα έχουν οι δύο οινοχόες µε Α/Α 23 και 25 που χρονολογούνται γύρω στο 

600 π.Χ. Παρατηρούµε ακόµα µία σχέση πολλαπλάσιου µεγέθους στη χωρητικότητα 

των κνωσιακών οινοχοών.  

Η αττικίζουσα ΜΓ οινοχόη µε Α/Α 14 έχει ανάλογο σχήµα µε την ΜΓ Ι αττική, 

εισηγµένη στην Κνωσό, οινοχόη µε Α/Α 34. Η χωρητικότητά τους είναι παραπλήσια. 

Της αττικής είναι µεγαλύτερη κατά µία κοτύλη. Με την άλλη εισηγµένη αττική οινοχόη 

(Α/Α 33) και µε την εισηγµένη φοινικική δεν έχουν µετρηθεί κνωσιακές αντίστοιχης 

χωρητικότητας. Από τη σύγκριση µε τις τρεις εισηγµένες οινοχόες προκύπτει ότι η 

χωρητικότητα τόσο αυτών, όσο και των κνωσιακών, αντιστοιχεί σε µέτρα του αττικού 

συστήµατος.  
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Η ΥΑν οινοχόη µε απλή προχοή (Α/Α 36), αν και ανήκει σε διαφορετικό τύπο, 

έχει ίδια χωρητικότητα δύο ξεστών και µίας κοτύλης µε την ΥΑν οινοχόη µε Α/Α 18, 

αλλά και µε την ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 13, την Υ ΠΡΓ µε Α/Α 10 και την (;)Μ ΠΡΓ µε 

Α/Α 5, οι οποίες έχουν διαφορετικό σχήµα. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι την ίδια 

χωρητικότητα έχουν διαφορετικοί τύποι ενός σχήµατος και µάλιστα σε διαφορετικές 

περιόδους.  

Τα τέσσερα αγγεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως οινοχόες µε ερωτηµατικό, 

αφού εκτός από το τριφυλλόσχηµο στόµιο βάσει των υπολοίπων χαρακτηριστικών τους 

θα είχαν χαρακτηρισθεί ως ληκύθια, έχουν χωρητικότητα που συµφωνεί µε αυτή των 

ληκυθίων και όχι µε αυτή των οινοχοών (βλ. παρακάτω σελ. 566 για σύγκριση τη 

χωρητικότητα των ληκυθίων).  

7. ΟΛΠΕΣ 
ΟΛΠΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΜΓ 0.140  λ.     1 ηµικοτύλιο            0.137 
2 ΠΑν 0.084 λ.     1 κύαθος                 0.046 

+1 κύαθος                  0.046 
=                                 0.092 

 

Οι δύο όλπες των οποίων µετρήθηκε η χωρητικότητα έχουν ανάλογο σχήµα. Η 

χωρητικότητα και των δύο αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, όπως φαίνεται στον 

παραπάνω πίνακα.  

Το σχήµα τους είναι παραπλήσιο µε αυτό των προχοϊσκών και είχαµε εκφράσει 

την υπόθεση ότι συγκρίσιµη θα ήταν και η χωρητικότητά τους (βλ. σελ. 474). Στις 

προχοΐσκες, στις οποίες µετρήθηκε η χωρητικότητα, δεν υπάρχει κάποια που να έχει 

την ίδια µε αυτή των εξεταζοµένων όλπεων, ωστόσο είναι αγγεία µε επίσης µικρή, 

κοντινή χωρητικότητα. 

8. ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 

Α. Λήκυθοι/Ληκύθια 
ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1  Υ ΠΡΓ 1.437 λ.     2 ξέστες                 1.094 

+ 1 κοτύλη               0.274 
+ 1 οξύβαφο            0.068 
=                               1.436 

2 Υ ΠΡΓ 0.108 λ.    και    1 κύαθος               0.046 
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0.111 λ.  (ταινία) + 1 οξύβαφο            0.068 
=                                0.114 

3 Υ ΠΡΓ 0.115 λ.      1 κύαθος               0.046 
+  1 οξύβαφο            0.068 
=                                0.114 

4 ΠΡΓ Β΄  0.193 λ.     1 ηµικοτύλιο         0.137 
+ 1 οξύβαφο            0.068 
=                                0.205 

5 ΠΓ 0.057 λ.     1 οξύβαφο            0.068 
6 ΠΓ (;) 0.154 λ.    και 

0.159 λ.  (ταινία) 
   1 ηµικοτύλιο         0.137 
+ 1 κύαθος               0.046 
=                                0.183 

7 ΥΓ 0.178 λ.      1 ηµικοτύλιο       0.137 
+  1 κύαθος             0.046 
=                               0.183 

8 ΥΓ 0.066 λ.     1 οξύβαφο           0.068  
 

Β. Λήκυθοι τύπου Πραισού 
ΛΗΚΥΘΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1  ΥΓ 1.143 λ.     2 ξέστες                 1.094 

+ 1 κύαθος               0.046 
=                                1.140 

2 ΥΓ 1.115 λ.     2 ξέστες                 1.094 
+ 1 κύαθος               0.046 
=                                1.140 

3 ΥΓ/ΠΑν 0.782 λ.     1 ξέστης                0.547 
+ 1 κοτύλη               0.274 
=                                0.821 

4 ΠΑν 1.036 λ.     2 ξέστες                 1.094 
 

Γ. Ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου 
ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΡΗΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΜΓ 0.510 λ.     1 ξέστης               0.547 
2 ΜΓ 0.131 λ.     1 ηµικοτύλιο        0.137 
3 Μ-ΥΓ 0.270 λ.     1 κοτύλη              0.274 
4 ΥΓ 0.192 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

5 ΥΓ 0.273 λ.     1 κοτύλη              0.274 
6 ΥΓ 0.202 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

7 ΠΑν 0.126 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
ΛΗΚΥΘΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΠΡΟΣ 
8 Black on Red I 0.162 λ.     1 ηµικοτύλιο        0.137 

+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.183 
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9 Black on Red I 0.217 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

10 Black on Red IΙ 0.196 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

11 Black on Red IΙ 0.175 λ.     1 ηµικοτύλιο        0.137 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.183 

12 Black on Red IΙ 0.159 λ.     1 ηµικοτύλιο        0.137 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.183 

13 Black on Red IΙ 0.177 λ.     1 ηµικοτύλιο        0.137 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

385                  
 
 
 
 
 
 
 

                       

                                                 
385 Σε όλα τα σχέδια των αγγείων που παρατίθενται έχει γίνει σµίκρυνση. Η κλίµακα που αναφέρεται 
είναι αυτή στην οποία έχουν γίνει οι µετρήσεις.  
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14 Black on Red I 0.187 λ.     1 ηµικοτύλιο        0.137 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.183 

15 Black on Red IΙ 0.209 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

16 Red Slip II (ΥΓ) 0.111 λ.     1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.114 

 

Όπως διαπιστώνεται από τους παραπάνω πίνακες  η χωρητικότητα όλων των 

εξεταζοµένων τύπων ληκύθων/ληκυθίων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, τόσο σε 

δεδοµένες, όσο και σε συνυπολογιζόµενες µονάδες τους.  

Στην κατηγορία Α έχουν συµπεριληφθεί οκτώ κνωσιακές λήκυθοι/ληκύθια 

διαφορετικών περιόδων, αλλά και διαφορετικών µεγεθών και σχηµάτων. Από αυτές µόνο 

µία είναι µεγάλου µεγέθους (Α/Α 1). Στα υπόλοιπα επτά αγγεία, που είναι παρόµοιου 

µικρού µεγέθους, αλλά µε διαφορές στο σχήµα, τα δύο στο εσωτερικό του χείλους 

φέρουν γραπτή ταινία που όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλα σχήµατα είναι πιθανό να 

υποδηλώνει το σηµείο έως το οποίο τα γέµιζαν. Έτσι στα ληκύθια αυτά (Α/Α 2 και 6) 

έγιναν δύο µετρήσεις, µία έως το καθοριζόµενο σηµείο στην αρχή του λαιµού και µία έως 

το τέλος αυτής της ταινίας. Συγκρίνοντας την αντιστοιχία της χωρητικότητάς τους σε 

λίτρα µε τα αττικά µέτρα, παρόλο που η διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων είναι πολύ 

µικρή, όπως άλλωστε θα ήταν αναµενόµενο λόγω του στενού λαιµού, πιο κοντινή στα 

αττικά µέτρα είναι η χωρητικότητα που υπολογίσθηκε έως το τέλος της ταινίας. Ωστόσο, 

στο συγκεκριµένο σχήµα λόγω της πολύ µικρής διαφοράς µεταξύ των δύο µετρήσεων το 

συµπέρασµα ως προς τη γραπτή ταινία είναι επισφαλές.  

Αναλόγου σχήµατος, διακόσµησης, αλλά και χωρητικότητας ενός κυάθου και ενός 

οξύβαφου είναι τα δύο Υ ΠΡΓ ληκύθια µε Α/Α 2 και 3. ∆ιαφορετικού σχήµατος, αλλά 

όµοιας χωρητικότητας ενός οξύβαφου είναι το ΠΓ ληκύθιο µε Α/Α 5 και το ΥΓ ληκύθιο 

µε Α/Α 8. Ανάλογης χωρητικότητας ενός ηµικοτύλιου και ενός κυάθου είναι δύο άλλα 

ληκύθια µε όχι πολύ διαφορετικό σχήµα, το ΠΓ (;) µε Α/Α 6 και το ΥΓ µε Α/Α 7. 

∆ιαπιστώνουµε ότι ληκύθια διαφορετικών σχηµάτων και διαφορετικών περιόδων (ΠΓ και 

ΥΓ) έχουν ίδια χωρητικότητα και συνεπώς συµπεραίνοµε, αφενός ότι όπως έχει 

διαπιστωθεί και σε άλλα σχήµατα και για τις άλλες υπό εξέταση περιόδους, το σύστηµα 

µέτρησης της χωρητικότητας παρέµενε το ίδιο, αφετέρου ότι αγγεία µε διαφορές στο 

σχήµα είχαν την ίδια χωρητικότητα.  

Από τις τέσσερις ληκύθους τύπου Πραισού των οποίων µετρήθηκε η 

χωρητικότητα, οι δύο ΥΓ (Α/Α 1 και 2) που προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο έχουν 

όµοιο σχήµα, ανάλογη διακόσµηση και όµοια χωρητικότητα δύο ξεστών και ενός 
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κυάθου, ενώ πολύ κοντινή χωρητικότητα µε αυτές -δύο ξεστών- έχει και η ΠΑν λήκυθος 

µε Α/Α 4.  

Στα ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου η χωρητικότητα µετρήθηκε σε επτά 

κνωσιακά που µιµούνται κυπριακά και για σύγκριση σε εννέα εισηγµένα κυπριακά.  

Από τα κνωσιακά παρόµοιου σχήµατος είναι το ΜΓ µε Α/Α 1 µε το ΜΓ � ΥΓ µε 

Α/Α 3, στα οποία παρατηρείται ότι το πρώτο έχει τη διπλάσια χωρητικότητα �ενός ξέστη- 

από το δεύτερο �µίας κοτύλης-. Αναλόγου σχήµατος και διακόσµησης είναι τα ακόλουθα 

ληκύθια: το ΜΓ µε Α/Α 2, το ΥΓ µε Α/Α 5, το ΥΓ µε Α/Α 6 και το ΠΑν µε Α/Α 7. Από 

αυτά όµοια χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου έχουν το ΜΓ µε Α/Α 2 και το ΠΑν µε Α/Α 7, 

τα οποία έχουν και ανάλογο ύψος 11,3 και 11 εκ. αντίστοιχα, ενώ διπλάσια χωρητικότητα 

από αυτά �µίας κοτύλης- έχει το ΥΓ µε Α/Α 5 το οποίο είναι λίγο ψηλότερο µε ύψος 13,6 

εκ. Αν και λίγο διαφορετικού σχήµατος κυρίως στη διαµόρφωση της κοιλιάς, όµοια 

χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου και ενός οξύβαφου έχουν το ΥΓ ληκύθιο µε Α/Α 4 και 

το ΥΓ µε Α/Α 6, τα οποία έχουν και ανάλογο ύψος �11,5 και 11,3 εκ. αντίστοιχα. 

Παρόλο που το δείγµα είναι µικρό διαπιστώνουµε µία σχέση στη χωρητικότητα και στο 

µέγεθος των κνωσιακών ληκυθίων κρητοκυπριακού τύπου, τα οποία στις εξεταζόµενες 

εκδοχές τους χωρούν διαδοχικά µέτρα υγρών. Προφανώς κυκλοφορούσαν σε 

συγκεκριµένα µεγέθη, µε συγκεκριµένη χωρητικότητα το καθένα από αυτά και άρα µε 

συγκεκριµένη ποσότητα του προϊόντος που περιείχαν, υποδηλώνοντας έτσι µία 

τυποποίηση στο εµπόριο των αρωµατικών ελαίων. Παρατηρούµε ακόµα ότι, ληκύθια 

κρητοκυπριακού τύπου και ληκύθια διαφορετικού τύπου που έχουν ενταχθεί στην 

κατηγορία Α κατασκευάζονταν µε όµοια χωρητικότητα, όπως ηµικοτύλιου και οξύβαφου 

(Κατηγορία Α, Α/Α 4, Κρητοκυπριακού τύπου, Α/Α 4 κα 6).  

Ως προς τα κυπριακά ληκύθια όλα είναι παρόµοιου σχήµατος µε τη διαφορά ότι 

τρία από αυτά (Α/Α 8-10) φέρουν δύο λαβές και όχι µία. Και σε αυτά παρατηρούµε ότι 

από τα εννέα, τα πέντε έχουν ανάλογη χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου και ενός κυάθου 

(Α/Α 8, 11, 12, 13, 14), αλλά και ανάλογο ύψος �11 εκ., 11,5 εκ., 11,4 εκ., 11,3 εκ., 11,9 

εκ. αντίστοιχα-, τρία άλλα έχουν ανάλογη χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου και ενός 

οξύβαφου (Α/Α 9, 10, 15) και παρόµοιο ύψος �13 εκ., 11,9 εκ. και 11,9 εκ. αντίστοιχα- 

και µόνο ένα (Α/Α 16) έχει µικρότερη χωρητικότητα ενός οξύβαφου και ενός κυάθου 

(ύψος 9,6 εκ.). Και σε αυτά παρατηρούµε µία σχέση πολλαπλάσιου µεγέθους στη 

χωρητικότητά τους.  

∆ιαπιστώνουµε έτσι ότι και τα κυπριακά ληκύθια κατασκευάζονταν σε 

συγκεκριµένα µεγέθη, µε συγκεκριµένη χωρητικότητα και άρα η ποσότητα των 

αρωµατικών ελαίων που ήταν συσκευασµένη σε αυτά ήταν εύκολα αναγνωρίσιµη από 
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τους εισαγωγείς τους, αλλά και από τους αγοραστές τους. Συγκρίνοντας τη χωρητικότητά 

τους µε αυτή των κνωσιακών µιµήσεών τους διαπιστώνουµε ότι µόνο σε µία περίπτωση η 

χωρητικότητα είναι ίδια σε κυπριακά και σε κνωσιακά κρητοκυπριακού τύπου. Πρόκειται 

για αυτά που έχουν χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου και ενός οξύβαφου (κυπριακά µε 

Α/Α 9, 10, 15 και κνωσιακά µε Α/Α 4 και 6). Το σχήµα τους είναι ανάλογο όπως και η 

διακόσµησή τους, εκτός από αυτή του κνωσιακού µε Α/Α 4 η οποία διαφέρει από αυτή 

των υπολοίπων. Κι αυτό όµως ανήκει σε κατηγορία πιστών αντιγράφων κυπριακού 

τύπου. Το ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στη χωρητικότητα των υπολοίπων ίσως να 

οφείλεται στο µικρό δείγµα των κνωσιακών αυτού του τύπου που µετρήθηκαν. Η 

υπόθεση αυτή φαίνεται πολύ πιθανή, αφού στα εισηγµένα κυπριακά εντοπίζουµε ληκύθια 

µε χωρητικότητα ηµικοτύλιου και κυάθου (Α/Α 8, 11, 12, 13, 14) ή οξύβαφου και κυάθου 

(Α/Α 16), που συναντάται και σε κνωσιακά άλλου τύπου, τα οποία έχουν ενταχθεί εδώ 

στην κατηγορία Α (αντίστοιχα Α/Α 6 και 7 και Α/Α 2 και 3). Και από το σχήµα αυτό 

προκύπτει η εφαρµογή του ίδιου συστήµατος µέτρησης της χωρητικότητας στην Κνωσό 

και στην Κύπρο.  

Στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου ο Coldstream386  διατυπώνει την 

άποψη ότι τα ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου και ιδιαίτερα αυτά που έχει εντάξει στην 

κατηγορία (ii), η οποία περιλαµβάνει τα πιστά αντίγραφα των κυπριακών τύπων µε ύψος 

που κυµαίνεται από 9 έως 12 εκατοστά, είναι τόσο πιστές µιµήσεις των κυπριακών, 

ικανές να υποδηλώσουν αγγεία φτιαγµένα κατά παραγγελία για το εµπόριο του ίδιου 

αρωµατικού ελαίου το οποίο εµφιαλωνόταν στα εισηγµένα κυπριακά ληκύθια. Στην ίδια 

δηµοσίευση σχολιάζοντας τα εισηγµένα από την Κύπρο BoR ληκύθια διαπιστώνει387 ότι 

πρόκειται για τον πιο συνηθισµένο τύπο κυπριακού αγγείου που εξαγόταν στην Κρήτη. 

Κρίνοντας από τα παραδείγµατα που βρέθηκαν στο Βόρειο Νεκροταφείο, παρατηρεί ότι 

φαίνεται µία προτίµηση για αρωµατικά αγγεία ασυνήθιστα µεγάλης χωρητικότητας. Ενώ 

στην Κύπρο τα περισσότερα έχουν ύψος µεταξύ 6 και 10 εκατοστών, αυτά που βρέθηκαν 

στο Βόρειο Νεκροταφείο έχουν ύψος πάνω από 11 εκατοστά.  

Την άποψη για την ίδρυση «βιοτεχνίας» αρωµατικών ελαίων στην Κνωσό, 

ανάλογης µε αυτήν στην Ιαλυσό της Ρόδου, επανδρωµένης από Ανατολίτες εµπόρους 

που θα απασχολούσαν τους ντόπιους κεραµείς για τη συσκευασία των προϊόντων τους, 

υποδηλωµένης από τις πολλές και πιστές κνωσιακές µιµήσεις των κυπριακών ληκυθίων, 

την έχει εκφράσει ο Coldstream σε διάφορα άρθρα του388. Η «βιοτεχνία» αυτή πιστεύει 

ότι εγκαθιδρύθηκε στην Κνωσό µέσω κυπροφοινικικής πρωτοβουλίας  σύντοµα µετά την 
                                                 
386 J. N. Coldstream, 1996(α), 353-354. 
387 J. N. Coldstream, στο ίδιο, 407. 
388 J. N. Coldstream, 1991, 296. J. N. Coldstream, 1994, 118. J. N. Coldstream, 1984(α), 137. 
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άφιξη των πρώτων κυπριακών εισαγωγών. Αναφέρει ότι οι κνωσιακές αυτές µιµήσεις 

συνέχισαν να κατασκευάζονται και στον 7ο π.Χ. αιώνα. Στο άρθρο του, στο οποίο 

εξετάζει τα κυπριακά και κρητοκυπριακά αγγεία από το Βόρειο Νεκροταφείο επισηµαίνει 

για δύο από τις κνωσιακές µιµήσεις των αγγείων αυτών �µία λήκυθο bichrome και µία 

οινοχόη black on red- που αντιγράφουν µε ακρίβεια τα πρωτότυπά τους στο σχήµα και 

στη διακόσµηση και διαφέρουν µόνο στον πηλό και συνεπώς και στην επεξεργασία της 

επιφάνειας ότι πρέπει να κατασκευάστηκαν από µετανάστες κεραµείς, οι οποίοι ήταν 

εκπαιδευµένοι στην κυπροανατολική παράδοση389. Την άποψη ότι τα κνωσιακά ληκύθια 

που µιµούνται τα εισηγµένα είναι πιο πιθανό να κατασκευάζονταν από Κρήτες κεραµείς 

παρά από µετανάστες, την στηρίζει στο ότι η υφή του πηλού των πιο πιστών µιµήσεων µε 

τη γυαλιστερή επιφάνεια έχει προηγούµενο στην Κρήτη στους µονόχρωµους αρυβάλλους 

που κατασκευάζονταν ήδη από τον ύστερο 9ο π.Χ. αιώνα.  

Πέρα από τα κριτήρια του σχήµατος, της τεχνικής κατασκευής, της 

διακόσµησης, του µεγέθους, αλλά και του µεγάλου αριθµού στον οποίο έχουν βρεθεί, 

βάσει των οποίων ο Coldstream  θεωρεί ότι τα κνωσιακά ληκύθια κρητοκυπριακού 

τύπου ήταν αγγεία φτιαγµένα κατά παραγγελία για το εµπόριο αρωµατικών ελαίων 

τα οποία πουλώνταν και στα εισηγµένα κυπριακά, η σύγκριση της χωρητικότητας 

των κνωσιακών µε τα εισηγµένα κυπριακά ληκύθια επιβεβαιώνει την άποψη αυτή 

αφού, όπως φάνηκε παραπάνω, υπάρχουν κνωσιακά και κυπριακά µε ίδια 

χωρητικότητα. Είναι προφανές ότι το περιεχόµενο των κνωσιακών ληκυθίων θα 

έπρεπε να είναι το ίδιο µε αυτό των εισηγµένων, αφού στόχος ήταν η πιστή µίµηση 

της συσκευασίας να διαφηµίσει το ίδιο περιεχόµενο, το οποίο θα έπρεπε να είναι και 

στην ίδια ποσότητα. Είναι βέβαια πιθανό να εισήγαγαν τα αρωµατικά έλαια και η 

συσκευασία να γινόταν στην Κνωσό ή µόνο τα συστατικά από τα οποία παρήγαγαν 

τα αρωµατικά έλαια και η υπόλοιπη διαδικασία να γινόταν στην Κνωσό. 

9. ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

Α. Αρύβαλλοι 
ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥΓ - ΠΑν 0.089 λ.     1 κύαθος                  0.046 

+1 κύαθος                   0.046 
=                                  0.092 

2 ΠΑν 0.275 λ.     1 κοτύλη                  0.274 
3 ΜΑν 0.054 λ.     1 οξύβαφο               0.068 

                                                 
389 J. N. Coldstream,, 1984(α), 137. 
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4 ΜΑν 0.198 λ.     1 ηµικοτύλιο            0.137 
+ 1 οξύβαφο               0.068 
=                                  0.205 

5 ΜΑν 0.180 λ.     1 ηµικοτύλιο           0.137 
+ 1 κύαθος                 0.046 
=                                  0.183 

6 ΥΑν 0.130 λ.     1 ηµικοτύλιο           0.137 
7 ΥΑν 0.127 λ.     1 ηµικοτύλιο           0.137 
8 ΥΑν 0.073 λ.     1 οξύβαφο              0.068 
9 ΥΑν 0.051 λ.     1 κύαθος                 0.046 
10 ΥΑν 0.187 λ.     1 ηµικοτύλιο           0.137 

+ 1 κύαθος                 0.046 
=                                  0.183 

 

Β. Αρύβαλλος µε ευθέα τοιχώµατα 
ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΑν 0.090 λ.     1 κύαθος                  0.046 

+1 κύαθος                   0.046 
=                                  0.092 

 

Γ. Αρυβαλλοειδή ληκύθια 
ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆Η ΛΗΚΥΘΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΡΓ Β΄ 0.080 λ.   και 

0.081 λ. (ταινία) 
   1 κύαθος                 0.046 
+1 κύαθος                  0.046 
=                                 0.092 

2 ΠΡΓ Β΄  0.144 λ.     1 ηµικοτύλιο          0.137 
3 ΠΓ 0.129 λ.     1 ηµικοτύλιο          0.137 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΛΗΚΥΘΙΟ 

4 ΜΓ 0.010 λ.                             
 

Όπως διαπιστώνουµε από τους παραπάνω πίνακες και των αρυβάλλων η 

χωρητικότητα αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, σε δεδοµένες ή σε συνυπολογιζόµενες 

µονάδες τους.  

Οι δέκα κνωσιακοί αρύβαλλοι που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία Α είναι 

αναλόγου σχήµατος µε τη διαφορά ότι σε ορισµένους το σώµα είναι ωοειδές, ενώ σε 

άλλους είναι σφαιρικό. Παρόµοιοι ως προς το σχήµα, µε σώµα ωοειδές, είναι οι 

αρύβαλλοι µε Α/Α 1, 2, 8 και 9, ενώ µε σώµα σφαιρικό είναι οι αρύβαλλοι µε Α/Α 3-7 

και 10. Όµοιας χωρητικότητας ενός ηµικοτύλιου είναι οι ΥΑν αρύβαλλοι µε Α/Α 6 και 7, 

οι οποίοι είναι και ίδιου σχήµατος. Χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου και ενός κυάθου 

έχουν ο ΜΑν αρύβαλλος µε Α/Α 5 και ο ΥΑν µε Α/Α 10, οι οποίοι έχουν και παρόµοιο 
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σχήµα. ∆ύο ακόµα αρύβαλλοι, ο ΜΑν µε Α/Α 3 και ο ΥΑν µε Α/Α 8, έχουν ίδια 

χωρητικότητα ενός οξύβαφου, παρόλο που ο πρώτος έχει σώµα σφαιρικό και ο δεύτερος 

ωοειδές· πρόκειται για αγγεία µε σχεδόν ίδιο ύψος, 7 εκ. και 7,6 εκ. αντίστοιχα.  

Ο ΠΑν κνωσιακός αρύβαλλος µε ευθέα τοιχώµατα έχει χωρητικότητα δύο 

κυάθων, όπως και ο ΥΓ-ΠΑν αρύβαλλος στην κατηγορία Α µε Α/Α 1. Όπως 

διαπιστώνουµε από αυτούς, αρύβαλλοι διαφορετικού τύπου έχουν ίδια χωρητικότητα.  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε και σε τέσσερα κνωσιακά αρυβαλλοειδή ληκύθια, 

από τα οποία το ένα είναι µικρογραφικό (Α/Α 4) µε διαστάσεις: ύψος 3,9 εκ., µέγιστη 

διάµετρο 3,3 εκ. και διάµετρο χείλους 1,2 εκ. Για το ΜΓ αυτό µικρογραφικό 

αρυβαλλοειδές ληκύθιο διαπιστώσαµε ότι έχει ελάχιστη χωρητικότητα, η οποία δεν 

αντιστοιχεί ούτε στο µικρότερο αττικό µέτρο υγρών (κύαθος).  

Από τα υπόλοιπα τρία, στο ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 1 έγιναν δύο µετρήσεις γιατί στο 

εσωτερικό του χείλους του παρατηρήσαµε γραπτή ταινία που τελειώνει στο µέσο του 

λαιµού και θεωρήσαµε, όπως και σε άλλα σχήµατα, ότι µπορεί να δηλώνει το σηµείο έως 

το οποίο θα το γέµιζαν. Η άλλη µέτρηση έγινε έως το καθοριζόµενο σηµείο στην αρχή 

του λαιµού. Ωστόσο, καθώς ο λαιµός είναι στενός, η διαφορά ανάµεσα στις δύο 

µετρήσεις είναι ελάχιστη και συνεπώς η σύγκριση χωρίς αποτέλεσµα. Το ΠΡΓ Β΄ αυτό 

ληκύθιο έχει χωρητικότητα δύο κυάθων, όµοια µε αυτή του ΠΑν αρυβάλλου µε ευθέα 

τοιχώµατα (Α/Α 1) και του ΥΓ-ΠΑν αρυβάλλου µε Α/Α 1 στην κατηγορία Α. Το άλλο 

ΠΡΓ Β΄ αρυβαλλοειδές ληκύθιο µε Α/Α 2 έχει χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου, όπως και 

το ΠΓ µε Α/Α 3, παρόλο που το σχήµα τους είναι λίγο διαφορετικό. Με αυτά όµοια 

χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου έχουν και οι ΥΑν αρύβαλλοι µε Α/Α 6 και 7.  

Και από τους αρυβάλλους όλων των εξεταζοµένων τύπων διαπιστώνουµε ότι το 

σύστηµα µέτρησης της χωρητικότητας ήταν ίδιο στις περιόδους από την ΠΡΓ Β΄ έως την 

ΥΑν.  

Και στη χωρητικότητα των αρυβάλλων διαπιστώνουµε µια τυποποίηση. Για το 

εµπόριο των αρωµατικών ελαίων κατασκευάζονταν αρύβαλλοι χωρητικότητας οξύβαφου, 

ηµικοτύλιου, κοτύλης, ηµικοτύλιου και οξύβαφου, ηµικοτύλιου και κυάθου, καθώς και 

δύο κυάθων. Όπως τα ληκύθια, στα οποία συσκευάζονταν επίσης αρωµατικά έλαια, έτσι 

και οι αρύβαλλοι κυκλοφορούσαν σε συγκεκριµένα µεγέθη µε δεδοµένη χωρητικότητα, 

εύκολα αναγνωρίσιµη από τους αγοραστές τους. Συγκρίνοντας τη χωρητικότητα 

αναλόγου µεγέθους κνωσιακών ληκυθίων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία Α και 

κνωσιακών ληκυθίων κρητοκυπριακού τύπου µε αυτή των κνωσιακών αρυβάλλων 

διαπιστώνουµε ότι είναι ανάλογη (βλ. σελ. 566, ληκύθια µε Α/Α 2-8, σελ. 566, ληκύθια 

κρητοκυπριακού τύπου µε Α/Α 2-7). Προφανώς στα διαφορετικά σχήµατα 
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εµφιαλώνονταν διαφορετικό είδος αρωµατικών ελαίων µε διαφορετική προέλευση και 

κάθε σχήµα θα ήταν δηλωτικό του περιεχοµένου του, για παράδειγµα, των αρωµατικών 

ελαίων από την Κύπρο, από την Κόρινθο ή από αλλού. Και σήµερα πάντως τα 

µπουκαλάκια των αρωµάτων κυκλοφορούν σε διαφορετικά σχήµατα και µεγέθη, µε 

σταθερές ωστόσο ποσότητες περιεχοµένου (π.χ. 25 ml, 30 ml, 40 ml, 100 ml).  

10. ΘΗΛΑΣΤΡΟ 
ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΡΓ Β΄ 0.248 λ.     1 κοτύλη             0.274 
 

Η χωρητικότητα του µοναδικού θήλαστρου που µετρήθηκε αντιστοιχεί σε µία 

αττική κοτύλη. 

11. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

Α. Μαγειρικά σκεύη που µοιάζουν µε πρόχους χονδροειδούς κεραµικής, τριποδικά 

και µη  
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΡΟΧΟΙ» 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Π-Μ ΠΡΓ 0.652 λ.     1 ξέστης             0.547 

+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.684 

2 ΠΡΓ - ΠΓ 0.184 λ.    και 
0.211 λ.  

   1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.183 
                       ή 
   1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.205 

3 ΠΡΓ - ΠΓ 0.146 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 
4 Μ-ΥΓ 0.270 λ.     1 κοτύλη            0.274 
5 Γύρω στο 600 π.Χ.  1.295 λ.     2 ξέστες             1.094 

+ 1 κοτύλη            0.274 
=                            1.368 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΡΟΧΟΙ» 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

6 ΠΡΓ 0.283 λ.     1 κοτύλη           0.274 
7 ΠΡΓ 0.286 λ.     1 κοτύλη           0.274 
8 ΠΡΓ - ΠΓ 0.302 λ.     1 κοτύλη           0.274 

+ 1 κύαθος          0.046 
=                           0.320 

9 ΜΓ 1.646 λ.     3 ξέστες            1.641 
10 ΜΓ - ΥΓ 0.316 λ.     1 κοτύλη           0.274 
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+ 1 κύαθος          0.046 
=                           0.320 

 

Β. Μαγειρικά αγγεία που µοιάζουν µε «πίθους» τριποδικά και µη � Χύτρες 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΙΘΟΙ»/ΧΥΤΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥΓ (;) 7.682 λ.     7 χοίνικες     7.660 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 

                      ή 
    2 χόες           6.57   ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩ Ν 
+ 2 ξέστες        1.094 ] 
=                        7.664 

ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΙΘΟΙ»/ΧΥΤΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:ΚΝΩΣΟΣ 

2 Π ΠΡΓ 8.422 λ.    1 εκτεύς         8.754 ] ΜΕΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ 
                          ή 
   2 χόες            6.57   ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 4 ξέστες        2.189 ] 
=                        8.759 

3 ΜΓ � ΥΓ 0.764 λ.     1 ξέστης        0.547 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 κοτύλη       0.274 ] ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 
=                       0.821 

4 ΜΓ � ΥΓ 0.215 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1 οξύβαφο     0.068 ] 
=                        0.205 

5 ΥΓ - ΠΑν 1.784 λ.     3 ξέστες         1.641 ] ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 
+ 1ηµικοτύλιο  0.137 ] 
=                        1.778 

 

Όπως διαπιστώνουµε από τους παραπάνω πίνακες η χωρητικότητα όλων των 

τύπων µαγειρικών αγγείων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα, τόσο σε δεδοµένες, όσο και σε 

συνυπολογιζόµενες µονάδες τους.  

Στα µαγειρικά αγγεία που µοιάζουν µε πρόχους χονδροειδούς κεραµικής και 

µπορεί να είναι τριποδικά ή µη, η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δέκα κνωσιακά από τα 

οποία τα πέντε έχουν επίπεδη βάση (Α/Α 1-5), ενώ τα άλλα πέντε είναι τριποδικά (Α/Α 6-

10). Η χωρητικότητα όλων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών. Μόνο σε ένα, στο ΠΡΓ � 

ΠΓ µε Α/Α 2,  λόγω του σχήµατός του έγιναν δύο µετρήσεις, η µία έως το καθοριζόµενο 

για όλα σηµείο µέτρησης και η άλλη έως το πιο κλειστό σηµείο του λαιµού, πριν αρχίσει 

να κλίνει προς τα έξω. Η σύγκριση της αντιστοιχίας των δύο αυτών µετρήσεων σε λίτρα 

µε τα αττικά µέτρα δείχνει ότι και τα δύο σηµεία είναι πιθανό να ισχύουν.  

Παρατηρούµε ότι τα δύο ΠΡΓ τριποδικά µε Α/Α 6 και 7 έχουν ίδια χωρητικότητα �

µίας κοτύλης- µε το Μ-ΥΓ µαγειρικό µε επίπεδη βάση µε Α/Α 4. Όµοια χωρητικότητα 

µίας κοτύλης και ενός κυάθου έχουν το ΠΡΓ-ΠΓ τριποδικό µαγειρικό µε Α/Α 8 και το 
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ΜΓ-ΥΓ επίσης τριποδικό µαγειρικό µε Α/Α 10, ενώ διπλάσια χωρητικότητα από αυτά 

έχει το Π-Μ ΠΡΓ µαγειρικό µε επίπεδη βάση µε Α/Α 1. Έτσι διαπιστώνουµε ότι στις 

διαφορετικές αυτές περιόδους κατασκεύαζαν µαγειρικά αγγεία ίδιας χωρητικότητας και 

παρόµοιου σχήµατος, µόνο που στη µία περίπτωση είναι τριποδικά, ενώ στην άλλη όχι. 

Προφανώς η ύπαρξη η µη ποδιών σχετίζεται µε τον τρόπο ψησίµατος.  

Από τα µαγειρικά αγγεία που µοιάζουν µε πίθους και µπορεί επίσης να είναι 

τριποδικά ή µη, η χωρητικότητα µετρήθηκε σε πέντε κνωσιακά, στα τρία από τα οποία 

αντιστοιχεί τόσο σε µέτρα υγρών, όσο και σε µέτρα στερεών (Α/Α 1-3), ενώ στα δύο 

άλλα µόνο σε µέτρα υγρών (Α/Α 4-5). Το ΥΓ (;) µε Α/Α 1 και το Π ΠΡΓ µε Α/Α 2, από 

τα οποία το πρώτο έχει επίπεδη βάση, ενώ το δεύτερο είναι τριποδικό, είναι µεγάλα 

µαγειρικά αγγεία αναλόγου σχήµατος µε µεγάλη χωρητικότητα, η οποία αντιστοιχεί τόσο 

σε µέτρα στερεών, όσο και σε µέτρα υγρών. Το ΜΓ-ΥΓ µε Α/Α 3 έχει πολύ µικρότερη 

χωρητικότητα, η οποία αντιστοιχεί σε µέτρα που ήταν κοινά για τα υγρά και για τα 

στερεά και είναι πιθανό λόγω της µικρής του χωρητικότητας να προορίζονταν µόνο για 

υγρά, όπως και τα δύο επόµενα, τα οποία έχουν επίσης µικρή χωρητικότητα. Τη 

µικρότερη χωρητικότητα από όλα, η οποία αντιστοιχεί µόνο σε µέτρα υγρών, έχει το ΜΓ-

ΥΓ µε Α/Α 4. Ωστόσο µόνο σε µέτρα υγρών αντιστοιχεί και η χωρητικότητα του ΥΓ-

ΠΑν µε Α/Α 5, το οποίο έχει σχεδόν οκταπλάσια χωρητικότητα από το αγγείο µε Α/Α 4.  

Σε σύγκριση µε το αιγινίτικο σύστηµα παρατηρούµε ότι η χωρητικότητα του 

τριποδικού µαγειρικού «πίθου» µε Α/Α 3 αντιστοιχεί σε ένα ξέστη αυτού του 

συστήµατος (=0.758 λίτρα).  

∆ιαπιστώνουµε ότι και τα µαγειρικά αγγεία κατασκευάζονταν µε συγκεκριµένη 

χωρητικότητα, κάτι αναµενόµενο αφού θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορετικά µεγέθη 

ανάλογα µε την ποσότητα που ήθελαν να παρασκευάσουν. Άλλωστε το ίδιο συµβαίνει 

και σήµερα µε όλα τα µαγειρικά σκεύη.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω οι διαφορετικοί τύποι µαγειρικών σκευών 

προορίζονταν για διαφορετική χρήση. Τα µαγειρικά που µοιάζουν µε πρόχους και έχουν 

χωρητικότητα που αντιστοιχεί µόνο σε µέτρα υγρών, όπως φαίνεται, εξυπηρετούσαν το 

βράσιµο υγρών, ενώ τα µαγειρικά σκεύη που µοιάζουν µε πίθους και τα οποία σε σχέση 

µε τα προηγούµενα κατασκευάζονταν σε µεγαλύτερα µεγέθη, προορίζονταν για την 

παρασκευή τόσο στερεών, όσο και υγρών τροφών στα µεγάλα τους µεγέθη, ενώ στα 

µικρότερα για την παρασκευή υγρών. Στα µικρότερα µεγέθη τους, που προορίζονταν για 

την παρασκευή υγρών τροφών, εντάσσεται και το ΜΓ-ΥΓ µε Α/Α 3, του οποίου η 

χωρητικότητα αντιστοιχεί σε κοινά µέτρα για υγρά και για στερεά. Το συµπέρασµα αυτό 

προκύπτει από το σύγκρισή του µε τα δύο άλλα µικρού µεγέθους (Α/Α 4 και 5), από τα 
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οποία το ένα έχει µεγαλύτερη και το µικρότερη χωρητικότητα από αυτό µε Α/Α 3. Η 

χωρητικότητα και των δύο αντιστοιχεί µόνο σε µέτρα υγρών.  

12. ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

Α. Κρατήρες 
ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Υ ΠΡΓ 21.039 λ.     και 

21.717 λ.  
   6 χόες             19.70 
+ 4 ξέστες           2.189 
=                         21.889 

2 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 2.522 λ.     4 ξέστες          2.189 
+ 1 κοτύλη        0.274 
+ 1 οξύβαφο     0.068 
=                         2.531 

3 ΠΡΓ Β΄  6.125 λ.     1 χους              3.283 
+ 5 ξέστες           2.736 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
=                          6.156 

4 ΠΡΓ Β΄ 5.053 λ.     1 χους              3.283 
+ 3 ξέστες           1.641 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
=                          5.061 

5 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 2.564 λ.     4 ξέστες           2.189 
+ 1 κοτύλη         0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο  0.137 
=                          2.600 

6 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 6.391 λ.     2 χόες              6.57 
7 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 5.771 λ.     1 χους              3.283 

+ 4 ξέστες           2.189 
+ 1 κοτύλη          0.274 
=                          5.746 

8 ΥΓ/ΠΑν 7.751 λ.     2 χόες              6.57 
+ 2 ξέστες          1.094 
+ 1 ηµικοτύλιο  0.137 
=                          7.801 

9 ΠΑν 18.936 λ.    και 
19.162 λ.  

   5 χόες              16.41 
+ 5 ξέστες             2.736 
=                          19.146 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

10 ΥποΠΡΓ 3.276 λ.     1 χους              3.283 
 

Β. Μικρός κρατήρας χονδροειδούς κεραµικής 
ΜΙΚΡΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥΑν, γύρω στο 600 

π.Χ. 
1.375 λ.     και 
1.535 λ.   

   2 ξέστες           1.094 
+ 1 κοτύλη          0.274 
=                          1.368 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
=                          1.505 
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Γ. Κωδωνόσχηµοι κρατήρες 
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ/Π ΠΡΓ 10.476 λ.      3 χόες              9.85 

+ 1 ξέστης          0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
=                          10.534 

2 Π ΠΡΓ 17.285 λ.     5 χόες               16.41 
+ 1 ξέστης             0.547 
+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                           17.299 

3 Π ΠΡΓ 13.422 λ.     4 χόες                13.13 
+ 1 κοτύλη             0.274 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                            13.45 
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4 Π � Μ ΠΡΓ 20.733 λ.     6 χόες                19.70 
+ 2 ξέστες              1.094 
=                            20.794 
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5 Μ ΠΡΓ 24.409 λ.     7 χόες                22.98 
+ 3 ξέστες              1.641 
=                            24.621 

6 Μ ΠΡΓ 21.641 λ.     6 χόες                19.70 
+ 3 ξέστες              1.641 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                           21.615 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                            21.661 

7 Υ ΠΡΓ, γύρω στα 
µέσα του 9ου π.Χ. 
αιώνα 

11.251 λ.     3 χόες                 9.85 
+ 2 ξέστες              1.094 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                            11.218 

8 Υ ΠΡΓ 14.591 λ.     4 χόες                 13.13 
+ 2 ξέστες                1.094 
+ 1 κοτύλη               0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο        0.137 
=                             14.635 

9 Υ ΠΡΓ 7.909 λ.     2 χόες                 6.57 
+ 2 ξέστες             1.094 
+ 1 κοτύλη            0.274 
=                            7.938 

10 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 3.925 λ.     1 χους                3.283 
+ 1 ξέστης            0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            3.967 

11 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 4.140 λ.     1 χους                3.283 
+ 1 ξέστης            0.547 
+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                           4.172 

12 ΠΓ 2.682 λ.     5 ξέστες            2.736 
  

∆. Υψίποδες κρατήρες 
ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΡΓ Β΄  18.677 λ.    και 

19.616 λ.  
   6 χόες               19.70 

2 ΜΓ 16.452 λ.     5 χόες               16.41 
                   ή 
   5 χόες               16.41 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                           16.456 

3 Υ ΜΓ 3.251 λ.     1 χους               3.283 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

4 Υ ΠΡΓ 4.286 λ.     1 χους                3.283 
+ 2 ξέστες             1.094 
=                            4.377 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

5 ΜΓ 0.576 λ.     1 ξέστης           0.547 
                        ή 
   1 ξέστης           0.547 
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+ 1 κύαθος          0.046 
=                           0.593 

6 ΥΓ 0.108 λ.     1 κύαθος          0.046 
+ 1 οξύβαφο       0.068 
=                          0.114 

 

Ε. Κωδωνόσχηµοι κρατήρες/σκύφοι 
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ/ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ/Π ΠΡΓ  3.715 λ.      1 χους            3.283 

+ 1 ξέστης        0.547 
=                        3.830 

2 ΠΡΓ Β΄ 2.100 λ.     4 ξέστες         2.189 
 

Στ. Κρατηρίσκοι 
ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ  5.204 λ.     1 χους            3.283 

+ 3 ξέστες         1.641 
+ 1 κοτύλη        0.274 
=                        5.198 

2 ΥποΜ 1.345 λ.    και 
1.393 λ.  

   2 ξέστες         1.094 
+ 1 κοτύλη        0.274 
=                        1.368 

3 ΥποΜ 0.590 λ.     1 ξέστης         0.547 
+ 1 κύαθος        0.046 
=                        0.593 

4 ΥποΜ 0.232 λ.    1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.251 

5 ΥποΜ 0.175 λ.    και 
0.183 λ.  

   1 ηµικοτύλιο  0.137 
+ 1 κύαθος        0.046 
=                         0.183 

6 ΥποΜ 0.169 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 
+ 1 κύαθος        0.046 
=                         0.183 

7 ΥποΜ/Π ΠΡΓ 0.493 λ.     1 ξέστης         0.547 
8 ΥποΜ � Π ΠΡΓ ή Π 

ΠΡΓ 
0.222 λ.    και 
0.230 λ.  

   1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.251 

9 ΥποΜ � Μ ΠΡΓ 0.534 λ.     1 ξέστης        0.547 
10 ΥποΜ � Μ ΠΡΓ 0.161 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 

+ 1 κύαθος       0.046 
=                        0.183 

11 Π ΠΡΓ 1.791 λ.     3 ξέστες         1.641 
+ 1 ηµικοτύλιο 0.137 
=                        1.778 

12 Π ΠΡΓ 0.497 λ.     1 ξέστης         0.547  
13 Π ΠΡΓ 0.171 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 

+ 1 κύαθος       0.046 
=                        0.183 
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14 Π ΠΡΓ 0.151 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 κύαθος       0.046 
=                        0.183 

15 Π ΠΡΓ    0.144 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 
16 Π ΠΡΓ 0.133 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 
17 Π ΠΡΓ 0.132 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 
18 Π ΠΡΓ 0.104 λ.    και 

0.126 λ.  
   1 κύαθος        0.046 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.114 

19 Π ΠΡΓ 0.118 λ.     1 κύαθος        0.046 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.114 

20 Π ΠΡΓ 0.115 λ.     1 κύαθος        0.046 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.114 

21 Π � Μ ΠΡΓ 0.119 λ.     1 κύαθος        0.046 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.114 

22 Μ ΠΡΓ 0.556 λ.     1 ξέστης        0.547 
23 Μ ΠΡΓ 0.524 λ.     1 ξέστης        0.547 
24 Μ ΠΡΓ 0.185 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 

+ 1 κύαθος       0.046 
=                       0.183 

25 Μ ΠΡΓ 0.146 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 
26 Μ ΠΡΓ 0.132 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 
27 Υ ΠΡΓ 2.211 λ.     4 ξέστες          2.189 

+ 1 κύαθος        0.046 
=                         2.235 

28 Υ ΠΡΓ 1.904 λ.     3 ξέστες          1.641 
+ 1 κοτύλη        0.274 
=                        1.915 

29 Υ ΠΡΓ 1.518 λ.     3 ξέστες         1.641 
                    ή 
   2 ξέστες         1.094 
+ 1 κοτύλη       0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο 0.137 
=                        1.505 

30 Υ ΠΡΓ 1.075 λ.     2 ξέστες         1.094 
31 Υ ΠΡΓ 0.456 λ.     1 κοτύλη        0.274 

+ 1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 κύαθος       0.046 
=                        0.457 

32 Υ ΠΡΓ 
(γύρω στα µέσα του 
9ου π.Χ. αιώνα) 

0.217 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.205 

33 Υ ΠΡΓ 0.211 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.205 

34 Υ ΠΡΓ 0.202 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.205 

35 Υ ΠΡΓ  
(γύρω στα µέσα του 
9ου π.Χ. αιώνα) 

0.191 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.205 
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36 Υ ΠΡΓ 0.167 λ.    και 
0.191 λ.  

   1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 κύαθος       0.046 
=                        0.183 
                    ή 
   1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.205 

37 Υ ΠΡΓ 0.174 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 κύαθος       0.046 
=                        0.183 

38 Υ ΠΡΓ 0.171 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 κύαθος       0.046 
=                        0.183 

39 Υ ΠΡΓ 0.165 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 κύαθος       0.046 
=                        0.183 

40 Υ ΠΡΓ 0.156 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 κύαθος       0.046 
=                        0.183 

41 Υ ΠΡΓ 
(γύρω στα µέσα του 
9ου π.Χ. αιώνα) 

0.149 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 

42 Υ ΠΡΓ 0.139 λ.    και 
0.148 λ.  

  1 ηµικοτύλιο  0.137 

43 Υ ΠΡΓ 0.150 λ.   και 
0.165 λ.  

   1 ηµικοτύλιο  0.137 
+ 1 κύαθος       0.046 
=                       0.183 

44 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 0.197 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 
+ 1 οξύβαφο    0.068 
=                        0.205 

45 ΠΡΓ Β΄ 0.412 λ.     1 κοτύλη        0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο 0.137 
=                         0.411 

46 ΠΡΓ Β΄ 0.271 λ .    1 κοτύλη        0.274  
47 ΠΡΓ Β΄ 0.167 λ.     1 ηµικοτύλιο 0.137 

+ 1 κύαθος       0.046 
=                       0.183 

 

Ζ. Κρατηρίσκος χωρίς πόδι 
ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟ∆Ι 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ ή Π ΠΡΓ 0.511 λ.     1 ξέστης        0.547 
 

Όπως διαπιστώνουµε από τους παραπάνω πίνακες η χωρητικότητα όλων των 

εξεταζοµένων παραλλαγών των κρατήρων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, σε 

συνυπολογιζόµενες, αλλά και σε δεδοµένες µονάδες τους.  

Στη γενική κατηγορία Α έχουν συµπεριληφθεί κρατήρες µε διαφορές στο σχήµα. 

Από τους δέκα στους οποίους µετρήθηκε η χωρητικότητα, οι εννέα είναι κνωσιακοί (Α/Α 

1-9) και µόνο ο ένας είναι εισηγµένος στην Κνωσό από την Ανατολική Ελλάδα (Α/Α 10). 

Σε δύο κνωσιακούς κρατήρες λόγω του σχήµατός τους έγιναν δύο µετρήσεις. Στον Υ 

ΠΡΓ κρατήρα µε Α/Α 1 η µία έγινε έως το κοινό για όλους καθοριζόµενο σηµείο στο 
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τέλος του σώµατος και η άλλη έως ελάχιστα ψηλότερα από την αρχή του χείλους. Από 

την αντιστοιχία των δύο αυτών µετρήσεων σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα διαπιστώνουµε 

ότι σωστή είναι η δεύτερη µέτρηση και ότι το αγγείο γεµίζονταν έως ελάχιστα ψηλότερα 

από την αρχή του χείλους. Ο συγκεκριµένος κρατήρας ως προς το σχήµα διαφέρει από 

τους υπόλοιπους κνωσιακούς που έχουν ενταχθεί στην ίδια κατηγορία, αλλά και από τον 

εισηγµένο. Θυµίζει το σχήµα πίθων χονδροειδούς κεραµικής όπως, για παράδειγµα, 

ΥποΜ από το Βόρειο Νεκροταφείο390 (βλ. παραπάνω Β. Πίθοι µε λαιµό Α/Α 8, σελ. 

534). Ενδιαφέρον είναι ότι είναι και ο µόνος από αυτούς που η χωρητικότητά του, 

µετρώντας την και πάλι έως το δεύτερο σηµείο ελάχιστα πάνω από το χείλος, αντιστοιχεί 

και σε αττικά µέτρα στερεών, συγκεκριµένα σε είκοσι χοίνικες (= 21.89 λίτρα). 

Προφανώς το συγκεκριµένο σχήµα προορίζονταν τόσο για υγρά, όσο και για στερεά 

προϊόντα, όπως και οι πίθοι χονδροειδούς κεραµικής, τους οποίους θυµίζει.  

Στον ΠΑν κρατήρα µε Α/Α 9 λόγω της διαµόρφωσης του χείλους του, η µία 

µέτρηση έγινε έως το κοινό για όλους καθοριζόµενο σηµείο στην αρχή του και η άλλη 

έως ελάχιστα ψηλότερα, έως το σηµείο που το χείλος αρχίζει να νεύει έντονα προς τα 

έξω. Και σε αυτόν από τη σύγκριση των δύο µετρήσεων σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα 

υγρών στα οποία αντιστοιχούν, διαπιστώνουµε ότι πλησιέστερη είναι η δεύτερη µέτρηση, 

αυτή έως το ψηλότερο σηµείο, ενδεχοµένως ελάχιστα χαµηλότερα. Το σχήµα και αυτού 

του κρατήρα διαφέρει από αυτό των υπολοίπων κνωσιακών και του εισηγµένου.  

Ανάλογοι ως προς το σχήµα είναι ο Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ κρατήρας µε Α/Α 2 µε τον 

ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 3, ενώ παρόµοιος µε αυτούς είναι και ο ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 5. Από 

αυτούς οι δύο, αυτοί µε Α/Α 2 και 5, έχουν σχεδόν ίδια χωρητικότητα τεσσάρων ξεστών 

συν µιας κοτύλης και ενός οξύβαφου ή ηµικοτύλιου αντίστοιχα. Η διαφορά είναι 

ελάχιστη και ενδεχοµένως ανύπαρκτη, αν το σηµείο έως το οποίο µετρήθηκε η 

χωρητικότητα στον δεύτερο ήταν κατά ένα χιλιοστό χαµηλότερο. Συγγενικός ως προς το 

σχήµα µε αυτούς, αλλά χωρίς τις οριζόντιες λαβές, είναι ο ΠΡΓ Β΄ κρατήρας µε Α/Α 4, ο 

οποίος έχει τη διπλάσιά τους χωρητικότητα (συγκρινόµενος µε τους κρατήρες µε Α/Α 2 

και 5).  

Η χωρητικότητα του εισηγµένου από την Ανατολική Ελλάδα ΥποΠΡΓ κρατήρα 

αντιστοιχεί σε µία αττική χου, άρα εφαρµοζόταν το αττικό σύστηµα µέτρησης της 

χωρητικότητας των αγγείων και σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο από τους κνωσιακούς 

κρατήρες που µετρήθηκαν κανένας δεν έχει ίδια χωρητικότητα µε αυτόν, ούτε ο ΠΡΓ Β΄ 

µε Α/Α 3 ούτε ο ΥΓ/ΠΑν µε Α/Α 8 που είναι κοντινοί ως προς το σχήµα. Παρατηρούµε 

                                                 
390 J. N. Coldstream, H. W. Catling (eds.), 1996, 58, 304, εικ. 80 (2.1). 
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όµως ότι ο κνωσιακός ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 6 έχει τη διπλάσια χωρητικότητα, δύο 

αττικών χοών, παρόλο που το σχήµα του διαφέρει.  

Στο µικρό κνωσιακό ΥΑν κρατήρα χονδροειδούς κεραµικής η χωρητικότητα 

µετρήθηκε έως δύο διαφορετικά σηµεία, έως εκεί όπου τελειώνει το σώµα και αρχίζει το 

χείλος και έως το µέσο περίπου του χείλους. Η σύγκριση των δύο αυτών µετρήσεων µε 

τα αττικά µέτρα δείχνει ότι θα µπορούσαν να ισχύουν και οι δύο, ωστόσο πλησιέστερη 

στην αντιστοιχία είναι η µέτρηση έως το τέλος του σώµατος και την αρχή του χείλους, 

σηµείο που και λόγω της διαµόρφωσης του σχήµατος τελικά φαίνεται το πιθανότερο.  

Στους κωδωνόσχηµους κρατήρες η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δώδεκα, όλους 

κνωσιακούς. Στους πέντε από αυτούς, που είναι οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες µε Α/Α 2, 5, 

6, 7 και 10, παρατηρήσαµε ότι στο εσωτερικό του χείλους υπάρχει γραπτή ταινία που το 

τέλος της σχεδόν συµπίπτει µε το σηµείο έως το οποίο µετρήθηκε η χωρητικότητα και 

άρα είναι πολύ πιθανό να υποδηλώνει το σηµείο έως το οποίο θα γέµιζαν το αγγείο και να 

µην ήταν απλά διακοσµητική, υπόθεση που έχει διατυπωθεί και διερευνηθεί και σε άλλα 

σχήµατα. Οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες που µετρήθηκαν έχουν ο καθένας και άλλη 

χωρητικότητα. Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι η χωρητικότητα τριών από τους 

εξεταζόµενους κωδωνόσχηµους κρατήρες, του Μ ΠΡΓ µε Α/Α 6, του Υ ΠΡΓ µε Α/Α 7 

και του Υ ΠΡΓ µε Α/Α 9, αντιστοιχεί και σε αττικά µέτρα στερεών. Συγκεκριµένα αυτού 

µε Α/Α 6 αντιστοιχεί σε είκοσι χοίνικες (=21.89 λίτρα), αυτού µε Α/Α 7 σε δέκα χοίνικες 

συν µια κοτύλη (=10.943+0.274=11.217 λίτρα) και αυτού µε Α/Α 9 σε επτά χοίνικες συν 

µια κοτύλη (=7.660+0.274=7.934 λίτρα). Πρόκειται για µεγάλα αγγεία και το ερώτηµα 

που προκύπτει είναι αν οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες πέρα από τη γνωστή χρήση των 

κρατήρων για την ανάµειξη του κρασιού µε νερό ή άλλων υγρών προϊόντων, θα 

µπορούσαν να έχουν και κάποια άλλη χρήση που να σχετίζεται µε στερεά προϊόντα. Μία 

τέτοια περίπτωση αποτελεί κρατήρας µε graffito από την Αθηναϊκή Αγορά, ο οποίος έχει 

χωρητικότητα οκτώ χοινίκων, µέτρου για στερεά. Η M. Lang θεωρεί ότι ο κρατήρας 

αυτός θα χρησιµοποιούνταν για την ανάµιξη ξηρών τροφών, που θα µετριόταν µε αυτό το 

µέτρο χωρητικότητας, ίσως µάλιστα να είχε σηµειωθεί από το µάγειρα για να µπορεί µε 

µια γρήγορη µατιά να δει, αν ήταν αρκετά µεγάλο για µια συγκεκριµένη συνταγή391. Σε 

ταφικά σύνολα της Κνωσού κωδωνόσχηµοι κρατήρες έχουν βρεθεί µε αγγεία πρόχυσης 

και πόσεως στο εσωτερικό τους, χρησιµοποιούνταν ωστόσο και ως τεφροδόχα αγγεία.  

Στους υψίποδες κρατήρες η χωρητικότητα µετρήθηκε σε έξι κνωσιακούς, από 

τους οποίους οι δύο έχουν χαρακτηρισθεί ως µικρογραφικοί και για σύγκριση σε ένα 

εισηγµένο αττικό. Η χωρητικότητα όλων, και των κνωσιακών και του αττικού, 

                                                 
391 M. Lang, 1956, 3-4. 



810 

αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, οπότε συµπεραίνουµε ότι και στις δύο περιοχές 

ακολουθούσαν το ίδιο σύστηµα µέτρησης. Μόνο σε ένα κνωσιακό, στον ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 

1, έγιναν λόγω της διαµόρφωσης του χείλους του δύο µετρήσεις, η µία έως το τέλος του 

σώµατος � αρχή του χείλους και η άλλη έως το µέσο περίπου του χείλους. Από τη 

σύγκριση της αντιστοιχίας τους µε τα αττικά µέτρα διαπιστώνουµε ότι ισχύει το 

ψηλότερο σηµείο και ότι τον κρατήρα αυτό, που χωρούσε έξι αττικές χόες, τον γέµιζαν 

έως το µέσο περίπου του χείλους.  

Ως προς το ΜΓ υψίποδα κρατήρα µε Α/Α 2 η χωρητικότητά του πρέπει να 

αντιστοιχεί σε πέντε αττικές χόες, αφού αν είχε µετρηθεί κατά ένα χιλιοστό χαµηλότερα 

δεν θα συνυπολογιζόταν ο κύαθος. Άρα η ακριβέστερη αντιστοιχία εξαρτάται και από το 

σηµείο µέτρησης. Το ίδιο ισχύει και για το ΜΓ µικρογραφικό υψίποδα κρατήρα µε Α/Α 

5, η χωρητικότητα του οποίου πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα ξέστη.  

∆ιαπιστώνουµε ακόµα ότι ο ΥΓ µικρογραφικός υψίποδας κρατήρας µε Α/Α 6 έχει 

χωρητικότητα ενός οξύβαφου και ενός κυάθου. Ο κρατήρας αυτός που έχει ύψος 9,3 

εκατοστά συµπεραίνουµε ότι πρέπει να ήταν αγγείο χρηστικό και όχι διακοσµητικό, το 

πιθανότερο µάλιστα είναι να πρόκειται για αγγείο πόσεως, αφού όµοια χωρητικότητα 

έχουν κρατηρίσκοι, κοτύλες και κύπελλα. Εκτός όµως από τη χωρητικότητα και το σχήµα 

του είναι τέτοιο που εξυπηρετεί την πόση.  

Από τους κνωσιακούς υψίποδες κρατήρες κανένας δεν έχει ίδια χωρητικότητα µε 

τον αττικό. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι από τους πέντε κνωσιακούς, οι δύο είναι 

µικρογραφικοί, ενώ οι άλλοι δύο είναι πολύ µεγαλύτερου µεγέθους.  

Σε δύο κνωσιακούς κωδωνόσχηµους κρατήρες/σκύφους µετρήθηκε η 

χωρητικότητα, η οποία αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών. Στον ένα από αυτούς, στον 

ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 2, παρατηρήσαµε ότι στο εσωτερικό του χείλους υπάρχει γραπτή ταινία, 

το τέλος της οποίας συµπίπτει µε το σηµείο έως το οποίο µετρήθηκε η χωρητικότητα και 

θεωρούµε έτσι ότι υποδηλώνει το σηµείο έως το οποίο γέµιζαν το αγγείο.  

Οι κρατηρίσκοι αποτελούν ένα από τα σχήµατα στα οποία η χωρητικότητα 

µετρήθηκε σε µεγάλο δείγµα. Από τους σαράντα επτά που µετρήθηκαν σε επτά, λόγω της 

διαµόρφωσης του χείλους, έγιναν δύο µετρήσεις. Πρόκειται για τους κρατηρίσκους µε 

Α/Α 2, 5, 8, 18, 36, 42 και 43. Στον ΥποΜ µε Α/Α 2 η διαφορά µεταξύ των δύο 

µετρήσεων οφείλεται µόνο σε ένα χιλιοστό κατά το οποίο ψηλότερα έχει γίνει η δεύτερη 

µέτρηση και πάντως από την αντιστοιχία των δύο µετρήσεων σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα 

φαίνεται πιθανότερο να ισχύει η µέτρηση που έγινε έως το χαµηλότερο σηµείο. Στους 

ΥποΜ µε Α/Α 5 και 8 η διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων είναι επίσης ελάχιστη και 

µάλλον ασήµαντη, παρόλα αυτά η µέτρηση έως το ψηλότερο σηµείο είναι η πλησιέστερη 
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στα αττικά µέτρα. Στον Π ΠΡΓ κρατηρίσκο µε Α/Α 18 φαίνεται να ισχύει ένα ενδιάµεσο 

σηµείο από αυτά έως τα οποία έγιναν οι µετρήσεις· πρέπει να τον γέµιζαν έως ελάχιστα 

πάνω από την αρχή του χείλους. Στον Υ ΠΡΓ κρατηρίσκο µε Α/Α 36 και τα δύο σηµεία 

έως τα οποία µετρήθηκε η χωρητικότητά του µπορεί να ισχύουν, όπως φαίνεται από την 

αντιστοιχία µε τα αττικά µέτρα. Μπορεί λοιπόν να τον γέµιζαν έως την αρχή του χείλους 

ή έως περίπου το µέσο του. Στον Υ ΠΡΓ κρατηρίσκο µε Α/Α 42, παρόλο που τα δύο 

σηµεία έως τα οποία µετρήθηκε η χωρητικότητα διαφέρουν µόνο κατά ένα χιλιοστό ως 

προς το ύψος, σε σύγκριση µε το αττικό ηµικοτύλιο συµπεραίνουµε ότι ισχύει το 

χαµηλότερο σηµείο. Τέλος, ο Υ ΠΡΓ κρατηρίσκος µε Α/Α 43 στο εσωτερικό του χείλους 

του φέρει γραπτή ταινία για την οποία θεωρήσαµε ότι το σηµείο στο οποίο τελειώνει θα 

µπορούσε να υποδηλώνει το σηµείο έως το οποίο θα γέµιζαν το αγγείο. Η µία µέτρηση 

έγινε έως το τέλος του σώµατος και την αρχή του χείλους, όπου και τελειώνει αυτή η 

ταινία και η άλλη έως λίγο ψηλότερα, περίπου έως το µέσο του χείλους. Βάσει της 

αντιστοιχίας µε τα αττικά µέτρα φαίνεται να ισχύει η µέτρηση που έγινε έως το ψηλότερο 

σηµείο και όχι αυτή έως το τέλος της γραπτής ταινίας. Βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

η διαφορά µεταξύ των δύο σηµείων δεν είναι µεγάλη, διαφέρουν ως προς το ύψος µόνο 

κατά δύο χιλιοστά. Ακόµα στον Υ ΠΡΓ κρατηρίσκο µε Α/Α 41 η αντιστοιχία της 

χωρητικότητάς του µε το αττικό ηµικοτύλιο θα ήταν ακριβέστερη, αν είχε µετρηθεί κατά 

ένα χιλιοστό χαµηλότερα.  

Στους κρατηρίσκους διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετοί µε ίδια χωρητικότητα. 

Χωρητικότητα τριών συνυπολογιζόµενων διαδοχικών µέτρων, ενός ηµικοτύλιου, ενός 

οξύβαφου και ενός κυάθου, έχουν ο ΥποΜ µε Α/Α 4 και ο ΥποΜ�Π ΠΡΓ ή Π ΠΡΓ µε 

Α/Α 8 ΠΡΓ. Χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου και ενός κυάθου έχουν οι ΥποΜ µε Α/Α 5 

και 6, ο ΥποΜ � Μ ΠΡΓ µε Α/Α 10, οι Π ΠΡΓ µε Α/Α 13 και 14, ο Μ ΠΡΓ µε Α/Α 24, οι 

Υ ΠΡΓ µε 36, 37, 38, 39, 40, 43 και ο ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 47. Χωρητικότητα ενός ξέστη 

έχουν ο ΥποΜ/Π ΠΡΓ µε Α/Α 7, ο ΥποΜ � Μ ΠΡΓ µε Α/Α 9, ο Π ΠΡΓ µε Α/Α 12 και οι 

Μ ΠΡΓ µε Α/Α 22 και 23. Χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου έχουν οι Π ΠΡΓ µε Α/Α 15, 

16, 17, οι Μ ΠΡΓ µε Α/Α 25, 26 και οι Υ ΠΡΓ µε Α/Α 41 και 42. Χωρητικότητα ενός 

οξύβαφου και ενός κυάθου έχουν οι Π ΠΡΓ µε Α/Α 18, 19, 20 και ο Π ΠΡΓ � Μ ΠΡΓ µε 

Α/Α 21. Χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου και ενός οξύβαφου έχουν οι Υ ΠΡΓ µε Α/Α 32, 

33, 34, 35, 36 και ο Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 44. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από 

την ΥποΜ έως την ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ περίοδο το σύστηµα µέτρησης της χωρητικότητας 

παρέµενε το ίδιο, αφού κατασκευάζονταν κρατηρίσκοι µε χωρητικότητα σύµφωνα µε τα 

µέτρα του ίδιου συστήµατος µέτρησης. Επίσης οι κρατηρίσκοι µε όµοια χωρητικότητα 

έχουν βρεθεί σε διαφορετικούς χώρους, αλλά και σε διαφορετικά είδη ανασκαφικών 
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σύνολα (οικιστικά � ταφικά) και χρονολογούνται σε διαφορετικές περιόδους, που 

σηµαίνει ότι δεν πρόκειται για µια συγκεκριµένη οµάδα κρατηρίσκων που 

κατασκευάστηκαν µε ίδια χωρητικότητα, αλλά ότι στην κεραµική παραγωγή ίσχυαν 

συγκεκριµένα µεγέθη και µέτρα βάσει των οποίων τα κεραµικά εργαστήρια 

κατασκεύαζαν τα αγγεία.  

Η ποικιλία µεγεθών στους κρατηρίσκους επισηµαίνεται σε διάφορες δηµοσιεύσεις. 

Για παράδειγµα, στους υποµινωικούς κρατηρίσκους από το «Ανεξερεύνητο Μέγαρο» ο 

Popham αναφέρει392 ότι αντιπροσωπεύεται ποικιλία µεγεθών, από µεγάλους έως 

µικρογραφικούς, µε πιο συνηθισµένη εκδοχή αυτή που η διάµετρος του χείλους 

κυµαίνεται από 10 έως 16 εκατοστά. Τρεις κρατηρίσκοι από οικιστικά στρώµατα δυτικά 

του Στρωµατογραφικού Μουσείου απεικονίζονται σε φωτογραφία393, όπου εύκολα 

διαπιστώνεται σχέση µεγέθους µεταξύ τους· αντιπροσωπεύονται τρία µεγέθη, µικρό, 

µεσαίο και µεγάλο. Στο εγχειρίδιο για την ελληνική και ρωµαϊκή κεραµική της Κνωσού ο 

Coldtstream394 αναφέρει για τους κρατηρίσκους ότι διακρίνονται δύο µεγέθη, το 

µεγαλύτερο µε ύψος από 11 � 19 εκατοστά και το µικρότερο µε ύψος από 7,5 � 10 

εκατοστά. Και για τα δύο µεγέθη παρατηρεί ότι έχουν βρεθεί στο εσωτερικό 

κωδωνόσχηµου κρατήρα. Μπορεί ως προς το ύψος να διακρίνονται οι δύο αυτές οµάδες, 

ωστόσο η χωρητικότητα των κρατηρίσκων που συµπεριλαµβάνονται σε αυτές ποικίλει 

αρκετά όπως φαίνεται από τον πίνακα στον οποίο δίνονται και οι διαστάσεις και η 

χωρητικότητά τους (βλ. σελ. 493 κ.ε. στις µετρήσεις χωρητικότητας), αφού αυτή 

εξαρτάται και από άλλα χαρακτηριστικά του σχήµατος. Ως προς την ποικιλία της 

χωρητικότητας των κρατηρίσκων, ας σκεφθούµε το ανάλογο των σηµερινών ποτηριών 

που κυκλοφορούν σε διάφορα µεγέθη µε διαφορετική χωρητικότητα ανάλογα µε το 

περιεχόµενό τους π.χ. ποτήρια νερού, κρασιού, λικέρ, κ.λ.π.  

Ο µοναδικός ΥποΜ ή Π ΠΡΓ κρατηρίσκος χωρίς πόδι έχει χωρητικότητα ενός 

ξέστη.   

Η σύγκριση τέλος της χωρητικότητας όλων των εξεταζοµένων παραλλαγών των 

κρατήρων µε τα µέτρα του αιγινίτικου συστήµατος φανερώνει ότι δεν εφαρµοζόταν αυτό 

το σύστηµα, αφού δεν υπάρχει αντιστοιχία µε τα µέτρα του. Η εφαρµογή του αττικού 

συστήµατος µέτρησης είναι ιδιαίτερα προφανής από τους κρατηρίσκους και κυρίως από 

αυτούς που η χωρητικότητά τους αντιστοιχεί στην αττική κοτύλη, αντιστοιχία που δεν 

διαπιστώνεται µε το ανάλογο αιγινίτικο µέτρο. Επίσης η εφαρµογή του αττικού 

συστήµατος διαπιστώνεται και από την αντιστοιχία της χωρητικότητας των εξεταζοµένων 
                                                 
392 M. Popham, 1992, 61. 
393 P. M Warren, 1983, 86, εικ. 65. 
394 J. N. Coldstream, 2001, 51. 
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κρατήρων µε όλα τα αττικά µέτρα, τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια τους, κάτι που 

δεν ισχύει για το αιγινίτικο σύστηµα.  

13. ΣΚΥΦΟΙ 

Α. Σκύφοι 
ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ/Π ΠΡΓ  0.851 λ.     1 ξέστης               0.547 

+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.867 

2 Π � Μ ΠΡΓ 0.675 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ ηµικοτύλιο          0.137 
=                               0.684 
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3 Μ ΠΡΓ 0.727 λ.     1 ξέστης               0.547 

+ 1 ηµικοτύλιο        0.137 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.730 

4 Μ � Υ ΠΡΓ 2.042 λ.     3 ξέστες                1.641 
+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο        0.137 
=                               2.052 

5 Μ � Υ ΠΡΓ 1.865 λ.     3 ξέστες                1.641 
+ 1 κοτύλη               0.274 
=                               1.915 

6 Μ � Υ ΠΡΓ 1.263 λ.     2 ξέστες                1.094 
+ 1 ηµικοτύλιο        0.137 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               1.277 

7 Μ � Υ ΠΡΓ 1.281 λ.     2 ξέστες                1.094 
+ 1 ηµικοτύλιο        0.137 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               1.277 

8 Μ � Υ ΠΡΓ 0.937 λ.     1 ξέστης                0.547 
+ 1 κοτύλη               0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο        0.137 
=                               0.958 

9 Μ � Υ ΠΡΓ 0.746 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               0.752 

10 Μ � Υ ΠΡΓ 0.290 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                              0.320 

11 ΠΡΓ Β΄  0.541 λ.     και 
0.570 λ.  

   1 ξέστης               0.547 

12 ΠΡΓ Β΄ 0.305 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                              0.320 

13 ΠΡΓ Β΄ 0.291 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                              0.320 

14 ΠΡΓ Β΄ 0.204 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

15 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 1.283 λ.     2 ξέστες               1.094 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              1.277 

16 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 1.001 λ.     2 ξέστες               1.094 
17 ΠΓ 1.601 λ.     3 ξέστες               1.641 
18 ΠΓ 1.261 λ.     2 ξέστες               1.094 

+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              1.277 

19 ΠΓ (;) 1.158 λ.     2 ξέστες               1.094 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              1.162 

20 ΠΓ 1.048 λ.     2 ξέστες               1.094 
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21 ΠΓ 0.943 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              0.958 

22 ΠΓ 0.906 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              0.958 

23 ΠΓ 0.824 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                              0.821 

24 ΠΓ 0.810 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                              0.821 

25 ΠΓ 0.689 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

26 ΠΓ 0.610 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.615 

27 ΠΓ 0.566 λ.      και 
0.604 λ.  

   1 ξέστης             0.547 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.615 

28 ΠΓ 0.452 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.457 

29 ΠΓ 0.225 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                             0.251   

30 ΠΓ 0.211 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

31 ΠΓ 0.195 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

32 ΠΓ 0.121 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
33 ΠΓ - ΜΓ 0.667 λ.     1 ξέστης              0.547 

+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

34 ΠΓ ή Π ΜΓ 0.570 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                             0.593  

35 Υ ΜΓ 1.743 λ.     3 ξέστες              1.641 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             1.778 

36 Υ ΜΓ 0.675 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

37 ΜΓ 0.571 λ.      και 
0.603 λ.  

   1 ξέστης             0.547 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.615 

38 ΜΓ 0.537 λ.     1 ξέστης             0.547 
39 Υ ΜΓ 0.479 λ.     1 κοτύλη            0.274 

+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.479 
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40 ΜΓ 0.401 λ.     1 κοτύλη           0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
=                           0.411 

41 Υ ΜΓ 0.290 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                              0.320 

42 ΜΓ 0.264 λ.     1 κοτύλη             0.274 
43 ΜΓ 0.260 λ.     1 κοτύλη             0.274 
44 ΜΓ 0.254 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 

+ 1 οξύβαφο         0.068 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                             0.251 
                   ή 
  1 κοτύλη             0.274 

45 Υ ΜΓ 0.253 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                             0.251 
                   ή 
  1 κοτύλη             0.274 

46 Υ ΜΓ 0.245 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                             0.251 

47 ΜΓ 0.199 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

48 ΥΓ 2.454 λ.     4 ξέστες               2.189 
+ 1κοτύλη              0.274 
=                             2.463 

49 Π ΥΓ 1.015 λ.     2 ξέστες              1.094 
50 ΥΓ 0.823 λ.    1 ξέστης              0.547 

+ 1 κοτύλη             0.274 
=                              0.821 

51 ΥΓ 0.753 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               0.752 

52 ΥΓ 0.703 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.0460 
=                               0.730 

53 ΥΓ 0.676 λ.    και 
0.706 λ.  

   1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              0.684 
                        ή 
   1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                               0.730 

54 ΥΓ 0.649 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              0.684 

55 ΥΓ 0.527 λ.    1 ξέστης              0.547 
56 ΜΓ ή Π ΥΓ 0.367 λ.     1 κοτύλη              0.274 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.388         
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57 ΥΓ 0.203 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

58 ΥΓ 0.096 λ.     1 κύαθος             0.046 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                             0.092 

59 ΥΓ - ΠΑν 0.702 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.0460 
=                               0.730 

60 ΥΓ - ΠΑν 0.416 λ.     1 κοτύλη             0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.411 

61 ΥΓ/ΠΑν 0.253 λ .    1 κοτύλη             0.274 
62 ΥΓ - ΠΑν 0.242 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 

+ 1 οξύβαφο         0.068 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                             0.251 

63 ΥΓ - ΠΑν 0.079 λ.     1 οξύβαφο         0.068 
64 ΠΑν, πιθανόν 

α΄τέταρτο 7ου π.Χ. 
αιώνα 

1.600 λ.     3 ξέστες              1.641 

65 ΠΑν 1.239 λ.     2 ξέστες              1.094 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             1.231 

66 ΠΑν 1.156 λ.     2 ξέστες              1.094 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             1.162 

67 ΠΑν 1.068 λ.     2 ξέστες             1.094 
68 ΠΑν 0.968 λ.     1 ξέστης             0.547 

+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 

69 ΠΑν 0.624 λ.     1 ξέστης            0.547 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                           0.615 

70 ΠΑν 0.572 λ.     1 ξέστης            0.547 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.593  

71 ΠΑν 0.238 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.251 

72 ΠΑν 0.123 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 
73 ΜΑν 0.793 λ.     1 ξέστης            0.547 

+ 1 κοτύλη           0.274 
=                            0.821 

74 ΜΑν 0.539 λ.     1 ξέστης            0.547 
75 ΜΑν 0.317 λ.     1 κοτύλη            0.274 

+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.320 

76 ΜΑν 0.225 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.251 

77 ΥΑν 1.272 λ.      και 
1.348 λ . 

   2 ξέστες               1.094 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              1.277 
                         ή 
   2 ξέστες               1.094 
+ 1 κοτύλη              0.274 
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=                              1.368 
78 ΥΑν 0.869 λ.     1 ξέστης               0.547 

+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.867 

79 ΥΑν 0.501 λ.     1 ξέστης               0.547 
80 ΥΑν 0.254 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 

+ 1 οξύβαφο        0.068 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.251 
                      ή 
   1 κοτύλη           0.274 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

81 ΜΓ ΙΙ 2.620 λ.     5 ξέστες            2.736 
                      ή  
   4 ξέστες            2.189 
+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
+ 1 κύαθος          0.046 
=                          2.646 

82 ΜΓ 1.050 λ.     2 ξέστες           1.094 
83 ΜΓ 1.040 λ.     2 ξέστες           1.094 
84 ΜΓ ΙΙ 0.853 λ.     1 ξέστης           0.547 

+ 1 κοτύλη          0.274 
+ 1 κύαθος          0.046 
=                           0.867 

85 ΜΓ ΙΙ 0.775 λ.     1 ξέστης            0.547 
+ 1 κοτύλη           0.274 
=                            0.821 

86 ΜΓ ΙΙ 0.647 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

87 ΜΓ ΙΙ 0.621 λ.      1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

88 ΜΓ ΙΙ 0.412 λ.     1 κοτύλη             0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.411 

89 ΥΓ Ι 0.507 λ.     1 ξέστης             0.547 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 

90 ΜΓ Αττικής 0.475 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.479 

91 ΜΓ Ι Κυκλάδων 2.520 λ.    4 ξέστες             2.189 
+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            2.531 

92 ΜΓ Ι Κυκλάδων 0.830 λ.     1 ξέστης            0.547 
+ 1 κοτύλη           0.274 
=                            0.821 

93 ΜΓ ΙΙ Νάξου 0.556 λ.     1 ξέστης            0.547 
94 ΜΓ Ι Νάξου 0.405 λ.      και 

0.432 λ.  
   1 κοτύλη             0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.411 

95 ΜΓ Ι Κυκλάδων 0.407 λ.     1 κοτύλη             0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.411 

96 ΜΓ Ι Κυκλάδων 0.438 λ.     1 κοτύλη            0.274 
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+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.457 

97 ΥΓ Ι Πάρου 0.860 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.867 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΥΒΟΙΑ 

98 ΥποΠΡΓ ΙΙΙ 
Εύβοιας 

0.878 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                             0.889 

99 ΥποΠΡΓ ΙΙΙ 
Εύβοιας 

0.756 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               0.752 

100 ΥΓ ΙΙΙ Εύβοιας 0.477 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.479 

101 ΥποΠΡΓ ΙΙΙ 
Εύβοιας 

0.411 λ.     1 κοτύλη             0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.411                            

 

Β. Μικρογραφικοί σκύφοι 
ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΑν  0.043 λ.     1 κύαθος              0.046 
2 Αν 0.042 λ.     1 κύαθος              0.046 
3 ΜΑν 0.056 λ.     1 οξύβαφο           0.068 
4 ΜΑν 0.029 λ.                            
 

Γ. Σκύφος µε προχοή και στόµιο διαµορφωµένο σε σουρωτήρι 
ΣΚΥΦΟΣ ΜΕ ΠΡΟΧΟΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΜΓ 0.659 λ.     1 ξέστης            0.547 

+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
=                           0.684 

 
∆. Υψίποδες σκύφοι 

ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Μ ΠΡΓ 2.596 λ.     4 ξέστες           2.189 

+ 1 κοτύλη         0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
                            2.600 

2 Μ ΠΡΓ 0.125 λ.     1 ηµικοτύλιο   0.137 
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3 Υ ΠΡΓ 1.019 λ .    2 ξέστες           1.094 
4 Υ ΠΡΓ 0.142 λ.     1 ηµικοτύλιο   0.137 
5 Υ ΠΡΓ 0.079 λ.     1 οξύβαφο      0.068 
6 Υ ΠΡΓ 1.721 λ.     3 ξέστες           1.641 

+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
=                          1.778 

7 Υ ΠΡΓ 0.217 λ.     1 ηµικοτύλιο   0.137 
+ 1 οξύβαφο      0.068 
=                          0.205 

8 Υ ΠΡΓ 0.081 λ.     1 κύαθος         0.046 
+ 1 κύαθος         0.046 
=                         0.092 

9 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 0.260 λ.     1 κοτύλη         0.274 
10 ΠΡΓ Β΄  0.133 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 
11 ΠΓ 0.224 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 

+ 1 οξύβαφο     0.068 
+ 1 κύαθος        0.046 
=                         0.251 

12 Υ ΜΓ 0.133 λ.     1 ηµικοτύλιο  0.137 
13 ΜΑν 0.865 λ.     1 ξέστης            0.547 

+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.867 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

14 Υ ΠΡΓ  1.147 λ.     2 ξέστες              1.094 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             1.162 

15 Προχωρηµένη ΠΡΓ 0.543 λ.     1 ξέστης             0.547 
16 Υ ΠΡΓ  0.682 λ.     1 ξέστης            0.547 

+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
=                           0.684 

17 ΠΓ ΙΙ � ΜΓ Ι 1.490 λ.     2 ξέστες            1.094 
+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
=                           1.505 

18 Υ ΠΡΓ 1.507 λ.     2 ξέστες            1.094 
+ 1 κοτύλη           0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο    0.137 
=                           1.505 

 

Ε. Άωτος σκύφος 
ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΑν 0.293 λ.     1 κοτύλη         0.274 

+ 1 κύαθος        0.046 
=                         0.320  

 

Στ. Άωτος σκύφος µε έσω νεύον χείλος 
ΑΩΤΟΣ ΣΚΥΦΟΣ ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥΓ - ΠΑν 0.147 λ.     1 ηµικοτύλιο    0.137 
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Ζ. Κωνικός σκύφος 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Π ΠΡΓ 0.150 λ.     1 ηµικοτύλιο    0.137 

+ 1 κύαθος          0.046 
=                           0.183 

 

Όπως διαπιστώνουµε από τους παραπάνω πίνακες η χωρητικότητα όλων των 

εξεταζοµένων παραλλαγών των σκύφων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, σε 

δεδοµένες ή σε συνυπολογιζόµενες µονάδες τους.  

Οι σκύφοι αποτελούν ένα από τα λίγα σχήµατα στα οποία η χωρητικότητα 

µετρήθηκε σε µεγάλο δείγµα. Στους σκύφους που έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία 

Α παρατηρούνται µικρές διαφορές στο σχήµα, οι οποίες αφορούν στην κατατοµή του 

σώµατος που µπορεί να είναι γωνιώδης ή καµπύλη και στη διαµόρφωση του χείλους που 

µπορεί να είναι έξω νεύον, ελαφρά έσω νεύον ή κάθετο. Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε 

ογδόντα κνωσιακούς σκύφους όλων των περιόδων από την ΥποΜ/Π ΠΡΓ έως την ΥΑν. 

Για σύγκριση µε αυτούς, αλλά και για σύγκριση µεταξύ τους µετρήθηκε ακόµα σε εννέα 

αττικούς ΜΓ και ΥΓ περιόδου, σε οκτώ κυκλαδικούς, επίσης ΜΓ και ΥΓ περιόδου και σε 

τέσσερις ευβοϊκούς ΥποΠΡΓ ΙΙΙ και ΥΓ ΙΙΙ περιόδου. Σε πέντε κνωσιακούς σκύφους και 

σε ένα κυκλαδικό, λόγω της διαµόρφωσης του σηµείου µετάβασης από το σώµα στο 

χείλος, έγιναν δύο µετρήσεις. Συγκρίνοντας την αντιστοιχία των µετρήσεων σε λίτρα µε 

τα αττικά µέτρα διαπιστώνουµε ότι για τον κνωσιακό ΠΡΓ Β΄ σκύφο µε Α/Α 11 η σωστή 

µέτρηση είναι αυτή που έγινε έως το χαµηλότερο σηµείο, αµέσως πριν την αρχή του 

χείλους, αφού αυτή είναι η πλησιέστερη στον αττικό ξέστη. Στον κνωσιακό ΠΓ σκύφο µε 

Α/Α 27 και στον κνωσιακό ΜΓ µε Α/Α 37 η σωστή µέτρηση είναι αυτή που έγινε έως το 

ψηλότερο σηµείο, στην αρχή του χείλους, όπως φαίνεται από την αντιστοιχία της µε ένα 

ξέστη συν ένα οξύβαφο. Στον κνωσιακό ΥΓ σκύφο µε Α/Α 53 παρόλο που και για τις δύο 

µετρήσεις υπάρχουν αντιστοιχίες µε αττικά µέτρα, σωστότερη φαίνεται να είναι αυτή που 

έγινε έως το χαµηλότερο σηµείο, εκεί όπου τελειώνει το σώµα και αρχίζει το χείλος. Η 

διαφορά της µέτρησης αυτής από τον ξέστη συν ένα ηµικοτύλιο µε τα οποία ισοδυναµεί 

είναι µικρότερη από ότι της επόµενης µε τον ξέστη συν ένα ηµικοτύλιο συν ένα κύαθο. 

Στον κνωσιακό ΥΑν σκύφο µε Α/Α 77 οι δύο µετρήσεις έγιναν επειδή το χείλος του είναι 

ψηλό και θα µπορούσαν να τον γέµιζαν έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και αρχίζει 

το χείλος ή έως το µέσο περίπου του χείλους. Από τη σύγκριση µε τα αττικά µέτρα 
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διαπιστώσαµε ότι µπορεί να ισχύουν και τα δύο σηµεία. Τέλος, στο ΜΓ Ι κυκλαδικό 

σκύφο µε Α/Α 94 από τις δύο µετρήσεις πλησιέστερη στην αττική κοτύλη συν ένα 

ηµικοτύλιο είναι αυτή που έγινε έως το χαµηλότερο σηµείο, ακριβώς εκεί όπου τελειώνει 

το σώµα και αρχίζει χείλος. Για τους σκύφους µε Α/Α 11, 27, 37, 53 και 94 ας σηµειωθεί 

ότι η διαφορά µεταξύ των δύο σηµείων έως τα οποία έγιναν οι µετρήσεις, ως προς το 

ύψος είναι µόνο ένα χιλιοστό και ως προς τη χωρητικότητα είναι µικρή.  

Συγκρίνοντας τη χωρητικότητα των κνωσιακών σκύφων διαπιστώνουµε ότι αυτή 

ποικίλει, αφού υπάρχουν σκύφοι που η χωρητικότητά τους φθάνει τα δύο λίτρα ή είναι 

µικρότερη των 100 ml. Αρκετοί από τους εξεταζόµενους σκύφους έχουν όµοια 

χωρητικότητα, χρονολογούµενοι ωστόσο σε διαφορετικές περιόδους και προερχόµενοι 

από διαφορετικά σύνολα, φανερώνουν την εφαρµογή του ίδιου συστήµατος µέτρησης 

στην Κνωσό από την ΥποΜ έως την ΥΑν περίοδο. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη, µίας 

κοτύλης και ενός κυάθου έχουν ο ΥποΜ/Π ΠΡΓ σκύφος µε Α/Α 1 και ο ΥΑν µε Α/Α 78, 

οι οποίοι διαφέρουν όχι µόνο ως προς τη χρονολόγηση, αλλά και ως προς το σχήµα. 

Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη και ενός ηµικοτύλιου έχει ο Π � Μ ΠΡΓ σκύφος µε Α/Α 

2 µε τον ΠΓ µε Α/Α 25, τον ΠΓ � ΜΓ µε Α/Α 33, τον Υ ΜΓ µε Α/Α 36, τον ΥΓ µε Α/Α 

53 και τον ΥΓ µε Α/Α 54. Και αυτοί έχουν διαφορές στο σχήµα και κυρίως αυτός µε Α/Α 

2 από τους υπόλοιπους. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη, ενός ηµικοτύλιου και ενός 

κυάθου έχει ο Μ ΠΡΓ σκύφος µε Α/Α 3 µε τον ΥΓ µε Α/Α 52 και µε τον ΥΓ � ΠΑν µε 

Α/Α 59. Όµοια χωρητικότητα δύο ξεστών, ενός ηµικοτύλιου και ενός κυάθου έχουν οι 

δύο Μ � Υ ΠΡΓ σκύφοι µε Α/Α 6 και 7 µε τον ΠΡΓ Β΄-ΠΓ σκύφο µε Α/Α 15, τον ΠΓ µε 

Α/Α 18 και τον ΥΑν µε Α/Α 77. Όλοι αυτοί οι σκύφοι, ακόµα και οι δύο ίδιας 

χρονολόγησης, εµφανίζουν διαφορές ως προς το σχήµα. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη, 

µίας κοτύλης και ενός ηµικοτύλιου έχουν ο Μ � Υ ΠΡΓ σκύφος µε Α/Α 8, οι ΠΓ µε Α/Α 

21 και 22 και ο ΠΑν µε Α/Α 68. Αναλόγου σχήµατος είναι αυτοί µε Α/Α 21, 22 και 68, 

διαφέρουν όµως από αυτόν µε Α/Α 8. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη, ενός ηµικοτύλιου 

και ενός οξύβαφου έχουν ο Μ � Υ ΠΡΓ σκύφος µε Α/Α 9 και ο ΥΓ µε Α/Α 51, από τους 

οποίους ο πρώτος είναι χαµηλός και ευρύς, ενώ ο δεύτερος ψηλός και µικρότερης 

διαµέτρου. Όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης και ενός κυάθου έχει ο Μ � Υ ΠΡΓ 

σκύφος µε Α/Α 10 µε τους ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 12 και 13, µε τον Υ ΜΓ µε Α/Α 41 και µε τον 

ΜΑν µε Α/Α 75. Χωρητικότητα ενός ξέστη έχουν ο ΠΡΓ Β΄ σκύφος µε Α/Α 11, ο ΜΓ µε 

Α/Α 38, ο ΥΓ µε 55, ο ΜΑν µε Α/Α 74 και ο ΥΑν µε Α/Α 79. Όµοια χωρητικότητα ενός 

ηµικοτύλιου και ενός οξύβαφου έχει ο ΠΡΓ Β΄ σκύφος µε Α/Α 14 µε δύο ΠΓ µε Α/Α 30 

και 31, µε ΜΓ µε Α/Α 47 και µε ΥΓ µε Α/Α 57. Οι συγκεκριµένοι σκύφοι διαφέρουν 

στην κατατοµή του σώµατος και στη διαµόρφωση του χείλους. Χωρητικότητα δύο 
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ξεστών έχουν ο ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ σκύφος µε Α/Α 16, ο ΠΓ µε Α/Α 20, ο Π ΥΓ µε Α/Α 49 και 

ο ΠΑν µε Α/Α 67. Από αυτούς πιο κοντινοί στο σχήµα είναι οι σκύφοι µε Α/Α 16 και 49, 

ενώ αρκετά διαφέρει ο σκύφος µε Α/Α 20. Όµοια χωρητικότητα τριών ξεστών έχει ο ΠΓ 

σκύφος µε Α/Α 17 µε τον ΠΑν µε Α/Α 64, από τους οποίους ο πρώτος έχει γωνιώδη 

κατατοµή σώµατος και έντονα έξω νεύον χείλος, ενώ ο δεύτερος έχει καµπύλη διατοµή 

στο σώµα και ελαφρά έξω νεύον χείλος. Όµοια χωρητικότητα δύο ξεστών και ενός 

οξύβαφου έχει ο ΠΓ (;) σκύφος µε Α/Α 19 µε τον ΠΑν µε Α/Α 66, από τους οποίους ο 

πρώτος είναι πιο χαµηλός και πιο ευρύς, ενώ ο δεύτερος λίγο ψηλότερος και µικρότερης 

διαµέτρου. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη και µίας κοτύλης έχουν οι δύο ΠΓ σκύφοι µε 

Α/Α 23 και 24, ο ΥΓ µε Α/Α 50 και ο ΜΑν µε Α/Α 73. Λίγο διαφορετικός ως προς το 

σχήµα είναι ο σκύφος µε Α/Α 23. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη και ενός οξύβαφου 

έχουν οι δύο ΠΓ σκύφοι µε Α/Α 26 και 27, ο ΜΓ µε Α/Α 37 και ο ΠΑν µε Α/Α 69. 

Χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου, ενός οξύβαφου και ενός κυάθου έχουν ο ΠΓ σκύφος µε 

Α/Α 29, ο ΜΓ µε Α/Α 44, δύο Υ ΜΓ µε Α/Α 45 και 46, ο ΥΓ-ΠΑν 62, ο ΠΑν µε Α/Α 71, 

ο ΜΑν µε Α/Α 76 και ο ΥΑν µε Α/Α 80. Ο σκύφος µε Α/Α 80 έχει χωρητικότητα που θα 

µπορούσε να ισοδυναµεί και σε µία κοτύλη. Ανάλογοι ως προς το σχήµα και το µέγεθος 

και µε όµοια διακόσµηση είναι οι ΜΓ σκύφοι µε Α/Α 44, 45 και 46. Οι περισσότερες 

διαφορές ως προς το σχήµα παρατηρούνται στον ΠΓ σκύφο µε Α/Α 29. Όµοια 

χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου έχει ο ΠΓ σκύφος µε Α/Α 32 µε τον ΠΑν µε Α/Α 72. 

Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη και ενός κυάθου έχουν ο ΠΓ ή Π ΜΓ σκύφος µε Α/Α 34 

και ο ΥΓ-ΠΑν µε Α/Α 70. Όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης και ενός ηµικοτύλιου έχουν 

ο ΜΓ σκύφος µε Α/Α 40 και ο ΥΓ-ΠΑν µε Α/Α 60. Χωρητικότητα µίας κοτύλης έχουν οι 

ΜΓ σκύφοι µε Α/Α 42 και 43 και ο ΥΓ/ΠΑν µε Α/Α 61. Οι δύο ΜΓ είναι παρόµοιοι ως 

προς το σχήµα, ο ΥΓ/ΠΑν όµως διαφέρει στην κατατοµή του σώµατος που είναι 

γωνιώδης στο κατώτερο τµήµα του και στη διαµόρφωση του χείλους που είναι ελαφρά 

έξω νεύον, σχεδόν κάθετο. Από την παραπάνω σύγκριση της χωρητικότητας των 

κνωσιακών σκύφων προκύπτει επίσης ότι ίδια χωρητικότητα µπορεί να έχουν σκύφοι µε 

διαφορές στο σχήµα. ∆ιαπιστώνουµε ακόµα ότι υπάρχει µία σχέση πολλαπλάσιου 

µεγέθους στη χωρητικότητά τους, αφού υπάρχουν σκύφοι χωρητικότητας οξύβαφου, 

ηµικοτύλιου, κοτύλης, ξέστη, δύο ξεστών, τριών ξεστών κ.λ.π. 

Ως προς τους εννέα εισηγµένους στην Κνωσό αττικούς σκύφους, στους οποίους 

µετρήθηκε η χωρητικότητα, διαπιστώνουµε ότι δύο ΜΓ έχουν όµοια χωρητικότητα δύο 

ξεστών, ένας ΥΓ Ι έχει τη µισή χωρητικότητα από αυτούς, δηλαδή ενός ξέστη, ενώ όµοια 

χωρητικότητα ενός ξέστη και ενός ηµικοτύλιου έχουν δύο ΜΓ ΙΙ σκύφοι, αυτοί µε Α/Α 

86 και 87. Ακόµα ο ΜΓ ΙΙ σκύφος µε Α/Α 88 έχει τη µισή χωρητικότητα, µίας κοτύλης 
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και ενός ηµικοτύλιου, από το ΜΓ ΙΙ σκύφο µε Α/Α 85, που είναι χωρητικότητας ενός 

ξέστη και µίας κοτύλης. Η σχέση µεγέθους ως προς τη χωρητικότητα µε την κατασκευή 

σκύφων που χωρούσαν διαδοχικά µέτρα υγρών είναι εµφανής και στους αττικούς 

σκύφους. Με εξαίρεση τον αττικό ΜΓ ΙΙ σκύφο µε Α/Α 81 που έχει µεγάλη 

χωρητικότητα, µεγαλύτερη των κνωσιακών, τουλάχιστον αυτών που µετρήθηκαν, όλοι οι 

υπόλοιποι αττικοί σκύφοι έχουν χωρητικότητα που συναντάται και στους κνωσιακούς. 

Συγκεκριµένα, οι δύο ΜΓ αττικοί σκύφοι µε Α/Α 82 και 83, που έχουν χωρητικότητα δύο 

ξεστών, είναι ίδιας χωρητικότητας µε τέσσερις κνωσιακούς, τον ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 16, 

τον ΠΓ µε Α/Α 20, τον Π ΥΓ µε Α/Α 49 και τον ΠΑν µε Α/Α 67. Ο ΜΓ ΙΙ αττικός 

σκύφος µε Α/Α 84 µε χωρητικότητα ενός ξέστη συν µίας κοτύλης και ενός κυάθου, 

χωράει την ίδια ποσότητα υγρού µε τον ΥποΜ/Π ΠΡΓ κνωσιακό µε Α/Α 1 και τον ΥΑν 

κνωσιακό µε Α/Α 78. Ο αττικός ΜΓ ΙΙ σκύφος µε Α/Α 85, χωρητικότητας ενός ξέστη και 

µίας κοτύλης, έχει την ίδια χωρητικότητα µε τέσσερις κνωσιακούς, δύο ΠΓ µε Α/Α 23 

και 24, ένα ΥΓ µε Α/Α 50 και ένα ΜΑν µε Α/Α 73. Οι δύο αττικοί ΜΓ ΙΙ µε Α/Α 86 και 

87 έχουν χωρητικότητα ενός ξέστη και ενός ηµικοτύλιου, που είναι όµοια µε αυτή έξι 

κνωσιακών, του Π � Μ ΠΡΓ µε Α/Α 2, του ΠΓ µε Α/Α 25, του ΠΓ � ΜΓ µε Α/Α 33, του 

Υ ΜΓ µε Α/Α 36 και των ΥΓ µε Α/Α 53 και 54. Ο ΜΓ ΙΙ αττικός σκύφος µε Α/Α 88 έχει 

την ίδια χωρητικότητα µίας κοτύλης και ενός ηµικοτύλιου µε δύο κνωσιακούς, τον ΜΓ 

µε Α/Α 40 και τον ΥΓ � ΠΑν µε Α/Α 60. Τέλος, ο αττικός ΥΓ Ι σκύφος µε Α/Α 89 έχει 

την ίδια χωρητικότητα ενός ξέστη µε πέντε κνωσιακούς, τον ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 11, τον ΜΓ 

µε Α/Α 38, τον ΥΓ µε Α/Α 55, το ΜΑν µε Α/Α 74 και τον ΥΑν µε Α/Α 79. Για τον 

κνωσιακό µε Α/Α 11 ας σηµειωθεί ότι στη δηµοσίευσή του αναφέρεται395 ότι αποτελεί 

τοπική µίµηση αττικού ΜΓ Ι, όπως όµως διαπιστώνουµε εδώ δεν αποτελεί απλά µίµηση 

του σχήµατος, αλλά έχει και την ίδια χωρητικότητα µε αττικούς σκύφους.     

Από τους οκτώ εισηγµένους στην Κνωσό κυκλαδικούς σκύφους όµοια 

χωρητικότητα µίας κοτύλης και ενός ηµικοτύλιου έχουν δύο από αυτούς, οι σκύφοι µε 

Α/Α 94 και 95. Με εξαίρεση το ΜΓ Ι κυκλαδικό σκύφο µε Α/Α 91, που έχει µεγάλη 

χωρητικότητα, όλοι οι υπόλοιποι κυκλαδικοί σκύφοι που µετρήθηκαν έχουν 

χωρητικότητα που συναντάται και στους κνωσιακούς, ενώ η χωρητικότητα µόνο 

ορισµένων από αυτούς συναντάται και σε αττικούς. Οι κυκλαδικοί σκύφοι µε Α/Α 90, 92, 

93, 94, 95, 96 και 97 έχουν όµοια χωρητικότητα µε κνωσιακούς σκύφους, ενώ µόνο οι 

σκύφοι µε Α/Α 92, 93, 94 και 97 έχουν όµοια χωρητικότητα µε αττικούς. Βέβαια, το 

δείγµα των αττικών σκύφων είναι πολύ µικρότερο από ότι των κνωσιακών. 

Συγκεκριµένα, όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης συν ενός ηµικοτύλιου και ενός 

                                                 
395 J. N. Coldstream, 1992, 76. 
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οξύβαφου έχει ο ΜΓ κυκλαδικός σκύφος µε Α/Α 90 µε τον Υ ΜΓ κνωσιακό µε Α/Α 39. 

Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη και µίας κοτύλης έχει ο ΜΓ Ι κυκλαδικός σκύφος µε 

Α/Α 92 µε τον αττικό ΜΓ ΙΙ µε Α/Α 85 και µε τέσσερις κνωσιακούς, δύο ΠΓ µε Α/Α 23 

και 24, ένα ΥΓ µε Α/Α 50 και ένα ΜΑν µε Α/Α 73. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη έχει 

ο ΜΓ ΙΙ κυκλαδικός µε Α/Α 93 µε τον ΥΓ Ι αττικό µε Α/Α 89 και µε πέντε κνωσιακούς, 

ένα ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 11, ένα ΜΓ µε Α/Α 38, ένα ΥΓ µε Α/Α 55, ένα ΜΑν µε Α/Α 74 και 

ένα ΥΑν µε Α/Α 79. Όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης και ενός ηµικοτύλιου έχουν οι 

ΜΓ Ι κυκλαδικοί σκύφοι µε Α/Α 94 και 95 µε τον ΜΓ ΙΙ αττικό µε Α/Α 88 και µε δύο 

κνωσιακούς, το ΜΓ µε Α/Α 40 και τον ΥΓ � ΠΑν µε Α/Α 60. Όµοια χωρητικότητα µίας 

κοτύλης, ενός ηµικοτύλιου και ενός κυάθου έχει ο ΜΓ Ι κυκλαδικός σκύφος µε Α/Α 96 

µε τον κνωσιακό ΠΓ µε Α/Α 28. Τέλος, όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη, µίας κοτύλης 

και ενός κυάθου έχει ο κυκλαδικός ΥΓ Ι σκύφος µε Α/Α 97 µε τον αττικό ΜΓ ΙΙ µε Α/Α 

84 και µε δύο κνωσιακούς, τον ΥποΜ/Π ΠΡΓ µε Α/Α 1 και τον ΥΑν µε Α/Α 78.  

Από τους τέσσερις ευβοϊκούς εισηγµένους στην Κνωσό σκύφους, των οποίων 

µετρήθηκε η χωρητικότητα, σε καθένα είναι διαφορετική. Αν και το δείγµα είναι πολύ 

µικρό, εν τούτοις είναι βοηθητικό στις συγκρίσεις. Με εξαίρεση τον ΥποΠΡΓ ΙΙΙ ευβοϊκό 

σκύφο µε Α/Α 98 οι τρεις υπόλοιποι έχουν χωρητικότητα όµοια µε αυτή κνωσιακών 

σκύφων. Οι δύο ευβοϊκοί µε Α/Α 100 και 101 έχουν χωρητικότητα που συναντάται και 

σε κυκλαδικούς σκύφους, ενώ µόνο αυτού µε Α/Α 101 συναντάται και σε αττικούς. 

Συγκεκριµένα, όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη συν ενός ηµικοτύλιου και ενός οξύβαφου 

έχει ο ΥποΠΡΓ ΙΙΙ ευβοϊκός σκύφος µε Α/Α 99 µε δύο κνωσιακούς, τον Μ � Υ ΠΡΓ µε 

Α/Α 9 και τον ΥΓ µε Α/Α 51. Όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης, ενός ηµικοτύλιου και 

ενός οξύβαφου έχει ο ΥΓ ΙΙΙ ευβοϊκός σκύφος µε Α/Α 100 µε τον ΜΓ κυκλαδικό µε Α/Α 

90 και µε τον Υ ΜΓ κνωσιακό µε Α/Α 39. Τέλος όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης και 

ενός ηµικοτύλιου έχει ο ΥποΠΡΓ ΙΙΙ ευβοϊκός σκύφος µε Α/Α 101 µε τους ΜΓ Ι 

κυκλαδικούς σκύφους µε Α/Α 94 και 95, µε το ΜΓ ΙΙ αττικό µε Α/Α 88 και µε δύο 

κνωσιακούς, ένα ΜΓ µε Α/Α 40 και ένα ΥΓ � ΠΑν µε Α/Α 60.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στις υπό εξέταση περιόδους οι τέσσερις 

περιοχές, η Κνωσός, οι Κυκλάδες, η Αττική και η Εύβοια, όχι µόνο ακολουθούσαν το 

ίδιο σύστηµα µέτρησης υγρών, αλλά και κατασκεύαζαν σκύφους όµοιας χωρητικότητας.  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε και σε τέσσερις µικρογραφικούς κνωσιακούς 

σκύφους, από τους οποίους ο ένας, ο ΠΑν µε Α/Α 1, προέρχεται από οικιστικό σύνολο, 

ενώ οι υπόλοιποι τρεις από τάφους. Μόνο ενός η χωρητικότητα, του ΜΑν µε Α/Α 4, είναι 

πολύ µικρή και δεν αντιστοιχεί σε καµία µονάδα µέτρησης υγρών. Ωστόσο, ο 

µικρογραφικός αυτό σκύφος είναι όµοιος ως προς το σχήµα και τη διακόσµηση µε τον 
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επίσης ΜΑν µε Α/Α 3, ο οποίος έχει χωρητικότητα ενός οξύβαφου. Όµοια χωρητικότητα 

ενός κύαθου έχουν ο ΠΑν µε Α/Α 1 και ο Αν µε Α/Α 2, παρόλο που το σχήµα τους είναι 

τελείως διαφορετικό.  

Μοναδικός στο σύνολο της κεραµικής που εξετάζεται είναι ΜΓ κνωσιακός σκύφος 

µε προχοή και στόµιο διαµορφωµένο σε σουρωτήρι. Έχει χωρητικότητα ενός ξέστη 

και ενός ηµικοτύλιου, όµοια µε αυτή δύο αττικών ΜΓ ΙΙ σκύφων µε Α/Α 86 και 87 και µε 

αυτή έξι κνωσιακών �Π�Μ ΠΡΓ µε Α/Α 2, ΠΓ µε Α/Α 25, ΠΓ � ΜΓ µε Α/Α 33, Υ ΜΓ µε 

Α/Α 36 και δύο ΥΓ µε Α/Α 53 και 54- του συνήθους τύπου που έχουν συµπεριληφθεί 

εδώ στην κατηγορία Α.  

Από τους υψίποδες σκύφους η χωρητικότητα µετρήθηκε σε δεκατρείς κνωσιακούς 

και για σύγκριση σε πέντε αττικούς. Όπως και στους σκύφους που έχουν συµπεριληφθεί 

στην κατηγορία Α, έτσι και στους υψίποδες η χωρητικότητα ποικίλει, µπορεί, για 

παράδειγµα, στους κνωσιακούς να αρχίζει από τα 0.068, 0.092 και τα 0.137 ml και να 

φθάνει τα 2.6 λίτρα.  

Στους κνωσιακούς υψίποδες σκύφους όµοια χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου έχει ο 

Μ ΠΡΓ µε Α/Α 2 µε τον Υ ΠΡΓ µε Α/Α 4, µε τον ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 10 και µε τον Υ ΜΓ µε 

Α/Α 12. ∆ιπλάσια χωρητικότητα µιας κοτύλης έχει ο Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ υψίπους σκύφος 

µε Α/Α 9. Με εξαίρεση το Μ ΠΡΓ µε Α/Α 1 που έχει µεγάλη χωρητικότητα, όλοι οι 

υπόλοιποι έχουν χωρητικότητα που συναντάται και στους σκύφους του συνήθους τύπου, 

οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην κατηγορία Α. Συγκρίνοντας τη χωρητικότητά τους µε αυτή 

των υψίποδων κρατήρων διαπιστώνουµε ότι δεν είναι ίδια, αφού µάλιστα αν εξαιρέσουµε 

τους µικρογραφικούς υψίποδες κρατήρες, στους υπόλοιπους είναι αρκετά µεγαλύτερη. 

Συγκρίνοντας ωστόσο τη χωρητικότητά τους µε αυτή των κρατηρίσκων ενδιαφέρουσα 

είναι η διαπίστωση ότι χωρητικότητα του ενός ηµικοτύλιου (0.137 ml), των δύο ξεστών 

(1.094 ml), των τριών ξεστών συν του ενός ηµικοτυλίου (1.778 ml), του ενός 

ηµικοτύλιου συν ενός οξύβαφου (0.205 ml), της µίας κοτύλης (0.274 ml) και τέλος του 

ενός ηµικοτύλιου συν ενός οξύβαφου συν ενός κυάθου (0.251 ml) συναντάται τόσο σε 

κρατηρίσκους, όσο και σε υψίποδες σκύφους, που άλλωστε είναι δύο παραπλήσσια 

σχήµατα. Αν σκεφθούµε ότι ανάλογη χωρητικότητα συναντάται και σε σκύφους που 

έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία Α, έχουµε µία πρώτη ένδειξη ότι τα αγγεία πόσεως, 

ανεξάρτητα από το σχήµα τους, κατασκευάζονταν µε συγκεκριµένη χωρητικότητα, η 

οποία ήταν όµοια  σε όλα. Στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου ο Coldstream396 

σχολιάζοντας τους υψίποδες σκύφους, τους οποίους έχει εντάξει στον τύπο C(i), 

παρατηρεί ότι διακρίνονται σαφώς σε δύο µεγέθη, σε αυτούς που έχουν διάµετρο χείλους 

                                                 
396 J. N. Coldstream, 1996(a), 380. 
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µεγαλύτερη των 16 εκ. ή µικρότερη των 10 εκ. Σε σχέση µε την παρατήρηση αυτή στα 

παραδείγµατα των οποίων µετρήθηκε η χωρητικότητα διαπιστώνουµε ότι όσοι έχουν 

διάµετρο χείλους 16 εκ. και µεγαλύτερη έχουν χωρητικότητα πάνω από ένα λίτρο, ενώ 

όσοι έχουν διάµετρο χείλους µικρότερη των 10 εκ. έχουν χωρητικότητα κοτύλης, 

ηµικοτύλιου ή οξύβαφου (βλ. σελ. 507-508).  

Από τους πέντε αττικούς υψίποδες σκύφους, οι δύο, ο ΠΓ ΙΙ-ΜΓ Ι µε Α/Α 17 και ο 

Υ ΠΡΓ µε Α/Α 18, έχουν όµοια χωρητικότητα δύο ξεστών συν µίας κοτύλης και ενός 

ηµικοτύλιου, ενώ δεν έχουν όµοια χωρητικότητα µε κανένα από τους κνωσιακούς 

υψίποδες σκύφους που µετρήθηκαν. Αυτό είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στο µικρό 

δείγµα. ∆ιαπιστώνουµε πάντως και από αυτό τον τύπο σκύφων ότι και στις δύο περιοχές, 

στην Αττική και στην Κνωσό, ακολουθείται το ίδιο σύστηµα µέτρησης της 

χωρητικότητας. Ακόµα οι αττικοί υψίποδες σκύφοι µε Α/Α 14, 15 και 16 έχουν 

χωρητικότητα (1.162, 0.547 και 0.684 ml αντίστοιχα) που συναντάται σε κνωσιακούς του 

συνήθους τύπου, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην κατηγορία Α.  

Σε ένα κνωσιακό ΠΑν άωτο σκύφο µετρήθηκε η χωρητικότητα, η οποία 

αντιστοιχεί σε µία κοτύλη συν ένα κύαθο. Την ίδια χωρητικότητα έχουν και κνωσιακοί 

σκύφοι διαφορετικού τύπου που έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία Α.  

Μόνο σε ένα ΥΓ � ΠΑν κνωσιακό άωτο σκύφο µε έσω νεύον χείλος ήταν 

δυνατόν να µετρηθεί η χωρητικότητα, η οποία αντιστοιχεί σε ένα ηµικοτύλιο. Ως προς 

την ακρίβεια της αντιστοιχίας της χωρητικότητας σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα, αυτή θα 

ήταν µεγαλύτερη, αν η χωρητικότητα είχε µετρηθεί έως ελάχιστα χαµηλότερα. Και για 

αυτόν τον τύπο σκύφου επισηµαίνουµε ότι έχει ίδια χωρητικότητα µε κνωσιακούς 

σκύφων άλλων τύπων, όπως µε τους υψίποδες και µε αυτούς του συνήθους τύπου που 

έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία Α.   

Μοναδικός στο σύνολο της εξεταζόµενης κεραµικής είναι ο Π ΠΡΓ κνωσιακός 

χειροποίητος κωνικός σκύφος, ο οποίος προέρχεται από οικιστικό σύνολο και έχει 

χωρητικότητα που αντιστοιχεί σε ένα ηµικοτύλιο συν ένα κύαθο. Και γι� αυτόν 

σηµειώνουµε ότι η ακρίβεια της αντιστοιχίας λίτρων και αττικών µέτρων θα ήταν 

µεγαλύτερη, αν η χωρητικότητά του είχε µετρηθεί έως ελάχιστα ψηλότερα. Πάντως ο 

χειροποίητος αυτός σκύφος έχει χωρητικότητα όµοια µε αυτή κνωσιακών κρατηρίσκων 

(0.183 ml).  

Αν επιχειρούσαµε µία σύγκριση της χωρητικότητας όλων των εξεταζοµένων 

παραλλαγών των σκύφων µε τα µέτρα του αιγινίτικου συστήµατος, θα διαπιστώναµε 

κυρίως από τους σκύφους µικρότερης χωρητικότητα, που θα ήταν τα αγγεία που θα 
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αντιστοιχούσαν στην κοτύλη ή στο ηµικοτύλιο, ότι τα µέτρα που εφάρµοζαν ήταν αυτά 

του αττικού συστήµατος και όχι του αιγινίτικου, αφού µε αυτά προκύπτει αντιστοιχία.  

14. ΚΟΤΥΛΕΣ 
ΚΟΤΥΛΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥΓ 0.909 λ.     1 ξέστης         0.547 

+ 1 κοτύλη        0.274 
+1 ηµικοτύλιο  0.137 
=                        0.958 

2 ΥΓ 0.319 λ.     1 κοτύλη         0.274 
+ 1 κύαθος        0.046 
=                         0.320 

3 ΥΓ 0.269 λ.     1 κοτύλη         0.274  
4 ΥΓ 0.235 λ.    1 ηµικοτύλιο     0.137 

+ 1 οξύβαφο        0.068 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.251 

5 ΥΓ 0.241 λ.     1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.251 

6 ΥΓ 0.218 λ.      και 
0.236 λ.  

   1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.251 

7 ΥΓ - ΠΑν 0.515 λ.     1 ξέστης            0.547 
8 Αν 0.531 λ.     1 ξέστης            0.547 
9 ΠΑν, πιθανόν α΄ 

τέταρτο 7ου π.Χ. 
αιώνα 

1.111 λ.     2 ξέστες            1.094  

10 ΠΑν 0.555 λ.      1 ξέστης           0.547 
11 ΠΑν 0.364 λ.     και 

0.396 λ.  
   1 κοτύλη          0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
=                          0.411 

12 ΠΑν 0.284 λ.     1 κοτύλη          0.274 
13 ΠΑν 0.275 λ.     1 κοτύλη          0.274 
14 ΠΑν 0.203 λ.     1 ηµικοτύλιο   0.137 

+ 1 οξύβαφο      0.068 
=                          0.205 

15 ΠΑν 0.145 λ.     1 ηµικοτύλιο   0.137 
16 ΠΑν 0.119 λ.    1 οξύβαφο      0.068 

+ 1 κύαθος         0.046 
=                         0.114 

17 ΜΑν 0.616 λ.     1 ξέστης          0.547  
+ 1 οξύβαφο      0.068 
=                         0.615 

18 ΥΑν 0.690 λ.     1 ξέστης          0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο  0.137 
=                         0.684 

19 ΥΑν 0.107 λ.     1 οξύβαφο      0.068 
+ 1 κύαθος         0.046 
=                         0.114 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

20 ΜΓ ΙΙ 2.074 λ.     4 ξέστες          2.189 
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                    ή 
   3 ξέστες           1.641 
+ 1 κοτύλη          0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
=                          2.052  

21 Π ΠρΚ 0.495 λ.     1 ξέστης           0.547 
22 Π ΠρΚ 0.190 λ.     1 ηµικοτύλιο   0.137 

+ 1 οξύβαφο      0.068 
=                          0.205 

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΤΥΛΗ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

23 ΥΓ - ΠΑν 0.039 λ.     1 κύαθος         0.046 
 

Όπως διαπιστώνουµε από τον παραπάνω πίνακα η χωρητικότητα όλων των 

εξεταζοµένων κοτυλών αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, τόσο σε δεδοµένες, όσο και 

σε συνυπολογιζόµενες µονάδες τους.  

Η χωρητικότητα µετρήθηκε σε είκοσι κνωσιακές κοτύλες, από τις οποίες η µία 

είναι µικρογραφική και για σύγκριση σε τρεις κορινθιακές. Από τις κνωσιακές σε δύο 

που έχουν χαµηλό έξω νεύον χείλος και γενικότερα ανάλογο σχήµα, σε αυτές µε Α/Α 6 

και 11, έγιναν λόγω του σχήµατος δύο µετρήσεις, η µία ελάχιστα πριν το τέλος του 

σώµατος και η άλλη στην αρχή του χείλους. Η διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων ως 

προς το ύψος είναι µόνο ένα χιλιοστό. Όπως διαπιστώνουµε από την αντιστοιχία της 

χωρητικότητάς τους σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα και στις δύο η σωστή µέτρηση είναι 

αυτή που έγινε έως το ψηλότερο σηµείο, δηλαδή έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα 

και αρχίζει το χείλος. Για την ακρίβεια της αντιστοιχίας της χωρητικότητας σε λίτρα µε 

τα αττικά µέτρα, όπως έχει επισηµανθεί και σε άλλα σχήµατα, σηµασία έχει το σηµείο 

µέτρησης, το οποίο αν διέφερε ελάχιστα, και µόνο κατά ένα χιλιοστό, αυτή θα ήταν 

µεγαλύτερη όπως, για παράδειγµα, στην κοτύλη µε Α/Α 2.  

Συγκρίνοντας τη χωρητικότητα των κνωσιακών κοτυλών διαπιστώνουµε ότι σε 

ορισµένες είναι ίδια. Όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης έχουν η ΥΓ µε Α/Α 3 και οι δύο 

ΠΑν µε Α/Α 12 και 13. Σε αυτές παρατηρούνται διαφορές ως προς το σχήµα, για 

παράδειγµα αυτή µε Α/Α 3 έχει έξω νεύον χείλος, ενώ οι δύο άλλες έσω νεύον. Όµοια 

χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου συν ενός οξύβαφου και ενός κυάθου έχουν οι τρεις ΥΓ 

κοτύλες µε Α/Α 4, 5 και 6, από τις οποίες αυτή µε Α/Α 4 έχει έσω νεύον χείλος, ενώ οι 

δύο άλλες έξω νεύον, καθώς και διαφορετική κατατοµή σώµατος από αυτές. Ακόµα η 

κοτύλη µε Α/Α 6 προέρχεται από οικιστικό σύνολο, ενώ οι δύο άλλες από τάφους. Άρα 

δεν πρόκειται για ένα σύνολο οµοιόµορφων κοτυλών που προοριζόταν για τον ίδιο χώρο 

χρήσης, αλλά για κοτύλες µε µικρές διαφορές στο σχήµα που αγοράσθηκαν για να 
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εξυπηρετήσουν διαφορετικούς σκοπούς και που σε όλες όµως εφαρµόσθηκαν τα ίδια 

µέτρα χωρητικότητας. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες µε όµοια χωρητικότητα. 

Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη έχουν η ΥΓ � ΠΑν κοτύλη µε Α/Α 7, η Αν µε Α/Α 8 και 

η ΠΑν µε Α/Α 10. Από τις κοτύλες αυτές ανάλογες στο σχήµα είναι εκείνες µε Α/Α 7 και 

10, στις οποίες το σώµα είναι ηµισφαιρικό και το χείλος έξω νεύον, ενώ διαφέρει αυτή µε 

Α/Α 8, η οποία έχει γωνιώδη κατατοµή στο σώµα και έξω νεύον χείλος. Τέλος, όµοια 

χωρητικότητα ενός οξύβαφου συν ενός κυάθου έχουν η ΠΑν κοτύλη µε Α/Α 16 και η 

ΥΑν µε Α/Α 19, από τις οποίες η πρώτη είναι χαµηλή και µε ευρεία διάµετρο, ενώ η 

δεύτερη ψηλή και µε µικρότερη διάµετρο. Συµπερασµατικά και από τις κοτύλες 

διαπιστώνουµε ότι αγγεία µε διαφορές στο σχήµα έχουν την ίδια χωρητικότητα, ενώ και 

από αυτές προκύπτει ότι από την ΥΓ έως την ΥΑν ακολουθούσαν το ίδιο σύστηµα 

µέτρησης. Αντίθετα, αγγεία που φαίνονται όµοια όπως, για παράδειγµα, οι ΥΓ κοτύλες 

µε Α/Α 3 και 5, οι οποίες έχουν ανάλογο σχήµα, ανάλογες διαστάσεις και ανάλογη 

διακόσµηση παρουσιάζουν µικρή διαφορά ως προς τη χωρητικότητα.  

Και για τις τρεις εισηγµένες κορινθιακές κοτύλες διαπιστώνουµε αντιστοιχία της 

χωρητικότητάς τους µε τα αττικά µέτρα υγρών. Εκτός από τη ΜΓ ΙΙ κορινθιακή κοτύλη 

µε Α/Α 20, η οποία έχει µεγάλη χωρητικότητα, που συναντάται όµως σε πρωιµότερο 

κνωσιακό σκύφο (βλ. σελ. 589, Α. Σκύφοι, Α/Α 4), οι δύο άλλες Π ΠρΚ µε Α/Α 21 και 

22 έχουν χωρητικότητα, η πρώτη ενός ξέστη και η δεύτερη ενός ηµικοτύλιου και ενός 

οξύβαφου, που συναντάται και σε κνωσιακές κοτύλες αναλόγου σχήµατος. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι Κνώσιοι µπορούσαν να αναγνωρίσουν εύκολα τη χωρητικότητα των 

κοτυλών που εισήγαγαν, αλλά και ότι η Κόρινθος και η Κνωσός ακολουθούσαν το ίδιο 

σύστηµα µέτρησης και κατασκεύαζαν κοτύλες ανάλογης χωρητικότητας.  

Η χωρητικότητα της ΥΓ � ΠΑν κνωσιακής µικρογραφικής κοτύλης αντιστοιχεί 

σε ένα κύαθο και υποδηλώνει ότι πρόκειται για χρηστικό αγγείο. Όµοια χωρητικότητα 

ενός κυάθου διαπιστώσαµε και σε δύο µικρογραφικούς κνωσιακούς σκύφους, ένα ΠΑν 

και Αν (βλ. σελ. 207, Β. Μικρογραφικοί σκύφοι, Α/Α 1 και 2).  

Αν συγκρίνουµε τη χωρητικότητα των κνωσιακών κοτυλών µε αυτή των κνωσιακών 

σκύφων διαπιστώνουµε ότι µε εξαίρεση τις κοτύλες που έχουν χωρητικότητα ενός 

οξύβαφου συν ενός κυάθου για όλες τις υπόλοιπες υπάρχουν σκύφοι αντίστοιχης 

χωρητικότητας, οι οποίοι χρονολογούνται σε ανάλογες περιόδους µε τις εξεταζόµενες 

κοτύλες, δηλαδή στην ΥΓ  και στις υποπεριόδους της Αν. Όπως φαίνεται τα δύο σχήµατα 

συνυπάρχουν και προφανώς δεν ισχύει η άποψη του Coldstream σύµφωνα µε την οποία η 
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κοτύλη αρχίζει να αντικαθιστά το σκύφο κατά την ΥΓ περίοδο397. Η διαπίστωση αυτή 

προκύπτει και από τους πίνακες των σχηµάτων κατά το είδος του συνόλου προέλευσης, 

όπου δίνεται και η χρονολόγηση. Ακόµα όµως και για τις κοτύλες χωρητικότητας 

οξύβαφου και κυάθου διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν κρατηρίσκοι αντίστοιχης 

χωρητικότητας. Ενισχύεται έτσι η άποψη που εκφράσθηκε παραπάνω ότι τα αγγεία 

πόσεως ανεξάρτητα από το σχήµα τους κατασκευάζονταν µε συγκεκριµένη 

χωρητικότητα.  

Και στις κοτύλες, όπως και στους σκύφους, διαπιστώνουµε στη χωρητικότητά τους 

µία σχέση µεγέθους µε πολλαπλάσια χωρητικότητα, για παράδειγµα, υπάρχουν κοτύλες 

µε χωρητικότητα ηµικοτύλιου, κοτύλης, ξέστη, δύο ξεστών, κοτύλης και κυάθου, ξέστη 

και οξύβαφου κ.λ.π. 

Ακόµα η κοτύλη αποτελεί το κατεξοχήν σχήµα στο οποίο µπορεί να διαπιστωθεί το 

σύστηµα µέτρησης που ακολουθούνταν. Αν συγκριθούν τόσο τα µέτρα του αττικού, όσο 

και του αιγινίτικου συστήµατος, από τις αντιστοιχίες που προκύπτουν είναι σαφές ότι το 

σύστηµα µέτρησης που εφαρµοζόταν ήταν το αττικό και αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές 

από τις αντιστοιχίες µε το ηµικοτύλιο, την κοτύλη και τον ξέστη.  

15. ΚΑΝΘΑΡΟΣ 
ΚΑΝΘΑΡΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥΓ 0.326λ.     1 κοτύλη           0.274 

+ 1 οξύβαφο       0.068 
=                           0.342 

 

Από το σπάνιο αυτό σχήµα η χωρητικότητα µετρήθηκε µόνο σε ένα ΥΓ κνωσιακό 

κάνθαρο. Όπως διαπιστώνουµε αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, σε µία κοτύλη συν 

ένα οξύβαφο. Συγκρίνοντας τη χωρητικότητά του µε αυτή κνωσιακών κρατηρίσκων, 

σκύφων, κοτυλών διαπιστώνουµε ότι στα σχήµατα αυτά δεν έχουν µετρηθεί αγγεία µε 

ίδια χωρητικότητα, υπάρχουν όµως κύπελλα ίδιας χωρητικότητας όπως ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε 

Α/Α 41 (βλ. σελ. 609 κ.ε.), ΠΓ µε Α/Α 49, ΜΓ µε Α/Α 71, Υ ΥΓ µε Α/Α 88, ίσως Αν µε 

Α/Α 108. Όπως ήδη έχει επισηµανθεί στη µέτρηση της χωρητικότητάς του (σελ. 512) το 

σχήµα του κανθάρου θα µπορούσε να έχει χαρακτηρισθεί και ως σφαιρική πυξίδα. Αν 

συγκρίνουµε τη χωρητικότητά του µε αυτή σφαιρικών πυξίδων πράγµατι θα δούµε ότι 

υπάρχουν ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ και ΥΓ σφαιρικές πυξίδες όµοιας χωρητικότητας (βλ. σελ. 540-

541, Β. σφαιρικές πυξίδες, Α/Α 25 και 37), οι οποίες, και ιδιαίτερα η ΥΓ, έχουν ανάλογο 
                                                 
397 J. N. Coldstream, 1996(α), 384. 
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σχήµα µε τον συγκεκριµένο κάνθαρο. Προφανώς πρόκειται για αγγεία ίδιου σχήµατος 

και χρήσης και το µόνο που τα έχει διαφοροποιήσει είναι ο διαφορετικός χαρακτηρισµός 

του σχήµατος στις δηµοσιεύσεις398.  

16. ΚΥΠΕΛΛΑ 

Α. Κύπελλα 
ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ/Π ΠΡΓ 0.148 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
2 Π ΠΡΓ 0.178 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 

+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

3 Μ ΠΡΓ 0.195 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

4 Μ ΠΡΓ 0.174 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

5 Μ � Υ ΠΡΓ 0.231 λ.      1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

6 Μ � Υ ΠΡΓ 0.196 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

7 Μ � Υ ΠΡΓ 0.196 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

8 Υ ΠΡΓ 0.657 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

9 Υ ΠΡΓ 0.484 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.479 

10 Υ ΠΡΓ 0.484 λ.      1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.479 

11 Υ ΠΡΓ 0.393 λ.     1 κοτύλη          0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο   0.137 
=                          0.411 

12 Υ ΠΡΓ 0.383 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.388         

13 Υ ΠΡΓ 0.357 λ.    1 κοτύλη              0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.388         

14 Υ ΠΡΓ 0.287 λ.     1 κοτύλη              0.274 
15 Υ ΠΡΓ 0.284 λ.     1 κοτύλη              0.274 

                                                 
398 J. N. Coldstream, 1972, 85, εικ. 7, πίν. 22 (F13): ο κάνθαρος και J. N. Coldstream, 1996(α), 186, 361, εικ. 
120 (175.35): η σφαιρική πυξίδα, στην παρούσα µελέτη είναι αυτή µε Α/Α 37.  
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16 Υ ΠΡΓ 0.259 λ.     1 κοτύλη              0.274 
17 Υ ΠΡΓ 0.188 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 

+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

18 Υ ΠΡΓ 0.142 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
19 Υ ΠΡΓ 0.140 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
20 Τέλος ΠΡΓ = γύρω 

στα µέσα του 9ου 
π.Χ. αιώνα 

0.364 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.388         
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21 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 0.224 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

22 Τέλος ΠΡΓ = γύρω 
στα µέσα του 9ου 
π.Χ. αιώνα 

0.203 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

23 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 0.215 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

24 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 0.205 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

25 ΠΡΓ Β΄ 0.675 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

26 ΠΡΓ Β΄  0.586 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                            0.593 

27 ΠΡΓ Β΄ 0.280 λ.     1 κοτύλη            0.274 
28 ΠΡΓ Β΄ 0.247 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

29 ΠΡΓ Β΄ 0.223 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

30 ΠΡΓ Β΄ 0.189 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

31 ΠΡΓ Β΄ 0.168 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

32 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.795 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                              0.821 

33 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.791 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                              0.821 

34 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.750 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               0.752 

35 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.676 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

36 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.564 λ.    και 
0.591 λ.  

   1 ξέστης            0.547  
+ 1 οξύβαφο       0.068 
=                           0.615 

37 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.538 λ.     1 ξέστης           0.547 
38 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.521 λ.    και 

0.548 λ.  
   1 ξέστης           0.547 

39 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.487 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            0.479 
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40 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.443 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.457 

41 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.343 λ.     1 κοτύλη           0.274 
+ 1 οξύβαφο       0.068 
=                           0.342 

42 ΠΡΓ Β΄/ΠΓ 0.292 λ.     1 κοτύλη          0.274 
+ 1 κύαθος         0.046 
=                          0.320 

43 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.286 λ.     1 κοτύλη          0.274 
44 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.273 λ.     1 κοτύλη          0.274 
45 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.195 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

46 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.183 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

47 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.141 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
48 ΠΓ 0.508 λ.     1 ξέστης              0.547 
49 ΠΓ 0.348 λ.     1 κοτύλη             0.274 

+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.342 

50 ΠΓ 0.234 λ.      1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

51 ΠΓ 0.199 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

52 ΠΓ 0.149 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
53 ΠΓ 0.144 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
54 ΠΓ 4.632 λ.     1 χους                  3.283 

+ 2 ξέστες               1.094 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                              4.651 

55 ΠΓ � ΜΓ 0.280 λ.     1 κοτύλη             0.274 
56 ΠΓ - ΜΓ 0.104 λ.     1 οξύβαφο         0.068 

+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.114 

57 Υ ΜΓ 1.294 λ.     2 ξέστες             1.094 
+ 1ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            1.299 

58 ΜΓ 0.924 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 

59 ΜΓ 0.876 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                             0.889 

60 ΜΓ 0.775 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                             0.821 

61 ΜΓ 0.755 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               0.752 

62 ΜΓ 0.750 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
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=                               0.752 
63 ΜΓ 0.710 λ.      1 ξέστης              0.547 

+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.730 

64 ΜΓ 0.700 λ.      1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.730 

65 ΜΓ 0.645 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.661 

66 Υ ΜΓ 0.564 λ.     1 ξέστης              0.547 
67 ΜΓ 0.532 λ.     1 ξέστης              0.547 
68 ΜΓ 0.531 λ.     1 ξέστης              0.547 
69 ΜΓ 0.456 λ.     1 κοτύλη            0.274 

+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.457 

70 ΜΓ 0.361 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.388         

71 ΜΓ 0.349 λ.     1 κοτύλη             0.274 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.342 

72 ΜΓ 0.306 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.320 

73 ΜΓ 0.300 λ.     1 κοτύλη            0.274 
+ 1 κύαθος           0.046 
=                            0.320 

74 ΜΓ 0.279 λ.     1 κοτύλη            0.274 
75 ΥΓ 2.376 λ.     4 ξέστες             2.189 

+ 1 κοτύλη            0.274 
=                            2.463 

76 ΥΓ 1.292 λ.     2 ξέστες             1.094 
+ 1ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο        0.068 
=                            1.299 

77 ΥΓ 1.135 λ.     2 ξέστες             1.094 
+1 κύαθος            0.046 
=                            1.140 

78 ΥΓ 1.118 λ.     2 ξέστες             1.094 
+1 κύαθος            0.046 
=                            1.140 

79 ΥΓ 1.086 λ.     2 ξέστες             1.094 
80 ΥΓ 0.999 λ.     2 ξέστες             1.094 
81 ΥΓ 0.966 λ.     1 ξέστης             0.547 

+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 
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82 ΥΓ 0.958 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 

83 ΥΓ 0.925 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 

84 Π ΥΓ 0.928 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 

85 ΥΓ 0.883 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                             0.889 

86 Υ ΥΓ 0.633 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

87 ΥΓ 0.369 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.388         

88 Υ ΥΓ 0.334 λ.     1 κοτύλη             0.274 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.342 

89 Π ΥΓ 0.283 λ.     1 κοτύλη            0.274 
90 Π ΥΓ 0.201 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

191 ΥΓ 0.187 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

92 ΥΓ 0.183 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

93 ΥΓ 0.163 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

94 Υ ΥΓ 0.161 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

95 Υ ΥΓ 0.150 λ.      1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

96 Υ ΥΓ 0.092 λ.     1 κύαθος             0.046 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.092 

97 ΥΓ - ΠΑν 1.429 λ.     2 ξέστες               1.094 
+ 1 κοτύλη             0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              1.436 

98 Υ ΥΓ - ΠΑν 1.165 λ.     2 ξέστες               1.094 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              1.162 

99 ΥΓ/ΠΑν 0.995 λ.     2 ξέστες               1.094 
100 ΥΓ ή ΠΑν 0.866 λ .    1 ξέστης               0.547 

+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.867 

101 ΥΓ - ΠΑν 0.844 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 κοτύλη              0.274 
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+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.867 

102 ΥΓ - ΠΑν 0.767 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               0.752 

103 ΥΓ - ΠΑν 0.754 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               0.752 

104 ΥΓ/ΠΑν 0.376 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              0.411 

105 ΥΓ/ΠΑν 0.318 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.320 

106 ΥΓ - ΠΑν 0.179 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

107 Αν 1.104 λ.      2 ξέστες              1.094 
108 Ίσως Αν 0.333 λ.     1 κοτύλη             0.274 

+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.342 

109 ΠΑν 1.179 λ.    2 ξέστες               1.094 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              1.162 

110 ΠΑν 1.149 λ.     2 ξέστες               1.094 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              1.162 

111 ΠΑν 1.122 λ.     2 ξέστες             1.094 
+1 κύαθος            0.046 
=                            1.140 

112 ΠΑν 1.115 λ.     2 ξέστες             1.094 
+1 κύαθος            0.046 
=                            1.140 

113 ΠΑν 0.947 λ.     1 ξέστης             0.547 
+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 

114 ΠΑν 0.799 λ.     και 
0.947 λ.  

   1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                             0.821 
                       και 
   1 ξέστης             0.547 
+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 

115 ΠΑν 0.653 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

116 ΠΑν 0.397 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              0.411 

117 ΠΑν, πιθανόν α΄ 
τέταρτο 7ου π.Χ. 
αιώνα 

0.395 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              0.411 

118 ΠΑν 0.143 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
119 ΠΑν 0.139 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
120 ΠΑν 0.096 λ.     1 κύαθος             0.046 

+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.092 

121 ΜΑν 0.894 λ.     1 ξέστης              0.547 
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+ 1 κοτύλη             0.274 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                             0.889 

122 ΜΑν 0.695 λ.      και 
0.852 λ.  

   1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 
                      και 
   1 ξέστης               0.547 
+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.867 

123 ΜΑν 0.841 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος              0.046 
=                               0.867 

124 ΥΑν 1.105 λ.     2 ξέστες                1.094 
125 ΥΑν 1.020 λ.     2 ξέστες                1.094 
126 ΥΑν 0.898 λ.     1 ξέστης               0.547 

+ 1 κοτύλη              0.274 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                              0.889 

127 ΥΑν 0.830 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 κοτύλη             0.274 
=                             0.821 

128 ΥΑν 0.767 λ.     1 ξέστης               0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο           0.068 
=                               0.752 

129 ΥΑν 0.730 λ.      1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.730 

130 ΥΑν 0.422 λ.     και 
0.600 λ.  

   1 ξέστης              0.547  
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.615 

131 ΥΑν 0.416 λ.    και 
0.678 λ.  

   1 κοτύλη              0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο       0.137 
=                              0.411 
                       και 
   1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

132 ΥΑν 0.319 λ.     και 
0.423 λ.  

   1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.320 
                      και 
   1 κοτύλη             0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                            0.457 

133 ΥΑν 0.319 λ.     και 
0.494 λ.  

   1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.320 
                    και 
    1 ξέστης             0.547 

134 ΥΑν 0.295 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.320 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΛΑΚΩΝΙΑ 

135 Αν 0.317 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος             0.046 
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=                              0.320 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

136 Υ ΠΡΓ  0.294 λ.     1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.320 

137 Υ ΠΡΓ 0.284 λ.     1 κοτύλη             0.274 
138 Υ ΠΡΓ 0.251 λ.      1 ηµικοτύλιο      0.137 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

139 Υ ΠΡΓ 0.246 λ.      1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

140 Υ ΠΡΓ 0.233 λ.      1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

141 Υ ΠΡΓ 0.218 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

142 ΜΓ Ι 0.286 λ.     1 κοτύλη             0.274  
143 ΜΓ 0.265 λ.     1 κοτύλη             0.274 
144 ΜΓ Ι 0.210 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

145 ΜΓ Ι 0.203 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

146 ΜΓ Ι 0.195 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 

147 ΜΓ 0.203 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
=                              0.205 

148 ΜΓ 0.185 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

149 Υ ΠΡΓ 0.255 λ.     1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 
                    ή 
   1 κοτύλη             0.274 

 

Β. Μικρογραφικά κύπελλα 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
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1 ΠΡΓ 0.044 λ.     1 κύαθος           0.046 
ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 

2 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.069 λ.     1 οξύβαφο        0.068 
3 ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 0.051 λ.     1 κύαθος           0.046 
4 ΠΓ 0.076 λ.     1 οξύβαφο        0.068 
5 ΠΓ 0.038 λ.     1 οξύβαφο        0.068  
6 ΜΓ 0.062 λ.     1 οξύβαφο        0.068 
7 ΥΓ - ΠΑν 0.079 λ.     1 οξύβαφο        0.068                               
8 Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ 0.020 λ.                       

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΨΗΛΟ ΠΟ∆Ι 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ 

9 Πρώιµη/ 
προχωρηµένη ΠΡΓ 

0.047 λ.     1 κύαθος           0.046 

 

Γ. Κωνικά κύπελλα 
ΚΩΝΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥΓ 0.439 λ.     1 κοτύλη             0.274 

+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                            0.457 

2 ΥΓ 0.300 λ.    1 κοτύλη              0.274 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.320 

3 ΠΑν 0.514 λ.     1 ξέστης              0.547 
4 ΠΑν 0.493 λ.     1 ξέστης              0.547 
5 ΠΑν, πιθανότατα α΄ 

τέταρτο 7ου π.Χ. 
αιώνα 

0.492 λ.     1 ξέστης              0.547 

6 ΠΑν, πιθανότατα α΄ 
τέταρτο 7ου π.Χ. 
αιώνα 

0.421 λ.     1 κοτύλη             0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 κύαθος            0.046 
=                            0.457 

7 Αν 0.468 λ.    1 κοτύλη             0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.479 

8 Μ ΠΡΓ (;) 0.078 λ.     1 οξύβαφο         0.068 
 

∆. Κύπελλα µε έσω νεύον χείλος 
ΚΥΠΕΛΛΑ  ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Π ΠΡΓ (;) 0.284 λ.     1 κοτύλη             0.274 
2 ΥΓ  0.241 λ.      1 ηµικοτύλιο      0.137 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
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+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

 

Ε. Κύπελλο µε έσω νεύον χείλος και οριζόντια λαβή 
ΚΥΠΕΛΛΑ  ΜΕ ΕΣΩ ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΑΒΗ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΡΓ Β΄  0.230 λ.      1 ηµικοτύλιο      0.137 

+ 1 οξύβαφο          0.068 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.251 

 

Στ. Κωδωνόσχηµα κύπελλα 
ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΥποΜ  0.901 λ.     1 ξέστης             0.547 

+ 1 κοτύλη            0.274 
+ 1 ηµικοτύλιο     0.137 
=                            0.958 

2 ΥποΜ 0.632 λ.     1 ξέστης              0.547 
+ 1 ηµικοτύλιο      0.137 
=                             0.684 

3 ΥποΜ 0.600 λ.    1 ξέστης              0.547  
+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.615 

4 ΥποΜ 0.074 λ.     1 οξύβαφο         0.068 
5 ΥποΜ ή Π Π ΠΡΓ 0.623 λ.     1 ξέστης              0.547  

+ 1 οξύβαφο         0.068 
=                             0.615 

6 ΥποΜ/Π ΠΡΓ 0.162 λ.     1 ηµικοτύλιο       0.137 
+ 1 κύαθος             0.046 
=                              0.183 

 

Ζ. Κύπελλο µε πόδι 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΟ∆Ι 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 Π ΠΡΓ  0.058 λ.     1 οξύβαφο          0.068 
 

Η. Τριποδικό κύπελλο 
ΤΡΙΠΟ∆ΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΝΩΣΟΣ 
Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΝΤ. ΣΕ ΛΙΤΡ 
1 ΠΑν 1.006  λ.     2 ξέστες             1.094 
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Όπως διαπιστώνουµε από τους παραπάνω πίνακες η χωρητικότητα όλων των 

εξεταζοµένων κυπέλλων αντιστοιχεί σε αττικά µέτρα υγρών, σε δεδοµένες ή σε 

συνυπολογιζόµενες µονάδες τους.  

Πρόκειται για το σχήµα µε το µεγαλύτερο δείγµα, στο οποίο έχει µετρηθεί η 

χωρητικότητα. Στην κατηγορία Α έχουν συµπεριληφθεί τα κύπελλα του συνήθους τύπου, 

όπου η χωρητικότητα µετρήθηκε σε εκατόν τριάντα τέσσερα κνωσιακά, που καλύπτουν 

όλες τις περιόδους από την ΥποΜ έως την ΥΑν και για σύγκριση µε αυτά, αλλά και 

µεταξύ τους, σε ένα Αν λακωνικό, σε δώδεκα Υ ΠΡΓ και ΜΓ αττικά και σε δύο ΜΓ 

κυκλαδικά. Σε πολύ λίγα κνωσιακά κύπελλα έγιναν δύο µετρήσεις. Στο ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ 

κύπελλο µε Α/Α 36 αυτές έγιναν λόγω της διαµόρφωσης του σηµείου µετάβασης από το 

σώµα στο χείλος, το οποίο στο συγκεκριµένο κύπελλο είναι πλατύτερο από ότι στα άλλα. 

Η διαφορά βέβαια µεταξύ των δύο σηµείων µέτρησης είναι µόνο ένα χιλιοστό ως προς το 

ύψος. Όπως φαίνεται από την αντιστοιχία των λίτρων µε τα αττικά µέτρα σωστή είναι η 

µέτρηση που έγινε έως το ψηλότερο σηµείο, έως εκεί δηλαδή όπου αρχίζει το χείλος. Στο 

ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ κύπελλο µε Α/Α 38 έγιναν δύο µετρήσεις λόγω του τρόπου µέτρησης και το 

χωρισµό της τοµής του σε ακτίνες, αφού καµία δεν συνέπιπτε ακριβώς µε το 

καθοριζόµενο σηµείο µέτρησης. Το ένα σηµείο έως το οποίο µετρήθηκε η χωρητικότητά 

του βρίσκεται ελάχιστα κάτω από το τέλος του σώµατος και το άλλο ελάχιστα πάνω από 

την αρχή του χείλους. Από την αντιστοιχία µε τα αττικά µέτρα διαπιστώνουµε ότι η 

σωστή µέτρηση είναι αυτή που έγινε έως τα ψηλότερο σηµείο, παρόλο που η διαφορά 

µεταξύ τους είναι πολύ µικρή. ∆ύο µετρήσεις έγιναν και στα ΠΑν, ΜΑν και ΥΑν 

κύπελλα µε Α/Α 114, 122, 130, 131, 132 και 133, τα οποία λόγω του ψηλού χείλους 

θεωρήσαµε ότι µπορεί να µην γεµίζονταν έως το σηµείο που τελειώνει το σώµα και 

αρχίζει το χείλος, αλλά έως ψηλότερα, ελάχιστα πριν το µέσο του χείλους. Από την 

αντιστοιχία των µετρήσεων αυτών σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα, αλλά και από τη 

σύγκριση µε τη χωρητικότητα των υπολοίπων κυπέλλων της ίδιας περιόδου (Αν), 

συµπεραίνουµε ότι: για το ΠΑν κύπελλο µε Α/Α 114, παρόλο που και για τις δύο 

µετρήσεις η αντιστοιχία µε τα αττικά µέτρα δείχνει ότι θα µπορούσαν να ισχύουν, πρέπει 

να ισχύει αυτή που έγινε έως το ψηλότερο σηµείο, αφού είναι αυτή που έχει τη µικρότερη 

διαφορά από τα αττικά µέτρα. Η σύγκριση της χωρητικότητάς του µε αυτή των άλλων 

ανατολιζόντων κυπέλλων δεν βοηθά ιδιαίτερα, αφού υπάρχουν και ΠΑν κύπελλο (Α/Α 

113) και ΥΑν (Α/Α 127) µε χωρητικότητα όµοια τόσο µε αυτή έως το ψηλότερο σηµείο 

στο κύπελλο µε Α/Α 114, όσο και µε αυτή έως το χαµηλότερο σηµείο αντίστοιχα. Στο 

ΜΑν κύπελλο µε Α/Α 122, στο οποίο το χείλος είναι το λιγότερο ψηλό σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα, από την αντιστοιχία των µετρήσεων σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα, αλλά και από 
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τη σύγκριση µε τη χωρητικότητα των άλλων ανατολιζόντων κυπέλλων, φαίνεται ότι και 

οι δύο µετρήσεις µπορεί να ισχύουν και άρα µπορεί να το γέµιζαν είτε έως το τέλος του 

σώµατος και την αρχή του χείλους, είτε έως το µέσο περίπου του χείλους. Για το ΥΑν 

κύπελλο µε Α/Α 130 τα πράγµατα είναι πιο ξεκάθαρα, αφού από την αντιστοιχία µε τα 

αττικά µέτρα προκύπτει ότι ισχύει η µέτρηση έως το ψηλότερο σηµείο. Στο συµπέρασµα 

αυτό οδηγεί και το ίδιο το σχήµα του συγκεκριµένου κυπέλλου γιατί καθώς το χείλος του 

είναι πολύ ψηλό, αν το γέµιζαν µόνο έως την αρχή του, µεγάλο τµήµα του αγγείου θα 

έµενε άδειο. Στο ΥΑν κύπελλο µε Α/Α 131 τόσο από την αντιστοιχία των δύο µετρήσεων 

µε τα αττικά µέτρα, όσο και από τη σύγκριση τους µε τη χωρητικότητα των άλλων 

ανατολιζόντων κυπέλλων, φαίνεται ότι µπορεί να ισχύουν και τα δύο σηµεία που έχουν 

προταθεί. Μόνο λόγω του ίδιου του σχήµατος, επειδή και σε αυτό, όπως και στο κύπελλο 

µε Α/Α 130, το χείλος είναι πολύ ψηλό, µπορεί να θεωρηθεί ότι θα το γέµιζαν έως το 

µέσο περίπου του χείλους. Στα δύο ΥΑν κύπελλα µε Α/Α 132 και 133 και πάλι θα 

µπορούσαν να ισχύουν οι µετρήσεις έως και τα δύο σηµεία, ωστόσο όµοια και στα δύο, 

αλλά και πλησιέστερη στα αττικά µέτρα είναι η µέτρηση που έγινε έως το χαµηλότερο 

σηµείο, δηλαδή έως το τέλος του σώµατος και την αρχή του χείλους.  

Η χωρητικότητα των κνωσιακών κυπέλλων, όπως και των κνωσιακών σκύφων, 

ποικίλει. Με εξαίρεση γιγαντιαίο κύπελλο που έχει χωρητικότητα λίγο µεγαλύτερη από 

4.5 λίτρα, στα συνήθη τους µεγέθη τα κνωσιακά κύπελλα έχουν χωρητικότητα που 

αρχίζει περίπου από 0.100 λίτρα και φθάνει τα 2.5. Συγκρίνοντας τη χωρητικότητά τους 

διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετά µε όµοια χωρητικότητα. Όµοια χωρητικότητα ενός 

ηµικοτύλιου έχουν το ΥποΜ/Π ΠΡΓ κύπελλο µε Α/Α 1, δύο Υ ΠΡΓ µε Α/Α 18 και 19, 

ένα ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 47, δύο ΠΓ µε Α/Α 52 και 53 και δύο ΠΑν µε Α/Α 118 και 119. 

Από τα κύπελλα αυτά παρόµοια ως προς το σχήµα και τις διαστάσεις είναι εκείνα µε Α/Α 

18, 19, 47, 52, 53, 118. Πιο ψηλό και µε µικρότερη διάµετρο από αυτά είναι το κύπελλο 

µε Α/Α 1, ενώ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα ως προς την κατατοµή του σώµατος, η 

οποία είναι γωνιώδης περίπου στο µέσο του, είναι το κύπελλο µε Α/Α 119. Έτσι 

συµπεραίνουµε ότι όµοια χωρητικότητα µπορεί να έχουν κύπελλα όµοιου, αλλά και 

διαφορετικού σχήµατος. Όµοια χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου συν ενός κυάθου έχει το 

Π ΠΡΓ κύπελλο µε Α/Α 2 µε το Μ ΠΡΓ µε Α/Α 4, το Υ ΠΡΓ µε Α/Α 17, το ΠΡΓ Β΄ µε 

Α/Α 31, το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 46, µε τρία ΥΓ µε Α/Α 91, 92 και 93, µε δύο Υ ΥΓ µε 

Α/Α 94 και 95 και µε το ΥΓ-ΠΑν µε Α/Α 106. Τα κύπελλα αυτά προέρχονται από πολλές 

διαφορετικές περιόδους, από διαφορετικά σύνολα, οικιστικά και ταφικά, και εµφανίζουν 

µικρές διαφορές στο σχήµα, αφού άλλα είναι βαθιά και άλλα αβαθή και µε ευρεία 

διάµετρο. Επίσης σε ορισµένα η κατατοµή του σώµατος είναι περισσότερο ηµισφαιρική. 
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Ακόµα άλλα είναι ολόβαφα, άλλα εµβαπτισµένα και άλλα φέρουν γραπτή διακόσµηση. 

Όµοια χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου συν ενός οξύβαφου έχουν το Μ ΠΡΓ κύπελλο µε 

Α/Α 3, τα Μ � Υ ΠΡΓ µε Α/Α 6 και 7, το Υ ΠΡΓ µε Α/Α 22, τα Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 

23 και 24, το ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 30, το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 45, το ΠΓ µε Α/Α 51 και το Π 

ΥΓ µε Α/Α 90. Στα κύπελλα αυτά παρατηρούνται πολύ µικρές διαφορές στο σχήµα, 

συγκεκριµένα στην κατατοµή του σώµατός τους που µπορεί να είναι ηµισφαιρική ή 

ελαφρά γωνιώδης. Όµοια χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου συν ενός οξύβαφου και ενός 

κυάθου έχει το Μ � Υ ΠΡΓ κύπελλο µε Α/Α 5 µε το Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 21, µε τα 

δύο ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 28 και 29 και µε το ΠΓ µε Α/Α 50. Από τα κύπελλα αυτά πιο κοντινά 

στο σχήµα και στη διακόσµηση είναι εκείνα µε Α/Α 28 και 29, ενώ παραπλήσιο στο 

σχήµα µε αυτά είναι το κύπελλο µε Α/Α 21. Το κύπελλο µε Α/Α 5 διαφέρει από αυτά 

αφού είναι βαθύ και στενό, όπως και το κύπελλο µε Α/Α 50, που έχει γωνιώδη κατατοµή 

σώµατος. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη συν ενός ηµικοτύλιου έχουν το Υ ΠΡΓ 

κύπελλο µε Α/Α 8, το ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 25, το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 35, το Υ ΥΓ µε Α/Α 

86, το ΠΑν µε Α/Α 115, το ΜΑν µε Α/Α 122 και το ΥΑν µε Α/Α 131. Από αυτά το ΜΑν 

κύπελλο µε Α/Α 122, αν γεµίζονταν έως ψηλότερα, έως το µέσο περίπου του χείλους του, 

θα είχε µεγαλύτερη χωρητικότητα που θα ισοδυναµούσε µε ένα ξέστη συν µία κοτύλη 

συν ένα κύαθο. Και για το ΥΑν κύπελλο µε Α/Α 131 µπορεί να θεωρηθεί ότι θα είχε 

µικρότερη χωρητικότητα αν γεµίζονταν έως χαµηλότερα, όµως λόγω του ίδιου του 

σχήµατός του συµπεριλαµβάνεται στα κύπελλα χωρητικότητας ξέστη συν ηµικοτύλιου. 

Τα παραπάνω κύπελλα εµφανίζουν µικρές διαφορές ως προς το σχήµα. Αναλόγου 

σχήµατος είναι αυτά µε Α/Α 25, 35 και 86, ενώ παραπλήσιου σχήµατος είναι αυτό µε 

Α/Α 8. ∆ιαφορετικό είναι το κύπελλο µε Α/Α 115 ως προς το ότι είναι ψηλότερο και µε 

µικρότερη διάµετρο. Τα δύο Αν κύπελλα µε Α/Α 122 και 131 διαφέρουν ως προς το 

σχήµα �στην κατατοµή του σώµατος- τόσο µεταξύ τους, όσο και από τα υπόλοιπα. Το 

τελευταίο έχει και πολύ ψηλό χείλος. Χωρητικότητα µιας κοτύλης συν ενός ηµικοτύλιου 

και ενός οξύβαφου έχουν τα δύο Υ ΠΡΓ κύπελλα µε Α/Α 9 και 10 και το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε 

Α/Α 39. Τα κύπελλα αυτά διαφέρουν ελάχιστα στην κατατοµή του σώµατος. Όµοια 

χωρητικότητα µίας κοτύλης και ενός ηµικοτύλιου έχει το Υ ΠΡΓ κύπελλο µε Α/Α 11 µε 

το ΥΓ/ΠΑν µε Α/Α 104 και µε τα δύο ΠΑν µε Α/Α 116 και 117. Από αυτά τα κύπελλα µε 

Α/Α 104, 116 και 117 έχουν ανάλογο σχήµα και διαστάσεις, ενώ λίγο διαφέρει το 

κύπελλο µε Α/Α 11. Όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης, ενός οξύβαφου και ενός κυάθου 

έχουν τα τρία Υ ΠΡΓ κύπελλα µε Α/Α 12, 13 και 20 µε το ΜΓ µε Α/Α 70 και µε το ΥΓ µε 

Α/Α 87. Πρόκειται για κύπελλα παρόµοιου σχήµατος, από τα οποία µοιάζουν ιδιαίτερα 

µεταξύ τους τα τρία Υ ΠΡΓ καθώς και το ΜΓ µε το ΥΓ. Χωρητικότητα µίας κοτύλης 
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έχουν τα τρία Υ ΠΡΓ κύπελλα µε Α/Α 14, 15 και 16, το ΠΡΓ Β΄ µε Α/Α 27, τα δύο ΠΡΓ 

Β΄ - ΠΓ  µε Α/Α 43 και 44, το ΠΓ � ΜΓ µε Α/Α 55, το ΜΓ µε Α/Α 74 και το Π ΥΓ µε 

Α/Α 89. Όλα αυτά τα κύπελλα έχουν παρόµοιο σχήµα. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη 

συν µίας κοτύλης έχουν τα δύο ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ κύπελλα µε Α/Α 32 και 33 µε το ΜΓ µε Α/Α 

60 και µε το ΥΑν µε Α/Α 127. Και αυτά τα κύπελλα έχουν παρόµοιο σχήµα. 

Χωρητικότητα ενός ξέστη συν ενός ηµικοτύλιου και ενός οξύβαφου έχουν το ΠΡΓ Β΄ - 

ΠΓ κύπελλο µε Α/Α 34, δύο ΜΓ µε Α/Α 61 και 62, δύο ΥΓ � ΠΑν µε Α/Α 102 και 103 

και το ΥΑν µε Α/Α 128. Και αυτά τα κύπελλα έχουν παρόµοιο σχήµα, ενώ τα δύο ΜΓ 

έχουν και ανάλογη διακόσµηση. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη συν ενός οξύβαφου 

έχουν το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ κύπελλο µε Α/Α 36 και το ΥΑν µε Α/Α 130. Τα δύο αυτά κύπελλα 

διαφέρουν ως προς το σχήµα, τόσο στο σώµα, το οποίο στο ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ είναι 

ηµισφαιρικό, ενώ στο ΥΑν έχει γωνιώδη κατατοµή, όσο και στο χείλος που στο ΥΑν 

είναι αρκετά ψηλό. Χωρητικότητα ενός ξέστη έχουν τα δύο ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ κύπελλα µε 

Α/Α 37 και 38, το ΠΓ µε Α/Α 48, το Υ ΜΓ µε Α/Α 66, τα δύο ΜΓ µε Α/Α 67 και 68 και 

το ΥΑν µε Α/Α 133. Το τελευταίο που ανήκει στην κατηγορία των κυπέλλων µε ψηλό 

χείλος, αν το γέµιζαν έως χαµηλότερα, έως το τέλος του σώµατος και την αρχή του 

χείλους, θα είχε χωρητικότητα που θα αντιστοιχούσε σε µία κοτύλη συν ένα κύαθο. Τα 

κύπελλα αυτά µε εξαίρεση το ΥΑν µε Α/Α 133, το οποίο έχει ψηλό χείλος και πόδι, 

έχουν παρόµοιο σχήµα. Όµοια χωρητικότητα µίας κοτύλης συν ενός ηµικοτύλιου και 

ενός κυάθου έχει το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ κύπελλο µε Α/Α 40, µε το ΜΓ µε Α/Α 69 και µε το 

ΥΑν µε Α/Α 132. Από αυτά στο ΥΑν που έχει ψηλό χείλος, αν το γέµιζαν έως 

χαµηλότερα, έως το τέλος του σώµατος και την αρχή του χείλους, η χωρητικότητά του θα 

αντιστοιχούσε σε µία κοτύλη συν ένα κύαθο. Το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ και το ΜΓ κύπελλο έχουν 

ανάλογο σχήµα, διαφορετικό όµως από αυτό του ΥΑν. Όµοια χωρητικότητα µίας 

κοτύλης συν ενός οξύβαφου έχει το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ κύπελλο µε Α/Α 41 µε το ΠΓ µε Α/Α 

49, µε το ΜΓ µε Α/Α 71, το Υ ΥΓ µε Α/Α 88 και µε το πιθανόν Αν µε Α/Α 108. Τα 

κύπελλα αυτά έχουν ανάλογο σχήµα εκτός από το πιθανόν Αν µε Α/Α 108, το οποίο έχει 

γωνιώδη κατατοµή στο κατώτερο τµήµα του σώµατος και µικρότερη διάµετρο. 

Χωρητικότητα µίας κοτύλης συν ενός κυάθου έχουν το ΠΡΓ Β΄/ΠΓ κύπελλο µε Α/Α 42, 

τα δύο ΜΓ µε Α/Α 72 και 73, το ΥΓ/ΠΑν µε Α/Α 105 και το ΥΑν µε Α/Α 134. Από τα 

κύπελλα αυτά παρόµοια ως προς το σχήµα είναι εκείνα µε Α/Α 42, 72, 73 και 105, ενώ 

τελείως διαφορετικό είναι το ΥΑν µε Α/Α 134, το οποίο είναι ψηλό και κωνικό. Όµοια 

χωρητικότητα δύο ξεστών συν ενός ηµικοτύλιου και ενός οξύβαφου έχει το Υ ΜΓ 

κύπελλο µε Α/Α 57 µε το ΥΓ µε Α/Α 76, τα οποία έχουν και ανάλογο σχήµα. Όµοια 

χωρητικότητα ενός ξέστη συν µίας κοτύλης και ενός ηµικοτύλιου έχει το ΜΓ κύπελλο µε 
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Α/Α 58 µε τρία ΥΓ µε Α/Α 81, 82 και 83, µε το Π ΥΓ µε Α/Α 84, µε δύο ΠΑν µε Α/Α 

113, 114 και µε το ΥΑν µε Α/Α 127. Τα κύπελλα αυτά έχουν παρόµοιο σχήµα. 

Περισσότερο από όλα διαφέρει το ΠΑν µε Α/Α 114, το οποίο έχει ψηλότερο χείλος. 

Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη, µίας κοτύλης και ενός οξύβαφου έχουν το ΜΓ κύπελλο 

µε Α/Α 59, το ΥΓ µε Α/Α 85, το ΜΑν µε Α/Α 121 και το ΥΑν µε Α/Α 126. Και αυτά τα 

κύπελλα έχουν παρόµοιο σχήµα, µόνο που το ΥΑν είναι πιο ψηλό και µικρότερης 

διαµέτρου. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη, ενός ηµικοτύλιου και ενός κυάθου έχουν τα 

δύο ΜΓ κύπελλα µε Α/Α 63 και 64, τα οποία είναι και αναλόγου σχήµατος και το ΥΑν 

µε Α/Α 129 που είναι πιο βαθύ και λιγότερο ευρύ. Χωρητικότητα δύο ξεστών και ενός 

κυάθου έχουν δύο ΥΓ κύπελλα µε Α/Α 77 και 78 και δύο ΠΑν µε Α/Α 111 και 112. 

Πρόκειται για κύπελλα αναλόγου σχήµατος. Όµοια χωρητικότητα δύο ξεστών έχουν τα 

δύο ΥΓ κύπελλα µε Α/Α 79 και 80 µε το ΥΓ/ΠΑν κύπελλο µε Α/Α 99, το Αν µε Α/Α 107 

και τα δύο ΥΑν µε Α/Α 124 και 125. Και τα κύπελλα αυτά έχουν παρόµοιο σχήµα, µε 

µόνη διαφορά ότι ορισµένα είναι λίγο πιο χαµηλά και µε πιο ευρεία διάµετρο και 

ορισµένα πιο ψηλά και µε πιο µικρή διάµετρο. Όµοια χωρητικότητα δύο κυάθων έχει το 

Υ ΥΓ κύπελλο µε Α/Α 96 µε το ΠΑν µε Α/Α 120, τα οποία διαφέρουν στο σχήµα, αφού 

το πρώτο είναι χαµηλό και ευρύ, ενώ το δεύτερο ψηλό και στενό. Χωρητικότητα δύο 

ξεστών και ενός οξύβαφου έχουν το Υ ΥΓ � ΠΑν κύπελλο µε Α/Α 98 και τα δύο ΠΑν µε 

Α/Α 109 και 110, από τα οποία τα δύο, αυτά µε Α/Α 98 και 109, έχουν ανάλογο σχήµα, 

ενώ διαφορετικό είναι το σχήµα του κυπέλλου µε Α/Α 110, το οποίο ανήκει στην 

κατηγορία των κυπέλλων µε ψηλό χείλος. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη συν µίας 

κοτύλης και ενός κυάθου έχουν το ΥΓ ή ΠΑν κύπελλο µε Α/Α 100, το ΥΓ � ΠΑν µε Α/Α 

101 και το ΜΑν µε Α/Α 123. Από τα κύπελλα αυτά πιο κοντινά στο σχήµα είναι αυτά µε 

Α/Α 100 και 101, ενώ αυτό µε Α/Α 123 είναι πιο βαθύ και µικρότερης διαµέτρου. Όπως 

προκύπτει από τα παραπάνω, οι Κνώσιοι σε διαφορετικές περιόδους από την ΥποΜ/Π 

ΠΡΓ έως την ΥΑν κατασκεύαζαν κύπελλα ίδιας χωρητικότητας, ακολουθώντας το ίδιο 

σύστηµα µέτρησης. Και στα κύπελλα, όπως και στις κοτύλες και στους σκύφους, 

διαπιστώνουµε µία σχέση πολλαπλάσιου µεγέθους στη χωρητικότητα. Στα κύπελλα, 

καθώς το δείγµα είναι µεγαλύτερο, είναι εµφανής η ποικιλία στη χωρητικότητα των 

αγγείων πόσεως. ∆ιαπιστώνουµε ακόµα ότι ίδια χωρητικότητα µπορεί να έχουν κύπελλα 

ίδιου, αλλά και διαφορετικού σχήµατος.  

Συγκρίνοντας τη χωρητικότητα των εισηγµένων στην Κνωσό κυπέλλων µε αυτή 

των ντόπιων, καταρχήν για το Αν λακωνικό κύπελλο µε Α/Α 135 διαπιστώνουµε ότι έχει 

το ίδιο σχήµα και την ίδια χωρητικότητα µε το ΥΑν κνωσιακό µε Α/Α 134. Αν και 

διαφορετικού σχήµατος, ίδια χωρητικότητα µε αυτά �µίας κοτύλης και ενός κυάθου- έχει 
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και το αττικό Υ ΠΡΓ κύπελλο µε Α/Α 136. Ωστόσο το αττικό αυτό κύπελλο έχει την ίδια 

χωρητικότητα και µε άλλα κνωσιακά µε τα οποία µοιάζει ως προς το σχήµα όπως, για 

παράδειγµα, µε το κνωσιακό µε Α/Α 105.  

Στα έντεκα εισηγµένα στην Κνωσό αττικά κύπελλα, των οποίων µετρήθηκε η 

χωρητικότητα, ίδια χωρητικότητα έχουν αρκετά από αυτά. Χωρητικότητα µίας κοτύλης 

έχουν το Υ ΠΡΓ µε Α/Α 137, το ΜΓ Ι µε Α/Α 142 και το ΜΓ µε Α/Α 143, τα οποία έχουν 

παρόµοιο σχήµα. Όµοια µε αυτά χωρητικότητα µίας κοτύλης έχουν και αρκετά από τα 

κνωσιακά κύπελλα που µετρήθηκαν. Όµοια χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου συν ενός 

οξύβαφου και ενός κυάθου, που συναντάται και σε κνωσιακά κύπελλα, έχουν τα αττικά 

Υ ΠΡΓ µε Α/Α 138, 139 και 140, τα οποία έχουν και όµοιο σχήµα. Την ίδια 

χωρητικότητα µε αυτά έχει το Υ ΠΡΓ αττικό κύπελλο µε ψηλό πόδι µε Α/Α 149, η 

χωρητικότητα όµως του οποίου θα µπορούσε να αντιστοιχεί και σε µία κοτύλη. Τέλος, 

όµοια χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου και ενός οξύβαφου, που επίσης συναντάται και σε 

κνωσιακά κύπελλα, έχουν το ατττικό Υ ΠΡΓ µε Α/Α 141 και τα τρία αττικά ΜΓ Ι µε Α/Α 

144, 145 και 146, τα οποία έχουν και ανάλογο σχήµα.  

Από τα δύο εισηγµένα στην Κνωσό κυκλαδικά κύπελλα, το ΜΓ µε Α/Α 147 έχει 

χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου συν ενός οξύβαφου, όµοια µε αυτή των αττικών µε Α/Α 

141, 144, 145 και 146 και των κνωσιακών µε Α/Α 3, 6, 7, 22, 23, 24, 30, 45, 51 και 90. 

Το ΜΓ κυκλαδικό µε Α/Α 148 έχει χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου συν ενός κυάθου, 

όµοια µε αυτή των κνωσιακών µε Α/Α 2, 4, 17, 31, 46, 91, 92, 93, 94, 95 και 106. Από τα 

παραπάνω διαπιστώνουµε ότι κατά τις εξεταζόµενες περιόδους στην Κνωσό, στη 

Λακωνία, στην Αττική και στις Κυκλάδες όχι µόνο ακολουθούσαν το ίδιο σύστηµα 

µέτρησης της χωρητικότητας, αλλά και κατασκεύαζαν κύπελλα όµοιας χωρητικότητας, η 

οποία έτσι ήταν δεδοµένη και αναγνωρίσιµη στις περιοχές όπου αυτά διακινούνταν.  

Αν συγκρίνουµε τη χωρητικότητα των κυπέλλων µε αυτή των κοτυλών, των 

σκύφων και των κρατηρίσκων, θα διαπιστώσουµε ότι στα διαφορετικά αυτά σχήµατα 

υπάρχουν αγγεία µε ίδια χωρητικότητα. Για παράδειγµα, υπάρχουν κύπελλα, κοτύλες, 

σκύφοι και κρατηρίσκοι µε χωρητικότητα ηµικοτύλιου, κοτύλης, ηµικοτύλιου συν 

οξύβαφου, ξέστη κ.λ.π. Άρα και από τα κύπελλα επιβεβαιώνεται η άποψη που 

διατυπώσαµε ότι κατασκεύαζαν αγγεία πόσεως διαφορετικών σχηµάτων, αλλά µε ίδια 

χωρητικότητα. Ορισµένα από τα σχήµατα αυτά, όπως φαίνεται από τη χρονολόγησή 

τους, χρησιµοποιούνταν και σε ίδιες χρονικές περιόδους.  
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Στη δηµοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου ο Coldstream399 στο σχολιασµό της 

πρωτογεωµετρικής και γεωµετρικής κεραµικής για τον τύπο D(iii) των κυπέλλων, που 

περιλαµβάνει τα ολόβαφα πολύ βαθιά κύπελλα, παρατηρεί ότι αυτά από τη µέση 

γεωµετρική περίοδο και εξής γίνονται όλο και πιο βαθιά και αποκτούν πολύ µεγαλύτερο 

µέγεθος από τους περισσότερους σκύφους. Την παρατήρηση ότι κατά την ΥΓ περίοδο το 

µέγεθος των κυπέλλων µεγαλώνει και γίνονται πιο βαθιά (µε ύψος από 8 � 11 εκ.) από 

τους σύγχρονούς τους σκύφους, την διατυπώνει και στο εγχειρίδιο της ελληνικής και 

ρωµαϊκής κνωσιακής κεραµικής400. Βάσει αυτής της παρατήρησης αναµενόµενο θα ήταν 

τα κύπελλα να έχουν µεγαλύτερη χωρητικότητα από τους σκύφους των αντίστοιχων 

περιόδων. Αν συγκρίνουµε ωστόσο τη χωρητικότητα ΜΓ, ΥΓ, ΥΓ-ΠΑν, ΠΑν, ΜΑν και 

ΥΑν σκύφων και κυπέλλων διαπιστώνουµε ότι σε όλες αυτές τις περιόδους υπάρχουν και 

σκύφοι και κύπελλα τόσο µε µεγάλη, όσο και µε µικρή χωρητικότητα (βλ. πίνακες µε 

µετρήσεις χωρητικότητας, Α. Σκύφοι, σελ. 588-594, και Α. Κύπελλα, σελ. 606-614).  

Στα µικρογραφικά κύπελλα η χωρητικότητα µετρήθηκε σε οκτώ κνωσιακά και 

για σύγκριση σε ένα αττικό, που προέρχεται όµως από την Αττική και όχι από την 

Κνωσό. Από τα κνωσιακά το µόνο διαφορετικού σχήµατος είναι το Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ µε 

Α/Α 8, το οποίο είναι κωνικό µε πολύ µικρή χωρητικότητα που δεν αντιστοιχεί σε κανένα 

µέτρο υγρών. Από τα υπόλοιπα το ΠΡΓ µε Α/Α 1 είναι χειροποίητο, έχει όµως την ίδια 

χωρητικότητα ενός κυάθου µε το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 3, καθώς και µε το ΠΡΓ αττικό µε 

Α/Α 9, το οποίο αν και έχει πόδι δεν διαφέρει κατά τα λοιπά στο σχήµα από τα κνωσιακά. 

Και από αυτά τα µικρογραφικά κύπελλα προκύπτει ότι στην Κνωσό και στην Αττική 

ακολουθούσαν το ίδιο σύστηµα µέτρησης και κατασκεύαζαν κύπελλα ίδιας 

χωρητικότητας. Τα υπόλοιπα κνωσιακά µικρογραφικά κύπελλα έχουν την ίδια 

χωρητικότητα ενός οξύβαφου. Είναι το ΠΡΓ Β΄ - ΠΓ µε Α/Α 2, τα ΠΓ µε Α/Α 4, 5, το 

ΜΓ µε Α/Α 6 και το ΥΓ � ΠΑν µε Α/Α 7. Από αυτά το κύπελλο µε Α/Α 4 διαφέρει λίγο 

στο σχήµα ως προς το ότι έχει γωνιώδη κατατοµή στο ανώτερο τµήµα του σώµατος. Ας 

σηµειωθεί κι εδώ ότι η ακρίβεια της αντιστοιχίας των λίτρων µε τα αττικά µέτρα 

εξαρτάται από το σηµείο µέτρησης, για παράδειγµα, στο κύπελλο µε Α/Α 7 θα ήταν 

ακριβέστερη αν είχε µετρηθεί κατά ένα χιλιοστό χαµηλότερα. Συγκρίνοντας τη 

χωρητικότητα των κνωσιακών µικρογραφικών κυπέλλων µε αυτή των άλλων κνωσιακών 

µικρογραφικών αγγείων πόσεως διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν και µικρογραφικές κοτύλες 

και µικρογραφικοί σκύφοι χωρητικότητας κυάθου. Χωρητικότητα οξύβαφου συναντάται 

και σε µικρογραφικό σκύφο και το πιθανότερο είναι πως θα υπήρχαν και µικρογραφικές 

                                                 
399 J. N. Coldstream, 1996(α), 387. 
400 J. N. Coldstream, 2001, 57. 
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κοτύλες ίδιας χωρητικότητας, απλά εδώ δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί λόγω του πολύ 

µικρού δείγµατος, καθώς η χωρητικότητα µετρήθηκε µόνο σε µία µικρογραφική κοτύλη. 

Συνεπώς και από τα µικρογραφικά αγγεία πόσεως διαπιστώνουµε ότι στα διάφορα 

σχήµατά τους κατασκευάζονταν µε ίδια χωρητικότητα.  

Στα κωνικά κύπελλα η χωρητικότητα µετρήθηκε σε οκτώ παραδείγµατα, όλα 

κνωσιακά. Από αυτά το Μ ΠΡΓ (;) κύπελλο µε Α/Α 8 διαφέρει από τα υπόλοιπα ως προς 

το σχήµα, αλλά και ως προς τη χωρητικότητα, η οποία είναι αρκετά µικρότερη και 

ισοδυναµεί µε ένα οξύβαφο. Από τα υπόλοιπα που είναι αναλόγου σχήµατος όµοια 

χωρητικότητα µίας κοτύλης, ενός ηµικοτύλιου και ενός κυάθου έχουν το ΥΓ µε Α/Α 1 

και το ΠΑν µε Α/Α 6. Όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη έχουν τα τρία ΠΑν µε Α/Α 3, 4 

και 5. Η χωρητικότητα των κωνικών κυπέλλων συναντάται και σε κύπελλα που έχουν 

ενταχθεί στην κατηγορία Α, άρα κύπελλα διαφορετικών τύπων κατασκευάζονταν µε ίδια 

χωρητικότητα.  

Τα δύο κνωσιακά κύπελλα µε έσω νεύον χείλος έχουν χωρητικότητα που στο ένα 

(Α/Α 1, Π ΠΡΓ;) αντιστοιχεί σε µία κοτύλη και στο άλλο (Α/Α 2, ΥΓ) αντιστοιχεί σε ένα 

ηµικοτύλιο συν ένα οξύβαφο συν ένα κύαθο. Όµοια χωρητικότητα µε το καθένα από 

αυτά έχουν κύπελλα του συνήθους τύπου που έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία Α. 

Το ΠΡΓ Β΄ κνωσιακό κύπελλο µε έσω νεύον χείλος και οριζόντια λαβή έχει 

χωρητικότητα ενός ηµικοτύλιου συν ενός οξύβαφου συν ενός κυάθου, όµοια µε αυτή του 

παραπάνω ΥΓ κυπέλλου µε έσω νεύον χείλος µε Α/Α 2.  

Στα κωδωνόσχηµα κύπελλα η χωρητικότητα µετρήθηκε σε έξι, όλα κνωσιακά. Από 

αυτά δύο έχουν όµοια χωρητικότητα ενός ξέστη συν ενός οξύβαφου, το ΥποΜ µε Α/Α 3 

και το ΥποΜ ή Π Π ΠΡΓ µε Α/Α 5. Ωστόσο η χωρητικότητα όλων συναντάται και σε 

κύπελλα συνήθους τύπου που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία Α, καθώς όµως και σε 

µικρογραφικά κύπελλα, ορισµένα από τα οποία έχουν χωρητικότητα οξύβαφου, όπως και 

το ΥποΜ κωδωνόσχηµο µε Α/Α 4. Πράγµατι, πρόκειται για κύπελλο µικρών διαστάσεων 

που θα µπορούσε να έχει χαρακτηρισθεί ως µικρογραφικό.  

Το Π ΠΡΓ κνωσιακό κύπελλο µε πόδι, που ναι µεν έχει χαρακτηρισθεί έτσι, δεν 

είναι όµως το πόδι που το διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους τύπους κυπέλλων, αλλά το 

σώµα που φέρει κάθετες ανάγλυφες ραβδώσεις, έχει χωρητικότητα ενός οξύβαφου. 

Όµοια χωρητικότητα µε αυτό έχουν κωδωνόσχηµο κύπελλο (ΥποΜ µε Α/Α 4), κωνικό 

κύπελλο (Μ ΠΡΓ; µε Α/Α 8) και µικρογραφικά κύπελλα (ΠΡΓ Β΄- ΠΓ µε Α/Α 2, ΠΓ µε 

Α/Α 4 και 5, ΜΓ µε Α/Α 6 και ΥΓ-ΠΑν µε Α/Α 7).  
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Τέλος, το ΠΑν κνωσιακό κοσµηµένο τριποδικό κύπελλο, µοναδικό στο σύνολο 

της κεραµικής που εξετάζεται, έχει χωρητικότητα δύο ξεστών, όµοια µε αυτή µερικών 

από τα κύπελλα του συνήθους τύπου που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία Α. 

Και από τα κύπελλα, αν επιχειρούσαµε σύγκριση µε τα µέτρα του αιγινίτικου 

συστήµατος, θα διαπιστώναµε και µάλιστα ευκολότερα από τα κύπελλα µικρότερης 

χωρητικότητας που θα ισοδυναµούσαν, για παράδειγµα, µε την κοτύλη ή το ηµικοτύλιο, 

ότι τα µέτρα που εφάρµοζαν ήταν αυτά του αττικού συστήµατος και όχι του αιγινίτικου, 

αφού µε αυτά διαπιστώσαµε αντιστοιχία. 
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όταν ο J. Boardman το 1967 επαναδηµοσίευε τους τάφους που ανέσκαψε το 1940   

ο R. W. Hutchinson στον Χανιαλή Τεκέ, αναφερόµενος σε ράβδους χρυσού και σβώλους 

χρυσού, ήλεκτρου και αργύρου που βρέθηκαν στο θολωτό τάφο θεωρούσε τη χρήση 

ασφράγιστου πολύτιµου µετάλλου ως µέσου συναλλαγής (currency) στην Κρήτη γύρω 

στο 800 π.Χ. ή και αρκετά αργότερα ως κάτι το αδιανόητο401. Παρόλο ότι συνέκρινε µε 

χρυσό σβώλο από τάφο της ύστερης Εποχής του Χαλκού στη Σαλαµίνα της Κύπρου και 

µε ασηµένιο από ύστερο µινωικό στρώµα της Κνωσού, τα οποία είχαν συσχετισθεί από 

τον Evans µε αρχαία βαβυλωνιακά νοµίσµατα (shekel) και µε τα οποία ο Boardman 

διεπίστωσε σχέση ως προς το βάρος, κατέληξε ότι αποτελούν το απόθεµα ενός 

κοσµηµατοπώλη σε πρώτη ύλη. Αν και παρατήρησε  επίσης σχετική οµοιοµορφία στις 

χρυσές ράβδους, υπέθεσε ότι αυτή εξηγείται από τη χρήση τους για την κατασκευή 

άλλων αντικειµένων σταθερού µεγέθους, όπως ίσως κοσµηµάτων, περονών ή χρυσών 

ταινιών.  

Ωστόσο, η συναλλαγή βάσει ενός συστήµατος µέτρησης µαρτυρείται στον Όµηρο, 

όπως σε απόσπασµα της Ιλιάδας στο οποίο αναφέρονται τα βραβεία που όρισε ο 

Αχιλλέας για τους αγώνες που έγιναν µετά το θάνατο του Πατρόκλου (Ιλιάδα,  Ψ, 262-

271): 

�Ιππε⊄ σιν µ ν πρ¬ τα ποδώκεσιν γλά� εθλα 

θϒκε γυνα∂κα γεσθαι µύµονα ργα ″δυ∂αν 

κα∝  τρίποδ�  τώεντα δυωκαιεικοσίµετρον, 

τ� πρώτ�· τ ρ α∠  τ� δευτέρ� ≠ππον θηκεν 

ξέτε� δµήτην, βρέφος µίονον κυέουσαν· 

α∩τ ρ τ� τριτάτ� πυρον κατέθηκε λέβητα 

καλόν, τέσσαρα µέτρα κεχανδότα, λευκόν τ� α⊂ τως· 

τ� δ  τετάρτ� θϒκε δύω χρυσο∂ο τάλαντα,  

πέµπτ� δ� αµφίθετον φιάλην πύρωτον θηκε. 

στϒ δ� ↵ ρθℜ ς κα∝  µ⊄ θον ν �Αργείοισιν ειπεν· 

Στα βραβεία αυτά το τέταρτο, που είναι δύο τάλαντα χρυσού, υποδηλώνει την 

ύπαρξη ενός συστήµατος µέτρησης που εξυπηρετούσε τις συναλλαγές, αφού ανάµεσα 

                                                 
401 J. Boardman, 1967, 62: A currency of gold, silver, and electrum dumps and bars in Crete about 800 B.C. 
�or for long afterwards- is unthinkable.  
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στα άλλα ανταλλάξιµα είδη που αναφέρονται, αυτό αντιστοιχεί σε µετρήσιµη αξία. 

Υποθέτουµε ότι σε σχέση µε τα δύο τάλαντα χρυσού µπορεί να υπολογισθεί η αξία των 

υπολοίπων βραβείων, όπου για τα µεγαλύτερα θα πρέπει κάθε φορά η αξία να 

πολλαπλασιάζεται επί δύο, ενώ για το µικρότερο να υποδιαιρείται. Έτσι το τρίτο βραβείο, 

ο αχρησιµοποίητος λέβητας που χωρούσε τέσσερα µέτρα υγρών, θα είχε αξία ίση µε 

τέσσερα τάλαντα χρυσού, το δεύτερο βραβείο, η φοράδα που εγκυµονούσε µουλάρι, θα 

είχε αξία ίση µε οκτώ τάλαντα χρυσού, το πρώτο βραβείο, µία γυναίκα που ήξερε τέχνες 

και ένας τριποδικός λέβητας που χωρούσε είκοσι δύο µέτρα υγρών, θα είχε αξία ίση µε 

δεκαέξι τάλαντα χρυσού, από οκτώ το καθένα και τέλος το πέµπτο βραβείο, µία φιάλη 

αχρησιµοποίητη θα είχε αξία ίση µε ένα τάλαντο χρυσού. Στο ίδιο απόσπασµα η 

αναφορά σε λέβητα, πιθανόν µετάλλινο, που χωρούσε τέσσερα µέτρα υγρών, φανερώνει 

ότι υπήρχε και σύστηµα µέτρησης της χωρητικότητας των αγγείων, ενώ η εφαρµογή 

συστήµατος µέτρησης για υγρά και για στερεά προϊόντα διαπιστώνεται και από άλλα 

αποσπάσµατα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας (βλ. παραπάνω  σελ. 404-405).   

Οι µαρτυρίες του Οµήρου για µέτρα που αφορούν στην εποχή που αυτός έζησε, 

αλλά και οι αρχαιολογικές µαρτυρίες, όπως και αυτές των πηγών, για την ύπαρξη 

συστηµάτων µέτρησης σε περιόδους προγενέστερες και µεταγενέστερες της δικής του, 

δηλαδή για τα µινωικά, για τα αρχαϊκά και για τα υστερότερα χρόνια, θα έκαναν 

αναµενόµενη και όχι αδιανόητη, όπως είχε θεωρήσει ο Boardman, και στα 

πρωτογεωµετρικά � γεωµετρικά χρόνια  την ύπαρξη συστηµάτων µέτρησης των 

προϊόντων και τη συναλλαγή βάσει ενός σταθερού συστήµατος και λογικά αναµενόµενη 

την εφαρµογή τους και στην Κρήτη.  

Το θέµα ωστόσο δεν έχει απασχολήσει µέχρι τώρα την έρευνα. Μετρολογική 

προσέγγιση υποµινωικής � ανατολίζουσας κεραµικής επιχειρείται για πρώτη φορά 

στη µελέτη αυτή. Η περίπτωση που εξετάσαµε είναι αυτή των υποµινωικών � 

ανατολιζόντων αγγείων από την Κνωσό. Το βασικό ερώτηµα που θέσαµε είναι αν τα 

αγγεία που κατασκευάζονταν στα εργαστήρια της Κνωσού από το τέλος του 11ου έως 

το τέλος του 7ου π.Χ. αιώνα είχαν προκαθορισµένη χωρητικότητα βάσει ενός 

συστήµατος µέτρησης και αν στην περίπτωση που υπήρχε το σύστηµα αυτό ήταν 

ίδιο ή άλλαξε κατά τις εξεταζόµενες περιόδους. ∆ιαπιστώσαµε ότι όλα τα σχήµατα 

και όλοι οι τύποι τους που εξετάσαµε, δηλαδή κνωσιακά αγγεία δεκαέξι 

διαφορετικών σχηµάτων µε αρκετούς τύπους τα περισσότερα από αυτά, από 

πολλούς διαφορετικούς χώρους εύρεσης, έχουν χωρητικότητα που ερµηνεύεται 

βάσει του ίδιου συστήµατος µέτρησης σε όλες τις εξεταζόµενες περιόδους από την 

υποµινωική έως την ύστερη ανατολίζουσα. Το συµπέρασµα αυτό προέκυψε από την 
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αντιστοιχία της χωρητικότητάς τους σε λίτρα µε τα µέτρα υγρών και στερεών του 

αττικού συστήµατος µέτρησης, το οποίο γνωρίζουµε ότι εφαρµοζόταν στην Αττική 

σε λίγο µεταγενέστερες περιόδους. Η χωρητικότητα των αγγείων που µετρήθηκαν 

αντιστοιχεί σε δεδοµένες, αλλά και σε συνυπολογιζόµενες µονάδες του συστήµατος 

αυτού. Ο συνυπολογισµός µονάδων µέτρησης αποτελεί κανόνα για τις συναλλαγές 

και όχι µόνο για αυτές που αφορούν στα µέτρα χωρητικότητας, αλλά και για αυτές 

που αφορούν στα µέτρα βάρους και στα µέτρα µήκους.  

Ιδιαίτερα προφανής είναι η αντιστοιχία µε τα αττικά µέτρα από τα κνωσιακά 

αγγεία πόσεως τα οποία αντιπροσωπεύονται µε τέσσερα σχήµατα, τους 

κρατηρίσκους, τους σκύφους, τις κοτύλες και τα κύπελλα. Σε όλα αυτά τα σχήµατα 

θεωρούµε ότι πρέπει να αναζητηθεί η αντιστοιχία µε το ηµικοτύλιο και την κοτύλη. 

Για παράδειγµα, από το ιερό στο Καλαπόδι το σχήµα του αρχαϊκού αγγείου-µετρητή 

που ορίζεται ως ηµικοτύλιο είναι σκύφος και έχει θεωρηθεί ως µέτρο κρασιού402. 

Εκτός, βέβαια, από τα αγγεία που οριζόταν ως µέτρα θα πρέπει και τα υπόλοιπα 

αναλόγου σχήµατος και µεγέθους να είχαν ανάλογη χωρητικότητα. Με 

χωρητικότητα αττικού ηµικοτύλιου (0.137 λ.) και αττικής κοτύλης (0.274 λ.) 

εντοπίσαµε κνωσιακούς κρατηρίσκους, σκύφους, κοτύλες και κύπελλα του τέλους 

του 11ου έως του τέλους του 7ου π.Χ. αιώνα, ενώ δεν διαπιστώσαµε αντιστοιχία µε 

την αιγινίτικη κοτύλη και το αιγινίτικο ηµικοτύλιο, τα µέτρα δηλαδή το αιγινίτικου 

συστήµατος µέτρησης µε το οποίο επίσης συγκρίναµε τις µετρήσεις χωρητικότητας 

σε λίτρα.  

Συγκεκριµένα χωρητικότητα ηµικοτύλιου διαπιστώσαµε στα ακόλουθα (οι 

αριθµοί που αναφέρονται είναι αυτοί που έχουν δοθεί στα αγγεία στην κατάταξη που 

έχει γίνει κατά τη µέτρηση της χωρητικότητάς τους): 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΜΙΚΟΤΥΛΙΟΥ (0.137 λ.) 

ΚΝΩΣΙΑΚΟΙ 
ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΚΝΩΣΙΑΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ ΚΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ  ΚΝΩΣΙΑΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ  Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
15 Π ΠΡΓ 32 ΠΓ 15 ΠΑν 1 ΥποΜ/Π ΠΡΓ 
16 Π ΠΡΓ 72 ΠΑν   18 Υ ΠΡΓ 
17  Π ΠΡΓ ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ   19  Υ ΠΡΓ 
25 Μ ΠΡΓ 2 Μ ΠΡΓ   47 ΠΡΓ Β΄-ΠΓ 
26 Μ ΠΡΓ 4 Υ ΠΡΓ   52 ΠΓ 
41 Υ ΠΡΓ 10 ΠΡΓ Β΄   53 ΠΓ 
42 Υ ΠΡΓ 12 Υ ΜΓ   118 ΠΑν 

      119 ΠΑν 
 

 

                                                 
402 Anne Palme-Koufa, 1996, 279-280. 
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Χωρητικότητα κοτύλης διαπιστώσαµε στα ακόλουθα: 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ (0.274 λ.) 
ΚΝΩΣΙΑΚΟΙ 
ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΚΝΩΣΙΑΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ ΚΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ  ΚΝΩΣΙΑΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ  Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
46 ΠΡΓ Β΄ 42 ΜΓ 3 ΥΓ 14 Υ ΠΡΓ 

  43 ΜΓ 12 ΠΑν 15 Υ ΠΡΓ 
  61 ΥΓ/ΠΑν 13 ΠΑν 16 Υ ΠΡΓ 
  ΥΨΙΠΟ∆ΕΣ ΣΚΥΦΟΙ   27 ΠΡΓ Β΄  
  9 Υ ΠΡΓ-ΠΡΓ Β΄    43 ΠΡΓ Β΄-ΠΓ 
      44 ΠΡΓ Β΄-ΠΓ 
      55 ΠΓ-ΜΓ 
      74 ΜΓ 
      89 Π ΥΓ 
      ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩ 

ΝΕΥΟΝ ΧΕΙΛΟΣ 
      1 Π ΠΡΓ (;) 

 

Το σύστηµα που εφαρµοζόταν στην Κνωσό στις περιόδους από την 

υποµινωική έως την ύστερη ανατολίζουσα για τη µέτρηση της χωρητικότητας των 

αγγείων διαπιστώσαµε ότι δεν άλλαξε, αφού η ερµηνεία της χωρητικότητας όλων 

των εξεταζοµένων κνωσιακών αγγείων έγινε βάσει του ίδιου συστήµατος µέτρησης 

σε όλες αυτές τις περιόδους, αλλά και δεδοµένου ότι στη διάρκεια αυτών των 

περιόδων κατασκευάζονταν κνωσιακά αγγεία ίδιας χωρητικότητας. Την κατασκευή 

αγγείων ίδιας χωρητικότητας σε διαφορετικές περιόδους διαπιστώσαµε στα 

δεκατρία από τα δεκαέξι σχήµατα, στα οποία αυτή µετρήθηκε. Τα σχήµατα αυτά 

είναι οι πίθοι, οι σφαιρικές πυξίδες, οι αµφορείς σε τρεις τύπους τους403, οι υδρίες, οι 

πρόχοι, οι οινοχόες, τα ληκύθια, οι αρύβαλλοι, τα µαγειρικά σκεύη, οι κρατηρίσκοι, 

οι σκύφοι404, οι κοτύλες και τα κύπελλα405. Ας σηµειώσουµε ότι στα υπόλοιπα τρία 

σχήµατα συγκαταλέγονται τα θήλαστρα και οι κάνθαροι που αντιπροσωπεύονται 

στη µέτρηση της χωρητικότητας µε ένα µόνο δείγµα και οι όλπες που 

αντιπροσωπεύονται µε δύο µόνο δείγµατα. Υποθέτουµε ότι αν το δείγµα και σε αυτά 

ήταν µεγαλύτερο, θα είχαµε οδηγηθεί στο ίδιο συµπέρασµα.  

Τα σηµεία έως τα οποία θεωρήσαµε ότι θα γεµίζονταν τα εξεταζόµενα αγγεία 

φάνηκε ότι είναι τα σωστά από την αντιστοιχία των µετρήσεων της χωρητικότητάς 

τους σε λίτρα µε τα αττικά µέτρα. Στα περισσότερα σχήµατα παρατηρήσαµε ότι 

αρκετά αγγεία φέρουν στο εσωτερικό του χείλους γραπτή ταινία και υποθέσαµε ότι 

                                                 
403 Πρόκειται για τους αµφορείς µε λαβές στο λαιµό, για τους αµφορίσκους µε λαβές στην κοιλιά ή στον 
ώµο και για τους ψευδόστοµους αµφορείς.  
404 ∆ιαπιστώθηκε στους σκύφους του συνήθους τύπου και στους υψίποδες σκύφους.  
405 Από τους διάφορους τύπους κυπέλλων παρατηρήθηκε σε αυτά του συνήθους τύπου και σε µικρογραφικά 
κύπελλα.  
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αυτή µπορεί να υποδήλωνε το σηµείο έως το οποίο θα τα γέµιζαν και να µην ήταν 

απλά διακοσµητική. Σε ορισµένες περιπτώσεις το τέλος της συνέπιπτε µε το 

καθοριζόµενο σηµείο µέτρησης της χωρητικότητας, ενώ σε άλλες όχι. Σε αυτές 

κάναµε δύο µετρήσεις, προκειµένου να διαπιστώσουµε ποιο σηµείο ισχύει. Τα 

σχήµατα στα οποία παρατηρήθηκε η γραπτή αυτή ταινία στο εσωτερικό του χείλους 

είναι σφαιρικές πυξίδες, αµφορείς σε τρεις τύπους τους406, υδρίες,  

πρόχοι/προχοΐσκη, ληκύθια και αρυβαλλοειδή ληκύθια, κωδωνόσχηµοι κρατήρες 

και κωδωνόσχηµοι κρατήρες/σκύφοι407. Από τη διερεύνηση της παραπάνω 

υπόθεσης αποδείχθηκε ότι η γραπτή αυτή ταινία στα οκτώ από τα έντεκα σχήµατα � 

τύπους σχηµάτων στα οποία παρατηρήθηκε λειτουργεί ως δείκτης για το σηµείο έως 

το οποίο το αγγείο έπρεπε να είναι γεµάτο µε το προϊόν που περιείχε και µόνο για 

τρία από αυτά το συµπέρασµα είναι αµφίβολο. Το ερώτηµα δεν ήταν εύκολο να 

απαντηθεί στις υδρίες. Από τις τρεις κνωσιακές που φέρουν τέτοια ταινία στις δύο η 

διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων ήταν πολύ µικρή και η αντιστοιχία τους µε τα 

αττικά µέτρα δεν βοήθησε πολύ ως προς τη διευκρίνιση του σηµείου, ενώ στην 

τρίτη φάνηκε ότι θα µπορούσαν να ισχύουν και τα δύο σηµεία έως τα οποία 

µετρήθηκε η χωρητικότητα, το κοινό καθοριζόµενο για όλες, αλλά και αυτό που 

δηλώνεται από την ταινία. Στα δύο ληκύθια, στα οποία παρατηρήθηκε η ταινία 

αυτή, λόγω της πολύ µικρής διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων, θεωρήσαµε ότι το 

συµπέρασµα για τη λειτουργία της ως δείκτη είναι επισφαλές. Παρόλα αυτά και στα 

δύο πιο κοντινές στα αττικά µέτρα ήταν οι µετρήσεις έως το τέλος της ταινίας. 

Τέλος, σε αρυβαλλοειδές ληκύθιο, ο λαιµός του οποίου είναι πολύ στενός, η διαφορά 

ανάµεσα στις δύο µετρήσεις ήταν ελάχιστη και η σύγκριση στην πραγµατικότητα 

χωρίς αποτέλεσµα. Εκτός από τα κνωσιακά αγγεία η γραπτή αυτή ταινία 

παρατηρήθηκε και σε αττική προχοΐσκη εισηγµένη στην Κνωσό. Το τέλος της 

συµπίπτει µε το καθοριζόµενο σηµείο µέτρησης και φαίνεται και σε αυτό να 

λειτουργεί ως δείκτης. 

Παρατηρήσαµε ακόµα ότι επιµέρους διαφορές στο σχήµα ανάµεσα σε αγγεία 

που καταττάσσονται στον ίδιο τύπο δεν σχετίζονται µε τη χωρητικότητά τους, αφού 

αυτά µπορεί να έχουν κατασκευαστεί µε ίδια χωρητικότητα, όπως ακριβώς 

συµβαίνει και µε διαφορετικούς τύπους σε ένα σχήµα, που µπορεί ακόµα να έχουν 

χωρητικότητα πολλαπλάσιου µεγέθους µεταξύ τους. Το συµπέρασµα αυτό βασίζεται 

                                                 
406 Πρόκειται για αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, αµφορείς µε λαβές στον ώµο και αµφορίσκος µε λαβές 
στο λαιµό.  
407 Τα στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στην ανάγνωση και ερµηνεία των µετρήσεων χωρητικότητας σε 
καθένα από αυτά τα σχήµατα.  
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στα περισσότερα από τα σχήµατα που µετρήθηκαν, συγκεκριµένα σε πίθους, σε 

προχοΐσκες, σε σκύφους και σε κύπελλα διαφορετικών τύπων, καθώς και σε 

οινοχόες, σε ληκύθια, σε αρυβάλλους διαφορετικού τύπου ή και του ίδιου άλλα µε 

διαφορές στο σχήµα, και τέλος σε κοτύλες µε διαφορές στο σχήµα408. Παρά τις 

διαφορές στο σχήµα, η οµοιότητα στη χωρητικότητα εξηγείται εύκολα, αφού 

πρόκειται για αγγεία που προορίζονταν για την ίδια χρήση.  

Ένα άλλο ερώτηµα που θέσαµε είναι, αν στην περίπτωση που ίσχυε ένα 

σύστηµα µέτρησης της χωρητικότητας στις περιόδους που µας ενδιαφέρουν, αυτό 

ήταν ίδιο στην Κνωσό και σε άλλες περιοχές εκτός Κρήτης. Για να απαντήσουµε σε 

αυτό µετρήσαµε τη χωρητικότητα σε εισηγµένα στην Κνωσό αγγεία και σε 

ελάχιστες περιπτώσεις και σε αγγεία άλλων περιοχών που δεν έχουν βρεθεί στην 

Κνωσό για να τα συγκρίνουµε µε τα κνωσιακά. Οι περιοχές από τις οποίες είχαν 

εισαχθεί αγγεία στην Κνωσό και µε τις οποίες έγινε η σύγκριση είναι η Αττική, η 

Κόρινθος, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Εύβοια, η Ανατολική Ελλάδα, η Κύπρος και η 

Φοινίκη. Εκτός από τα εισηγµένα στην Κνωσό αγγεία η χωρητικότητα µετρήθηκε 

σε ΠΡΓ αµφορέα εισηγµένο στο Λευκαντί από τη Βόρεια Ελλάδα, πιθανόν από τη 

Θεσσαλία ή από τη Μακεδονία, αλλά και σε λίγα αττικά αγγεία που όµως έχουν 

βρεθεί στην Αττική και τα οποία είναι ΜΓ Ι ωοειδής πίθος χωρίς λαιµό, δύο ΠΡΓ 

αµφορείς και ΜΓ ΙΙ � ΥΓ Ι υδρία409. ∆ιαπιστώσαµε ότι η χωρητικότητα όλων των 

αγγείων που µετρήθηκαν από όλες τις παραπάνω περιοχές ερµηνεύεται, όπως και 

στα κνωσιακά αγγεία, βάσει του αττικού συστήµατος µέτρησης για υγρά και για 

στερεά σε όλες τις εξεταζόµενες περιόδους. ∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι διαφορετικές 

περιοχές κατασκεύαζαν αγγεία µε ίδια χωρητικότητα. Συµπερασµατικά, από τη 

σύγκριση αυτή διαπιστώσαµε οµοιότητα στη χωρητικότητα κνωσιακών αγγείων και 

αγγείων από άλλες περιοχές στα περισσότερα από τα σχήµατα, τα οποία είναι οι 

αµφορείς σε διάφορους τύπους τους410, οι σφαιρικές πυξίδες, τα ληκύθια, οι σκύφοι, 

οι κοτύλες και τα κύπελλα. Όπως παρατηρούµε πρόκειται για αποθηκευτικά αγγεία, 

για αγγεία µεταφοράς των προϊόντων και για αγγεία πόσεως.  

Συγκεκριµένα, από τα αττικά αγγεία που συγκρίναµε και στα οποία 

περιλαµβάνονται αρκετά σχήµατα που προορίζονταν για διάφορες χρήσεις, όπως για 

                                                 
408 Τα στοιχεία για τα αγγεία αυτά δίνονται αναλυτικά στο κεφάλαιο για την ανάγνωση και την ερµηνεία της 
χωρητικότητας στα αντίστοιχα σχήµατα. 
409 Ο ΜΓ Ι ωοειδής πίθος χωρίς λαιµό προέρχεται από πηγάδι στην Αγορά, ο Υ ΠΡΓ αµφορέας µε λαβές 
στην κοιλιά από τάφο στην Αγορά, ο ΠΡΓ αµφορέας από τάφο στον Κεραµεικό και η υδρία επίσης από 
τάφο στον Κεραµεικό.  Τα στοιχεία για τα αγγεία αυτά δίνονται στα αντίστοιχα σχήµατα στο κεφάλαιο για 
τη µέτρηση της χωρητικότητας.   
410 Πρόκειται για αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, αµφορείς και αµφορίσκο µε λαβές στο λαιµό και 
αµφορίσκο µε λαβές στον ώµο.  
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την αποθήκευση, για τη µεταφορά των προϊόντων, ή ακόµα είναι αγγεία 

«επιτραπέζια411» και αγγεία πόσεως, όµοια χωρητικότητα µε κνωσιακά 

διαπιστώσαµε µόνο σε ορισµένα από αυτά τα σχήµατα. Συγκρίθηκαν ωοειδής πίθος, 

αµφορείς, υδρία, προχοΐσκες, οινοχόες, υψίπους κρατήρας, σκύφοι και κύπελλα412. 

Οµοιότητα διαπιστώθηκε σε αµφορείς413, σε σκύφους και σε κύπελλα. Ίδια 

χωρητικότητα µε κνωσιακούς αµφορείς έχει και ο αµφορέας που έχει βρεθεί στο 

Λευκαντί και προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Στα κυκλαδικά αγγεία που 

συγκρίθηκαν αντιπροσωπεύονται λιγότερα σχήµατα, τα οποία είναι αµφορέας µε 

λαβές στην κοιλιά, προχοΐσκη, σκύφοι και κύπελλα. Από αυτά όµοια χωρητικότητα 

µε κνωσιακά διαπιστώσαµε σε σκύφους και σε κύπελλα. Λιγότερα σχήµατα 

συγκρίθηκαν από κορινθιακά, από ευβοϊκά και από κυπριακά αγγεία. Για όλα αυτά 

όµως υπάρχουν κνωσιακά ίδιων σχηµάτων µε όµοια χωρητικότητα. Έτσι 

κορινθιακή σφαιρική πυξίδα και κορινθιακές κοτύλες έχουν όµοια χωρητικότητα µε 

αντίστοιχα κνωσιακά σχήµατα. Ευβοϊκός αµφορίσκος µε λαβές στον ώµο και 

ευβοϊκοί σκύφοι, κυπριακός αµφορίσκος µε λαβές στο λαιµό και κυπριακά ληκύθια, 

καθώς και λακωνικό κύπελλο έχουν όµοια χωρητικότητα µε κνωσιακά. Για οινοχόη 

από τη Φοινίκη και για κρατήρα από την Ανατολική Ελλάδα δεν εντοπίσαµε 

κνωσιακά ανάλογης χωρητικότητας.  

Μέσω των µετρήσεων της χωρητικότητας διερευνήσαµε ένα ακόµα θέµα, το 

αν υπήρχε τυποποίηση στη χωρητικότητα των αγγείων και στη διακίνηση των 

προϊόντων που συσκευάζονταν σε αυτά. Η κατασκευή αγγείων ίδιας χωρητικότητας 

ή χωρητικότητας πολλαπλάσιου µεγέθους στο ίδιο ή σε διαφορετικά σχήµατα 

ανάλογης χρήσης, θα έδειχνε την τυποποίηση στη χωρητικότητά τους. 

∆ιαπιστώσαµε ότι στα κνωσιακά εργαστήρια διαφορετικά σχήµατα, που 

προορίζονταν όµως για ανάλογη χρήση, κατασκευάζονταν µε ίδια χωρητικότητα, 

διαπίστωση που έγινε και για µη κνωσιακά αγγεία.  

Την τυποποίηση στη χωρητικότητα των αγγείων που σχετίζονταν µε τη 

διακίνηση προϊόντων συµπεράναµε καταρχήν από τους αµφορείς. Μέσα από µικρό 

δείγµα αγγείων, στα οποία ήταν δυνατόν να γίνουν µετρήσεις, διαπιστώσαµε ότι µε 

ίδια χωρητικότητα έχουν κατασκευαστεί αττικοί και κνωσιακοί αµφορείς µε λαβές 

στο λαιµό και αµφορείς µε λαβές στην κοιλιά, αµφορέας µε λαβές στο λαιµό από τη 

Βόρεια Ελλάδα και κνωσιακοί ίδιου τύπου και τέλος, ευβοϊκοί και κνωσιακοί, 
                                                 
411 Με τον όρο επιτραπέζια δηλώνονται τα αγγεία του σερβιρίσµατος. Ο όρος χρησιµοποιείται µε τη 
σηµερινή του έννοια.   
412 Στους αµφορείς περιλαµβάνονται αµφορείς µε λαβές στο λαιµό και µε λαβές στην κοιλιά, στους σκύφους 
όπως και στα κύπελλα αγγεία του συνήθους τύπου αλλά και µε πόδι.  
413 Η διαπίστωση αυτή ισχύει για αµφορέα µε λαβές στην κοιλιά και για αµφορέα µε λαβές στο λαιµό.  
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καθώς και κυπριακοί και κνωσιακοί αµφορίσκοι414. Οι αµφορείς, αγγεία 

αποθήκευσης, αλλά και µεταφοράς των προϊόντων, όπως αποδείχθηκε, 

κατασκευάζονταν µε δεδοµένη χωρητικότητα βάσει του αττικού συστήµατος 

µέτρησης, αλλά και µε όµοια χωρητικότητα σε διαφορετικές περιοχές, έτσι ώστε η 

ποσότητα του προϊόντος που περιείχαν να είναι αναγνωρίσιµη από τους εισαγωγείς 

τους στις περιοχές όπου διακινούνταν. Προφανώς λοιπόν δεν εισάγονταν µόνο για το 

ίδιο το σκεύος, αλλά και για το περιεχόµενό τους. Συνεπώς η διακίνηση των 

προϊόντων µεταξύ των διαφόρων περιοχών ήταν οργανωµένη. Ακόµα όµως και αν 

αγόραζαν µόνο το σκεύος άδειο, ήξεραν τη χωρητικότητά του. Ήδη για τον ΠΡΓ 

αµφορέα από τη Βόρεια Ελλάδα που βρέθηκε στο Λευκαντί έχει θεωρηθεί από τον 

Catling ότι χρησιµοποιούνταν για τη µεταφορά προϊόντων σε κάποια ποσότητα 

χωρίς να µπορεί να προσδιοριστεί το είδος τους, φανερώνοντας κάποιο βαθµό 

οργάνωσης σε µία τουλάχιστον φάσης της ανταλλαγής των προϊόντων415. Ο 

αµφορέας αυτός φέρει εγχάρακτα σηµεία στις λαβές του, τα οποία έχουν ερµηνευθεί 

ως εµπορικά. Γενικότερα για τους αµφορείς µε λαβές στο λαιµό, στους οποίους το 

δείγµα που µετρήσαµε ήταν µεγαλύτερο απ� ότι στους άλλους τύπους, διαπιστώσαµε 

ότι κατασκευάζονταν µε σχήµα παρόµοιο στην Κνωσό, στην Αττική και στη Βόρεια 

Ελλάδα και ότι λειτουργούσαν ως η συσκευασία του προϊόντος που περιείχαν, η 

ποσότητα του οποίου ήταν αναγνωρίσιµη από τους εισαγωγείς. Θεωρούµε πιθανό η 

διακόσµησή τους, η οποία διέφερε, να ήταν δηλωτική της περιοχής προέλευσής 

τους. Ενδιαφέρον θα ήταν να συνεχισθεί η έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση µε τη 

µέτρηση της χωρητικότητας των αµφορέων πρωτογεωµετρικών � ανατολίζοντων 

χρόνων και από άλλες θέσεις της Κρήτης, αλλά και από άλλες περιοχές του 

ελλαδικού χώρου, για να εµπλουτιστεί η γνώση µας για την οργάνωση του εµπορίου 

και τη διακίνηση των προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα εξεταζόµενα εδώ 

σχήµατα. Είναι προφανές ότι στις δηµοσιεύσεις των αγγείων µαζί µε τις διαστάσεις 

τους θα έπρεπε να δίνεται και η χωρητικότητά τους.  

Με τη διακίνηση προϊόντων, των οποίων λειτουργούσε ως η συσκευασία, 

σχετίζεται ένα ακόµα σχήµα, τα ληκύθια, αγγεία για αρωµατικά έλαια. Αν και το 

                                                 
414 Ο ΠΡΓ αµφορέας από τη Βόρεια Ελλάδα που βρέθηκε στο Λευκαντί έχει ίδια χωρητικότητα επτά χοών 
και δύο ξεστών µε δύο κνωσιακούς, ένα ΥποΜ και ένα Π ΠΡΓ. Από τους εισηγµένους στην Κνωσό 
αµφορείς αττικός Υ ΠΡΓ αµφορέας µε λαβές στην κοιλιά έχει την ίδια χωρητικότητα ενός εκτέα ή δύο χοών 
και τριών-τεσσάρων ξεστών  µε Π ΠΡΓ κνωσιακό και τη µισή χωρητικότητα από δύο ΥποΜ κνωσιακούς, οι 
οποίοι έχουν χωρητικότητα πέντε χοών, ενώ και για αττικό ΠΡΓ αµφορέα µε λαβές στο λαιµό διαπιστώσαµε 
ότι έχει την ίδια χωρητικότητα τεσσάρων χοών και ενός ξέστη µε κνωσιακό Μ ΠΡΓ. Κυπριακός αµφορίσκος 
µε λαβές στο λαιµό έχει την ίδια χωρητικότητα ενός ξέστη µε Π ΠΡΓ κνωσιακό. Ακόµα Υ ΠΡΓ ευβοϊκός 
αµφορίσκος µε λαβές στον ώµο έχει ίδια χωρητικότητα δύο ξεστών µε δύο κνωσιακούς αµφορίσκους µε 
λαβές στην ώµο, ένα ΥποΜ και ένα Υ ΠΡΓ. 
415 R. W. Catling, 1996(β), 126-132.  
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δείγµα που µετρήσαµε και συγκρίναµε από κυπριακά ληκύθια και κνωσιακά 

κρητοκυπριακού τύπου είναι µικρό, διαπιστώσαµε ότι σε αυτά υπάρχουν ληκύθια µε 

ανάλογο σχήµα και διακόσµηση, αλλά και µε ίδια χωρητικότητα, συγκεκριµένα ενός 

ηµικοτύλιου συν ενός οξύβαφου (0.205 λ.). Υποθέτουµε ότι αν το δείγµα ήταν 

µεγαλύτερο, θα βρισκόταν αντιστοιχία στη χωρητικότητα και των υπολοίπων. Τα 

κυπριακά ληκύθια φάνηκε ότι κατασκευάζονταν σε συγκεκριµένα µεγέθη, µε 

χαρακτηριστική διακόσµηση και µε χωρητικότητα πολλαπλάσιου µεγέθους, αφού 

χωρούσαν διαδοχικά µέτρα υγρών. Η ποσότητα των αρωµατικών ελαίων που 

περιείχαν ήταν συγκεκριµένη και εύκολα αναγνωρίσιµη από τους εισαγωγείς και 

από τους αγοραστές τους. Και οι κνωσιακές µιµήσεις τους όµως, που ήταν πιστά 

αντίγραφα, κατασκευάζονταν µε όµοια χωρητικότητα, αφού σε αυτές κυκλοφορούσε 

το ίδιο προϊόν, το οποίο θα έπρεπε να είναι και στις ίδιες ποσότητες.  

Όµοια χωρητικότητα ωστόσο παρατηρήσαµε σε όλα τα κνωσιακά σχήµατα 

αγγείων στα οποία συσκευάζονταν τα αρωµατικά έλαια, δηλαδή στους αρυβάλλους, 

στα ληκύθια και στους µικρού µεγέθους ψευδόστοµους αµφορείς, αν και το δείγµα 

που µετρήσαµε από αυτά δεν είναι µεγάλο. Στη σύγκριση ελήφθησαν υπ� όψιν όλοι 

οι τύποι, καθώς και τα κυπριακά ληκύθια, αφού, όπως αποδείχθηκε, έχουν ίδια 

χωρητικότητα µε τα κνωσιακά κρητοκυπριακού τύπου που τα µιµούνται. Και για 

αυτά υποθέτουµε ότι αν υπήρχε δυνατότητα να µετρηθούν περισσότερα αγγεία από 

τα συγκεκριµένα σχήµατα, θα είχε διαπιστωθεί οµοιότητα στη χωρητικότητα 

περισσοτέρων. Τα αγγεία αυτά κατασκευάζονταν σε συγκεκριµένα µεγέθη µε σχέση 

πολλαπλάσιου µεγέθους ως προς τη χωρητικότητά τους, αφού χωρούσαν διαδοχικά 

µέτρα υγρών, δηλώνοντας µία τυποποίηση στο εµπόριο των αρωµατικών ελαίων416 

(βλ. και σελ. 569-571, 573-574). Στα διαφορετικά αυτά σχήµατα υποθέτουµε ότι θα 

εµφιαλώνονταν διαφορετικά είδη αρωµατικών ελαίων, µε διαφορετική προέλευση.  

Ένα ακόµα σχήµα που δείχνει την τυποποίηση στη χωρητικότητα είναι οι 

σφαιρικές πυξίδες. Εισηγµένη στην Κνωσό κορινθιακή σφαιρική πυξίδα έχει ίδια 

χωρητικότητα ενός ξέστη συν ενός ηµικοτύλιου µε ορισµένες κνωσιακές. Η 

κορινθιακή σφαιρική πυξίδα (Υ ΠΡΓ), όπως φαίνεται από το σχήµα της µε το 

οριζόντιο χείλος και το κωνικό πώµα πάνω σε αυτό, είναι αγγείο αποθηκευτικό. Στο 
                                                 

416 Κνωσιακοί αρύβαλλοι, ψευδόστοµοι αµφορείς, κνωσιακά ληκύθια συνήθους τύπου και 
κρητοκυπριακού τύπου, καθώς και κυπριακά ληκύθια κατασκευάζονταν µε χωρητικότητα ενός 
ηµικοτύλιου συν ενός οξύβαφου (0.205 λ.). Κνωσιακά ληκύθια συνήθους τύπου και αρύβαλλοι 

κατασκευάζονταν µε χωρητικότητα οξύβαφου (0.068 λ.). Με χωρητικότητα ηµικοτύλιου και κυάθου 
(0.183 λ.) κατασκευάζονταν κνωσιακοί αρύβάλλοι, ψευδόστοµοι αµφορείς, κνωσιακά ληκύθια 

συνήθους τύπου και κυπριακά ληκύθια. Με χωρητικότητα ηµικοτύλιου (0.137 λ.) κυκλοφορούσαν 
ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου, αρύβαλλοι και αρυβαλλοειδή ληκύθια. Με χωρητικότητα κοτύλης 

(0.274 λ.) κνωσιακά ληκύθια κρητοκυπριακού τύπου και αρύβαλλοι.  
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χείλος της πυξίδας και αντίστοιχα και στο πώµα υπάρχουν αντικρυστά δύο οπές που 

προφανώς χρησίµευαν για τη στερέωση του πώµατος στο αγγείο, αλλά και για την 

ανάρτησή στη συνέχεια προφανώς για να προστατεύεται το προϊόν που περιείχε. Η 

µία κνωσιακή σφαιρική πυξίδα (Μ � Υ ΠΡΓ) µε την οποία έχει ίδια χωρητικότητα, 

αν και διαφέρει στο σχήµα, το οποίο θυµίζει µικρογραφικό πίθο, είναι επίσης 

αποθηκευτικό αγγείο. Οι δύο άλλες κνωσιακές πυξίδες (η µία Υ ΠΡΓ � ΠΡΓ Β΄ και η 

άλλη ΥΑν)  έχουν επίσης διαφορετικό σχήµα µε χείλος οριζόντιο επίπεδο, που δεν 

εξυπηρετούσε την πόση και πρέπει να είναι αγγεία επίσης αποθηκευτικά. Φαίνεται 

λοιπόν ότι τα µικρά αποθηκευτικά αγγεία κατασκευάζονταν µε συγκεκριµένη 

χωρητικότητα, που µπορούσε να είναι ίδια σε διαφορετικές περιοχές. Το σχήµα 

µπορούσε κατά περιοχές να διαφέρει, η χωρητικότητά του όµως έπρεπε να είναι 

αναγνωρίσιµη.  

Όπως αποδείχθηκε κατά την ερµηνεία των µετρήσεων χωρητικότητας των 

αγγείων, στην Κνωσό από την υποµινωική έως την ύστερη ανατολίζουσα περίοδο 

κατασκευάζονταν αγγεία πόσεως διαφορετικών σχηµάτων, αλλά µε ίδια 

χωρητικότητα417. Τα αγγεία αυτά κυκλοφορούσαν σε συγκεκριµένα µεγέθη µε ίδια ή 

µε πολλαπλάσια χωρητικότητα. Θεωρούµε ότι τα διάφορα σχήµατα ή τα 

διαφορετικά µεγέθη θα εξυπηρετούσαν την πόση διαφορετικών υγρών. Αρκετά από 

τα σχήµατα αυτά, για παράδειγµα, οι σκύφοι, οι κοτύλες και τα κύπελλα ή οι 

κρατηρίσκοι, οι σκύφοι και τα κύπελλα418, συνυπήρχαν και άρα χρησιµοποιούνταν 

παράλληλα, όπως προκύπτει από τη χρονολόγησή τους. Στα αγγεία πόσεως 

διαπιστώσαµε ακόµα από τις συγκρίσεις χωρητικότητας που έγιναν ότι η Κνωσός, 

οι Κυκλάδες, η Αττική και η Εύβοια κατασκεύαζαν σκύφους όµοιας 

χωρητικότητας419, η Κνωσός, η Αττική και οι Κυκλάδες κύπελλα όµοιας 

χωρητικότητας420, ενώ η Κόρινθος και η Κνωσός κοτύλες όµοιας χωρητικότητας421. 

Οι σκύφοι, τα κύπελλα και οι κοτύλες, αγγεία «σερβιρίσµατος», προφανώς 

                                                 
417 Ενδεικτικά αναφέρουµε εδώ ορισµένα από αυτά. Με χωρητικότητα ηµικοτύλιου (0.137 λ.) και  κοτύλης 
(0.274 λ.) κατασκευάζονταν σκύφοι συνήθους τύπου, υψίποδες σκύφους, κρατηρίσκοι, κοτύλες και 
κύπελλα. Με χωρητικότητα ξέστη (0.547 λ.), ή ηµικοτύλιου συν οξύβαφου (0.205 λ.) κατασκευάζονταν 
σκύφοι, κρατηρίσκοι, κοτύλες και κύπελλα. 
418 Στην Κνωσό οι κρατηρίσκοι συναντώνται από την υποµινωική έως την πρωτογεωµετρική Β΄ περίοδο, 
ενώ οι κοτύλες από την ύστερη γεωµετρική έως την ύστερη ανατολίζουσα.  
419 Αναλυτικά οι µετρήσεις και τα συµπεράσµατα στις σελ. 588-594, 598-600. Για παράδειγµα, 
κατασκεύαζαν σκύφους χωρητικότητας κοτύλης και ηµικοτύλιου, ή ξέστη ηµικοτύλιου και οξύβαφου, ξέστη 
και κοτύλης κ.λ.π..   
420 Αναφέρουµε ενδεικτικά κνωσιακά και αττικά κύπελλα µε χωρητικότητα κοτύλης ή ηµικοτύλιου, 
οξύβαφου και κυάθου, ακόµα µε χωρητικότητα ηµικοτύλιου και οξύβαφου. Κυκλαδικό, κνωσιακά και 
αττικά µε χωρητικότητα ηµικοτύλιου και οξύβαφου. Και για τα κύπελλα αναλυτικά οι µετρήσεις και τα 
συµπεράσµατα στις σελ. 606-614, 62-622. 
421 Για παράδειγµα, κοτύλες χωρητικότητας ηµικοτύλιου και οξύβαφου ή χωρητικότητας ξέστη. 
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αποτελούσαν και αγγεία πώλησης υγρών όπως, για παράδειγµα, κρασιού, οπότε η 

δεδοµένη και αναγνωρίσιµη χωρητικότητά τους ήταν επιβεβληµένη.  

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι σε αγγεία στα οποία συσκευάζονταν, 

διακινούνταν ή αποθηκεύονταν προϊόντα, όπως είναι τα ληκύθια, οι αρύβαλλοι, οι 

αµφορείς, οι σφαιρικές πυξίδες, οι ποσότητες των προϊόντων που περιείχαν ήταν 

συγκεριµένες και σταθερές. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώσαµε ότι αυτό 

συνέβαινε ανεξάρτητα από το σχήµα τους, το οποίο µπορεί να διέφερε, αφού ίδια 

χωρητικότητα και άρα ποσότητα προϊόντος παρατηρήθηκε σε αγγεία διαφορετικών 

σχηµάτων, που προορίζονταν όµως για την ίδια χρήση. ∆εδοµένη χωρητικότητα 

διαπιστώσαµε ακόµα σε όλα τα αποθηκευτικά αγγεία που εξετάστηκαν, δηλαδή σε 

όλους τους τύπους πίθων και στα αποθηκευτικά αγγεία µικρότερου µεγέθους, τις 

πυξίδες µε ευθέα τοιχώµατα και τις σφαιρικές πυξίδες. Το ίδιο ισχύει και για τα 

αγγεία στα οποία «σερβίρονταν» προϊόντα όπως, για παράδειγµα, στους σκύφους, 

στους κρατηρίσκους, στις κοτύλες και στα κύπελλα, τα οποία όµως θα ήταν και 

αγγεία πώλησης των προϊόντων αυτών.  Την πώληση των ίδιων προϊόντων, όπως 

του κρασιού, θα εξυπηρετούσαν και οι οινοχόες, στις οποίες επίσης υπάρχουν αγγεία 

µε χωρητικότητα πολλαπλάσιου µεγέθους όπως, για παράδειγµα, οινοχόες 

χωρητικότητας οξύβαφου, ηµικοτύλιου, κοτύλης, δύο ξεστών, ή τριών ξεστών. Ίδια 

χωρητικότητα παρατηρήσαµε ανάµεσα σε οινοχόες και σε αγγεία πόσεως όπως, για 

παράδειγµα, ανάµεσα σε οινοχόες, σε σκύφους, σε κοτύλες και σε κύπελλα που 

κατασκευάζονταν µε χωρητικότητα ηµικοτύλιου, κοτύλης ή δύο ξεστών. Με 

χωρητικότητα ηµικοτύλιου, κοτύλης, ή δύο ξεστών κατασκευάζονταν και 

πρόχοι/προχοΐσκες, για τις οποίες επίσης διαπιστώσαµε όµοια χωρητικότητα µε 

αγγεία πόσεως. Για παράδειγµα, µε χωρητικότητα κοτύλης συν ηµικοτύλιου (0.411 

λ.) κατασκευάζονταν πρόχοι,  κρατηρίσκοι, σκύφοι, κοτύλες και κύπελλα.   

Τα παραδείγµατα από την παραδοσιακή κεραµική, όταν ακόµα 

κατασκευάζονταν αγγεία που ήταν χρηστικά και όχι διακοσµητικά, επιβεβαιώνουν 

τη συγκεκριµένη χωρητικότητα στα αγγεία για το κρασί και το νερό, αλλά και στα 

αποθηκευτικά αγγεία. Η κατασκευή αγγείων για κρασί µε ορισµένη χωρητικότητα 

µας είναι γνωστή από παραδοσιακά εργαστήρια κεραµικής, όπως από εργαστήριο 

στα Νοχιά Χανίων, στο οποίο κατασκευάζονταν σύµφωνα µε τον Σκλαβενίτη και 

µαστραπάδες για κρασί που ονοµάζονταν µίστακα και ήταν ορισµένης 

χωρητικότητας. Όπως αναφέρεται χωρούσαν εννέα, δώδεκα ή δεκαπέντε οκάδες και 
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χρησίµευαν ως µετράδια422. Είναι προφανές ότι για την αγορά κρασιού η 

χωρητικότητα του αγγείου θα έπρεπε να είναι δεδοµένη. Γνωστή όµως µας είναι και 

η κατασκευή αγγείων για νερό µε ορισµένη χωρητικότητα, αφού για «παραδοσιακό» 

αγγειοπλάστη, το Γεώργιο Γαρεδάκη από το Τζιτζιφέ Χανίων, αναφέρεται ότι ήταν 

ο πιο καλός και ο πιο γρήγορος σταµνάς της περιοχής, αφού µπορούσε να φτιάξει 

είκοσι στάµνες των 25-30 οκάδων την ηµέρα423.  

Ως προς τους πίθους πρόκειται για σχήµα που στην παραδοσιακή κεραµική η 

αναφορά της χωρητικότητάς του είναι συνήθης. Ενδεικτικά παραθέτουµε εδώ 

ορισµένα παραδείγµατα. Για «παραδοσιακούς» αγγειοπλάστες από το Νοµό Χανίων 

αναφέρεται από τον Σκλαβενίτη ότι αγγειοπλάστης από τα Πεµόνια έφτιαχνε 

πιθάρια χωρητικότητας µέχρι 500 οκάδων, αγγειοπλάστης από το Τζιτζιφέ έφτιαχνε 

πιθάρια χωρητικότητας µέχρι 80 οκάδων, οικογένεια αγγειοπλαστών από τον 

Καµπανό κατασκεύαζε πιθαράκια µέχρι 80 οκάδων, αγγειοπλάστης από το Ροδοβάνι 

κατασκεύαζε πιθάρια για λάδι χωρητικότητας µέχρι 150 οκάδων424. 

Τέλος, σε σχέση µε την ερµηνεία της χωρητικότητας των εξεταζοµένων 

αγγείων εξεγάγαµε και ορισµένα συµπεράσµατα για τη χρήση τους. Καταρχήν 

διερευνήσαµε αν τα µικρογραφικά αγγεία βάσει της χωρητικότητάς τους ήταν 

«χρηστικά», αφού θεωρήσαµε ότι αν αυτή αντιστοιχεί σε κάποιο µέτρο, τότε τα 

αγγεία θα προορίζονταν για χρήση. Όπως αποδείχθηκε στο πρώτο µέρος της 

παρούσας µελέτης τα µικρογραφικά αγγεία δεν κατασκευάζονταν για να 

τοποθετηθούν µόνο ως κτερίσµατα στους τάφους, αφού διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν 

ορισµένα που είναι γνωστά µόνο από τον οικισµό ή και από τα δύο είδη 

εγκατάστασης (βλ. σελ. 191, 192, 195). Ο χαρακτηρισµός των αγγείων ως 

µικρογραφικών είναι πολύ σχετικός όπως φάνηκε από τις δηµοσιεύσεις τους, αφού, 

για παράδειγµα, υπάρχουν κύπελλα µικρών διαστάσεων, που αν και δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί µικρογραφικά, η χωρητικότητά τους είναι ίδια µε τα αλλού 

χαρακτηριζόµενα ως µικρογραφικά. Βάσει της µεθόδου που έχουµε ακολουθήσει η 

χωρητικότητα ήταν δυνατόν να µετρηθεί µόνο σε όσα υπήρχαν δηµοσιευµένα 

σχέδια. Παρόλα αυτά µετρήθηκε σε µικρογραφικά αγγεία αρκετών, διαφορετικών 

σχηµάτων. Συγκεκριµένα µετρήθηκε σε δεκαεννέα µικρογραφικά αγγεία διαφόρων 

σχηµάτων, τα οποία είναι σφαιρικές πυξίδες, αρυβαλλοειδές ληκύθιο, υψίποδες 

κρατήρες, σκύφοι, κοτύλη και κύπελλα και σε δύο οινοχόες, οι οποίες, αν και έχουν 

                                                 
422 Χρ. Σκλαβενίτης, 1996, 95. 
423 Χρ. Σκλαβενίτης, στο ίδιο, 84.  
424 Χρ. Σκλαβενίτης, στο ίδιο, 84, 96. 
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χαρακτηρισθεί µικρού µεγέθους, είναι στην πραγµατικότητα µικρογραφικές425. Από 

αυτά µόνο σε τρία, στο αρυβαλλοειδές ληκύθιο, σε σκύφο και σε κύπελλο η 

χωρητικότητα είναι πολύ µικρή και δεν αντιστοιχεί ούτε στο µικρότερο αττικό 

µέτρο υγρών. Σε όλα τα υπόλοιπα αντιστοιχεί είτε στον κύαθο (0.046 λ.) είτε στο 

οξύβαφο (0.068 λ.), µε µόνη εξαίρεση τους υψίποδες κρατήρες που έχουν µεγαλύτερη 

χωρητικότητα, ο ένας ξέστη συν κυάθου (0.592 λ.) και ο άλλος οξύβαφου συν κυάθου 

(0.113 λ.). Συµπεραίνοµε λοιπόν βάσει της χωρητικότητάς τους ότι τα µικρογραφικά 

αγγεία ήταν «χρηστικά». Πρόκειται κυρίως για αγγεία πόσεως και το πιθανότερο 

είναι να αποτελούσαν µέτρα. Και από τα µικρογραφικά αγγεία πόσεως, όπως και 

από αυτά των υπολοίπων µεγεθών, διαπιστώνουµε ότι στα διάφορα σχήµατά τους 

κατασκευάζονταν µε ίδια χωρητικότητα, αφού µε χωρητικότητα οξύβαφου 

υπάρχουν µικρογραφικά κύπελλα και µικρογραφικός σκύφος και µε χωρητικότητα 

κυάθου µικρογραφικά κύπελλα, µικρογραφικοί σκύφοι και µικρογραφικές κοτύλες. 

Υποθέτουµε ότι αν είχαν µετρηθεί περισσότερες µικρογραφικές κοτύλες και σε 

αυτές θα είχαν εντοπιστεί κάποιες χωρητικότητας οξύβαφου. Για τις σφαιρικές 

πυξίδες, αγγεία αποθηκευτικά, υποθέτουµε ότι είναι πιθανό να χρησιµοποιούνταν 

για την αποθήκευση προϊόντων σε µικρές ποσότητες όπως, για παράδειγµα, ξηρών 

αρωµατικών χόρτων ή κάποιων άλλων υγρών προϊόντων.  

Στα σχήµατα, των οποίων µετρήθηκε η χωρητικότητα, συµπεράσµατα 

προέκυψαν για τη χρήση τους από την αντιστοιχία της χωρητικότητάς τους σε λίτρα 

µε τα αττικά µέτρα. Καθώς τα αττικά µέτρα υγρών και στερεών διέφεραν, ήταν 

δυνατόν βάσει αυτών να διακριθεί ποια σχήµατα και σε ποιους τύπους τους 

προορίζονταν για υγρά και ποια για στερεά προϊόντα426. Για τα δεκαέξι σχήµατα των 

οποίων µετρήθηκε η χωρητικότητα συµπεραίνουµε τα εξής:  
ΑΓΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΩΟΕΙ∆ΕΙΣ ΠΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ = ΠΙΘΟΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΛΑΒΕΣ 
 

                                                 
425 Τα αγγεία αυτά είναι: δύο µικρογραφικές σφαιρικές πυξίδες µε χωρητικότητα η µία ηµικοτύλιου (0.137 
λ.) και η άλλη κυάθου (0.046 λ.), δύο οινοχόες «µικρού µεγέθους» µε χωρητικότητα η µία ηµικοτύλιου και 
η άλλη οξύβαφου (0.068 λ.), µικρογραφικό αρυβαλλοειδές ληκύθιο µε χωρητικότητα 0.010 λ. που δεν 
αντιστοιχεί ούτε στο µικρότερο αττικό µέτρο υγρών, δύο µικρογραφικοί υψίποδες κρατήρες µε 
χωρητικότητα ο ένας ξέστη και κυάθου (0.592 λ.)  και ο άλλος οξύβαφου και κυάθου (0.113 λ.), τέσσερις 
µικρογραφικοί σκύφοι από τους οποίους οι δύο έχουν χωρητικότητα κυάθου, ο ένας οξύβαφου και µόνο του 
ενός είναι πολύ µικρή (0.029 λ.) και δεν αντιστοιχεί ούτε στο µικρότερο αττικό µέτρο υγρών, παρόλο ότι το 
σχήµα και η διακόσµησή του είναι όµοια µε ενός από τους άλλους τρεις, αυτού µε χωρητικότητα οξύβαφου, 
µικρογραφική κοτύλη µε χωρητικότητα κυάθου, µικρογραφικό χειροποίητο κύπελλο µε χωρητικότητα 
κυάθου, µικρογραφικό αττικό κύπελλο µε ψηλό πόδι µε χωρητικότητα κυάθου, επτά µικρογραφικά 
κνωσιακά κύπελλα από τα οποία τα πέντε έχουν χωρητικότητα οξύβαφου, το ένα κυάθου και µόνο ενός 
είναι πολύ µικρή (0.020 λ.) και δεν αντιστοιχεί σε κανένα µέτρο υγρών. Αναλυτικά τα στοιχεία των αγγείων 
αυτών δίνονται στις µετρήσεις της χωρητικότητας και στην ερµηνεία τους.  
426 Οι αντιστοιχίες για κάθε σχήµα αναλυτικά δίνονται στο κεφάλαιο για την Ανάγνωση και την Ερµηνεία 
των µετρήσεων χωρητικότητας.  
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ΑΓΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΓΡΑ 
ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΚΟΣΜΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 
ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 

ΠΙΘΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΙΘΟΙ»/ΧΥΤΡΕΣ 
«ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ» ΠΙΘΟΙ ΚΩ∆ΩΝΟΣΧΗΜΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ 

ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΡΑΣ (ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΠΙΘΟ) 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ  

 
ΑΓΓΕΙΑ ΓΙΑ ΥΓΡΑ 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΥΞΙ∆ΕΣ ΑΡΥΒΑΛΛΟΙ 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΘΗΛΑΣΤΡΟ 
ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ) ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ «ΠΡΟΧΟΙ» 

ΨΕΥ∆ΟΣΤΟΜΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΚΡΑΤΗΡΕΣ (∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ) 
Υ∆ΡΙΕΣ ΚΡΑΤΗΡΙΣΚΟΙ 

ΠΡΟΧΟΙ - ΠΡΟΧΟΪΣΚΕΣ ΣΚΥΦΟΙ 
ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΚΟΤΥΛΕΣ 
ΟΛΠΕΣ ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΛΗΚΥΘΟΙ/ΛΗΚΥΘΙΑ  
 

Στους πίθους και στους αµφορείς οι διάφοροι τύποι τους φαίνεται ότι είχαν 

διαφορετικές χρήσεις. Στους πίθους, οι ωοειδείς πίθοι χωρίς λαιµό θα προορίζονταν 

για στερεά προϊόντα, οι πίθοι µε λαιµό τόσο οι κοσµηµένοι, όσο και αυτοί της 

χονδροειδούς κεραµικής, θα προορίζονταν και για υγρά και για στερεά, οι πίθοι µε 

ευθέα τοιχώµατα στα µικρότερα µεγέθη τους πρέπει να προορίζονταν τόσο για 

στερεά όσο και για υγρά, ενώ στα µεγαλύτερα µεγέθη τους µόνο για στερεά και 

τέλος, το σχήµα των πολύχρωµων πίθων όταν έφερε ανεξίτηλη διακόσµηση και ήταν 

«χρηστικό» θα προορίζονταν κυρίως για υγρά προϊόντα, χωρίς να αποκλείονται και 

τα στερεά (αναλυτικά για τα στοιχεία αυτά βλ. σελ. 533-539). Στους αµφορείς, αυτοί 

µε λαβές στην κοιλιά και αυτοί µε λαβές στον ώµο θα ήταν αγγεία και για υγρά και 

για στερεά προϊόντα, ενώ οι αµφορείς µε λαβές στο λαιµό µόνο για υγρά (βλ. σελ. 

545-547, 550-553). Στις πυξίδες, οι σφαιρικές θα ήταν αγγεία για υγρά, ενώ αυτές µε 

ευθέα τοιχώµατα στα µικρότερα µεγέθη τους θα χρησιµοποιούνταν για υγρά 

προϊόντα και στα µεγαλύτερα και για υγρά και για στερεά (βλ. σελ. 539-545). 

∆ιάκριση διαπιστώσαµε και στα µαγειρικά σκεύη. Aυτά που µοιάζουν µε πρόχους 

φαίνεται ότι προορίζονταν για την παρασκευή υγρών τροφών, ενώ αυτά που 

µοιάζουν µε πίθους στα µικρότερα µεγέθη τους θα προορίζονταν επίσης για την 

παρασκευή υγρών τροφών και στα µεγαλύτερα για την παρασκευή τόσο υγρών, όσο 

και στερεών (βλ. σελ. 574-576). Σε µία ακόµα περίπτωση, αυτή των κωδωνόσχηµων 

κρατήρων, διαπιστώσαµε ότι η χωρητικότητα τριών από αυτούς που µετρήθηκαν 

αντιστοιχεί τόσο σε µέτρα υγρών όσο και σε µέτρα στερεών (βλ. σελ. 584). Είναι 

πολύ πιθανό να ήταν αγγεία γνωστά κυρίως για υγρά, χωρίς όµως να αποκλείονται 

και άλλες χρήσεις. Καθώς το στόµιό τους είναι ευρύ, πράγµατι µπορεί να έβαζαν σε 
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αυτά ξηρά προϊόντα ή στερεά αντικείµενα, όπως, για παράδειγµα, ακόµα και 

υφάσµατα. Ας σηµειωθεί επίσης ότι κρατήρας, το σχήµα του οποίου διαφέρει από 

αυτό των υπολοίπων, µοιάζει µε το σχήµα των πίθων χονδροειδούς κεραµικής. 

Αυτός φαίνεται ότι θα προορίζονταν τόσο για στερεά, όσο και για υγρά προϊόντα (βλ. 

σελ. 576, 583, κρατήρας µε Α/Α 1).  

Ενδιαφέρον θα ήταν τα στοιχεία αυτά για τη χρήση των παραπάνω σχηµάτων 

να συνεξετασθούν στο µέλλον σε µία χρηστική προσέγγισή τους µαζί µε άλλες 

παραµέτρους.   
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Υ ΠΡΓ   Ύστερη Πρωτογεωµετρική 
ΠΡΓ Β΄  Πρωτογεωµετρική Β΄ 
ΠΓ   Πρώιµη Γεωµετρική 
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