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Περίληψη 

 Η ερευνητική εργασία πραγματεύεται την κεραμική της Κλασικής και 

Ελληνιστικής περιόδου από το νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια των Κεγχρεών, 

την κώμη του ανατολικού λιμένος της Κορίνθου. Το νεκροταφείο ανασκάφηκε το 

1976 και βρίσκεται 450 μ. βορειοδυτικά του ρωμαϊκού λιμανιού. Η ανάλυση της 

κεραμικής πραγματοποιείται σε τρεις κεντρικούς άξονες: τυπολογία και εξέλιξη των 

σχημάτων, σύσταση πηλών και διακόσμηση, και εισηγμένα αγγεία. Χρονολογικά 

εκτείνεται από το α΄ τέταρτο του 5ου αι. έως το 100 π.Χ., αλλά η πιο ομοιογενής 

ομάδα τοποθετείται από το 360 έως το 250 π.Χ. Το 78,6 % της κεραμικής της 

μελέτης είναι κορινθιακής παραγωγής και το υπόλοιπο αφορά σε αττικές και άλλες 

εισαγωγές.  

 
Abstract 
 
 The Master’s thesis is presenting the fine ware pottery of the Classical and 

Hellenistic periods from the Kokkina Kivouria cemetery at Kenchreai, the eastern port 

of Corinth. The cemetery is located 450m northwest of the Roman harbor and was 

excavated in 1976. The study is examining and analyzing the material on three basic 

levels: typology and development of shapes, fabrics and decoration, and imports. The 

pottery spans from the first quarter of the 5th c. to 100 BC, with the most homogenous 

group dating from 360 to 250 BC. Corinthian production comprises 78.6 % of the 

vases presented in the study, while the rest are Attic and other imports.   
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Στόχοι της Έρευνας και Διάρθρωση της Διπλωματικής 
Εργασίας 

 
Η ιδέα της μελέτης και δημοσίευσης του νεκροταφείου στα Κόκκινα Κιβούρια 

των Κεγχρεών ξεκίνησε το 2011 από τον Διευθυντή της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Κορινθίας Δρ. Κωνσταντίνο Κίσσα και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Τρίερ 
Torsten Mattern. Ειδικότερα, μου προτάθηκε να αναλάβω τη μελέτη του 
νεκροταφείου, των ταφικών εθίμων, της κεραμικής και των υπόλοιπων κτερισμάτων 
στο πλαίσιο ενός τόμου που θα εκδοθεί στη σειρά Philippika, θα έχει ως πυρήνα το 
νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια, αλλά θα συνοψίζει παλαιά και θα παρουσιάζει 
νεότερα δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή του ανατολικού λιμένος της Κορίνθου.  

Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την κεραμική της Κλασικής και 
Ελληνιστικής περιόδου, η οποία αποτελεί τον πυρήνα των κινητών ευρημάτων του 
νεκροταφείου. Η μελέτη της συνιστά το βασικό βήμα για την κατανόηση του 
χρονολογικού πλαισίου και των χαρακτηριστικών του. Η ερευνητική εργασία έχει 
καταρχήν ως στόχο να παρουσιάσει για πρώτη φορά με εμπεριστατωμένο και 
αναλυτικό τρόπο κλασική και ελληνιστική κεραμική από τις Κεγχρεές. Η διαχείριση 
και η ανάλυση του υλικού πραγματοποιείται σε τρεις κεντρικούς άξονες: Τυπολογία 
και εξέλιξη των σχημάτων, σύσταση πηλών και διακόσμηση, και εισηγμένη 
κεραμική. Η ανάλυση των δεδομένων επιχειρεί να απαντήσει εάν η κεραμική στις 
Κεγχρεές παρουσιάζει ομοιομορφία με αυτήν από τη μητροπολιτική Κόρινθο ως προς 
τους τύπους, τους πηλούς και τη διακόσμηση των επιφανειών.  

Επιπλέον, επιχειρεί να διακρίνει εάν τυχόν διαφορές με τους πηλούς της 
Κορίνθου υποδηλώνουν την ύπαρξη τοπικού κεραμικού εργαστηρίου. 
Προσδιορίζοντας τα εισηγμένα αγγεία, συγκρίνει τα κέντρα προέλευσης και τη ροή 
των εισαγωγών σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα από την Κόρινθο. Τέλος, η 
διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να συμβάλει στη μελέτη της κορινθιακής 
κεραμικής στους τρεις βασικούς άξονες που προαναφέρθηκαν και να διευρύνει την 
επιστημονική συζήτηση και τη βάση των διαθέσιμων δεδομένων για τους μελετητές 
της.  
 Η ερευνητική εργασία αναπτύσσεται σε τρία μέρη. Η εισαγωγή - κεφάλαιο 1 - 
έχει ως στόχο να αποδώσει με σχετικά σύντομο τρόπο το άμεσο και ευρύτερο 
αρχαιολογικό περιβάλλον της κεραμικής, η ανάλυση της οποίας ακολουθεί. Θεωρώ 
πως ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των ενοτήτων για την ιστορία και την τοπογραφία 
των Κεγχρεών, τα κυριότερα σύνολα και την ιστορία της μελέτης της κορινθιακής 
κεραμικής των δύο περιόδων και τη σύντομη επισκόπηση των ταφικών εθίμων και 
των δεδομένων της ανασκαφής του νεκροταφείου. Η τελευταία ενότητα του 
εισαγωγικού κεφαλαίου αφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη μελέτη 
του υλικού.  
 Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας - κεφάλαια 2 έως 7 – 
παρουσιάζεται η ανάλυση της κεραμικής, οργανωμένη ανάλογα με τη χρήση κάθε 
σχήματος σε αγγεία πόσεως, σερβιρίσματος, εκροής υγρών, φύλαξης αρωματικών 
ελαίων, αγγεία με πώμα και μικκύλα. Κατά την πραγμάτευση κάθε επιμέρους τύπου, 
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συνοψίζονται τα συμπεράσματα προγενέστερων μελετών για την εξέλιξη και τη 
διάρκεια παραγωγής, παρατίθενται τα κεραμικά σύνολα προέλευσής του και στη 
συνέχεια αναλύονται τα παραδείγματα των Κεγχρεών και κατά περίπτωση η συμβολή 
τους στη μελέτη της κλασικής και ελληνιστικής κεραμικής.   
 Στο τρίτο μέρος - κεφάλαιο 8 – συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα για την 
τυπολογία και τη χρονολόγηση, τη σύσταση των πηλών και τη διακόσμηση και την 
εισηγμένη κεραμική, ενώ ακολουθούνται από τη σύνοψή τους. Στη συνέχεια 
παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος της κεραμικής της μελέτης, ενώ στο παράρτημα Ι 
ο αναγνώστης βρίσκει τον κατάλογο των τάφων, όπως διαμορφώθηκε μετά την 
αποδελτίωση του ανασκαφικού ημερολογίου. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται 
με την παράθεση της βιβλιογραφίας. Η εικονογράφηση περιλαμβάνει δύο χάρτες - 
της ανατολικής Κορινθίας και των Κεγχρεών αντίστοιχα - την κάτοψη του 
νεκροταφείου, δύο ανασκαφικές φωτογραφίες από το 1976, τα σχέδια και τις 
φωτογραφίες της κεραμικής.   
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Κεγχρεές, Ιστορία και Τοπογραφία 
 
 Οι Κεγχρεές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της ευρύτερης περιοχής της 
Ισθμίας, ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του ελλαδικού χώρου όπου συναντώνται 
οι οδικοί άξονες μεταξύ της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας και οι 
θαλάσσιες οδοί μεταξύ Αιγαίου και Ιονίου, ένα σημαντικό πέρασμα από την 
ανατολική προς τη δυτική Μεσόγειο. Αποτέλεσαν το ανατολικό επίνειο της Κορίνθου 
στον Σαρωνικό κόλπο και μαζί με το δυτικό λιμάνι στο Λέχαιο θεωρούνται οι 
κυριότεροι παράγοντες της άνθησης της οικονομίας και της πόλης. Βρίσκονται 70 
στάδια1 (13 χλμ. περίπου) ανατολικά της Κορίνθου και 4 χλμ. νότια του πανελλήνιου 
ιερού του Ποσειδώνα στην Ισθμία. Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο Κεγχρίας και ο 
Λέχης, κατά την παράδοση γιοι του Ποσειδώνα και της Πειρήνης, έδωσαν τα 
ονόματά τους στα δύο επίνεια της Κορίνθου2.  
 Η ακτογραμμή των Κεγχρεών σχηματίζει φυσικό, σχετικά ανοιχτό, όρμο 
μήκους 2 χλμ. περίπου. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις των ρωμαϊκών χρόνων 
καταλαμβάνουν το βόρειο τμήμα του. Δυτικά του λιμένος αναπτύσσεται 
προσχωσιγενής κοιλάδα (0,2 τ.χλμ. περίπου) και βόρεια αυτής, σε μέσο υψόμετρο 40-
45 μ., μικρό πλάτωμα με προς νότο και ανατολή κατωφέρεια. Στο δυτικό και βόρειο 
άκρο του πλατώματος διαμορφώνεται η ράχη του Αγίου Δημητρίου η οποία 
ουσιαστικά χωρίζει τις Κεγχρεές από το πλάτωμα της Ισθμίας. Αμέσως βόρεια του 
ρωμαϊκού λιμένος αναπτύσσεται χαμηλός λόφος, πιο γνωστός ως Ράχη 
Κουτσογκίλλα. Νότια και νοτιοδυτικά της κοιλάδας των Κεγχρεών υψώνονται τα 
Όνεια Όρη (599 μ.) που μαζί με τον Ακροκόρινθο (578 μ.) αποτελούν το βορειότερο 
φυσικό εμπόδιο της Πελοποννήσου. Το νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια 
τοποθετείται στο νότιο τμήμα του πλατώματος, 450 μ. βορειοδυτικά του λιμένος των 
Κεγχρεών και σε υψόμετρο 36 μ. 
 Η ιστορική εξέλιξη των Κεγχρεών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Κόρινθο. 
Ποτέ δεν λειτούργησαν αυτόνομα και ποτέ δεν απέκτησαν δικό τους νόμισμα, 
αποτελώντας κώμη καί λιμένα της μητροπολιτικής Κορίνθου3. Οι πλησιέστερες 
κορινθιακές κώμες είναι η Σολυγεία στα νότια και η Κρώμνα στα δυτικά και στο 
μέσο περίπου της απόστασης προς την Κόρινθο4.  
 Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή αφορά σε ανασκαφές της Αμερικανικής 
Σχολής τη δεκαετία του 1960, οι οποίες συνεχίζονται από το 2002 σε συνεργασία με 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία, και σωστικές ανασκαφές της τελευταίας. Οι ανασκαφές 
της δεκαετίας του 1960 έφεραν στο φως τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρωμαϊκής 
περιόδου. Από το 1997 έως το 2003 πραγματοποιήθηκε επιφανειακή έρευνα στην 
ανατολική Κορινθία σε έκταση 350 τ.χλμ., η οποία συμπεριέλαβε και τις Κεγχρεές5.  
                                                           
1 Στράβων, Γεωγραφικά 8.6.22. 
2 Παυσανίας 2.2.3. 
3 Στράβων, Γεωγραφικά 8.6.22. 
4 Για την Κρώμνα, βλ. Τασίνος 2013α· Τασίνος 2013β, 25-27· Για τα αποτελέσματα επιφανειακής 
έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της Κρώμνας, βλ. Tartaron κ.α. 2006, 494-513· Για τη Σολυγεία, βλ. 
Wiseman 1978, 56-58. 
5 Tartaron κ.α. 2006.  
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Χάρτης 1. Η ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου και της Ισθμίας με τα λιμάνια των Κεγχρεών και του 

Λεχαίου. 

Χάρτης 2. Οι Κεγχρεές με σημειωμένες τις θέσεις του λιμένος, του νεκροταφείου στα 
Κόκκινα Κιβούρια, της Ράχης Κουτσογκίλλα και του οχυρού στη θέση Στανοτόπι. 
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 Η θέση του κλασικού και ελληνιστικού λιμένος παραμένει άγνωστη. Οι 
ερευνητές συγκλίνουν στην υπόθεση ότι τοποθετείται στην κοιλάδα των Κεγχρεών, 
δυτικά της σημερινής ακτογραμμής6. Η συγκεκριμένη ερμηνεία προέρχεται από τον 
προσχωσιγενή χαρακτήρα των επιχώσεων και το σχήμα της κοιλάδας, το οποίο 
παραπέμπει σε κλειστό, καλά προστατευμένο κολπίσκο. Σύμφωνα με αυτή την 
υπόθεση, η κοιλάδα σχηματίστηκε από επιχώσεις προερχόμενες από τα Όνεια Όρη 
στα νότια και το πλάτωμα στα βόρεια. Κατά τη γνώμη μου, παρόλο που πρόκειται για 
μία ελκυστική θεωρητικά ερμηνεία, είναι - ελλείψει άλλων τεκμηρίων - 
παρακινδυνευμένη.  
 Οι γνώσεις μας για την Προ-ρωμαϊκή περίοδο των Κεγχρεών είναι 
περιορισμένες. Τα πρωιμότερα ίχνη δραστηριότητας εντοπίζονται στη Ράχη 
Κουτσογκίλλα και αφορούν σε επιφανειακά συλλεχθέντα όστρακα της 
Πρωτοελλαδικής έως Υστεροελλαδικής περιόδου, ωστόσο δεν παραπέμπουν σε 
εκτεταμένο οικισμό7. Σχετικά πρόσφατα, σωστική ανασκαφή της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας στο βορειοδυτικό άκρο της κοιλάδας αποκάλυψε μικρό αριθμό ταφών, 
πιθανώς του 8ου αι. π.Χ., τοποθετημένων σε μονολιθικές σαρκοφάγους8.  
 Στο πλάτωμα των Κεγχρεών, πλησίον του νεκροταφείου στα Κόκκινα 
Κιβούρια, αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα μικρών κτιρίων με πηλοδάπεδα και ίσως ένα ή 
δυο μεγαλύτερων διαστάσεων, υπαίθριοι χώροι και μία δεξαμενή9. Οι ανασκαφείς 
χρονολογούν τις κατασκευές γύρω στο 300 π.Χ. ή λίγο νωρίτερα και καταλήγουν 
στην υπόθεση ότι σε αυτή την περιοχή αναπτυσσόταν ο οικιστικός πυρήνας των 
Κεγχρεών κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους10. Χαρακτηριστικό του 
πλατώματος και σε μικρότερο βαθμό της κοιλάδας αποτελούν τα εκτεταμένα ίχνη 
λατόμευσης του ωολιθικού ασβεστόλιθου, πιο συχνά αλλά λανθασμένα 
αναφερόμενου στην κορινθιακή αρχαιολογία ως πώρου11. Εκτεταμένα σημεία 
λατόμευσης είχαν εντοπιστεί, τόσο από τον Fowler όσο και από τους Scranton και 
Ramage12, ωστόσο οι πιο πρόσφατες και εν εξελίξει έρευνες του Hayward έχουν 
αποκαλύψει ένα επιπλέον μεγάλο μέτωπο μήκους 480 μ. στο βορειοδυτικό άκρο του 
πλατώματος των Κεγχρεών και μικρότερα σε άλλα σημεία13.  
 Λαθρανασκαφές στη Ράχη Κουτσογκίλλα έφεραν στην επιφάνεια 
λιθόπλινθους ωολιθικού ασβεστόλιθου, που πιθανώς προέρχονται από μνημειακές 

                                                           
6 Scranton - Shaw - Ibrahim 1978, 4· Rife κ.α. 2007, 143.  
7 Blegen 1920, 7-8· Rife κ.α. 2007, 149· 149 υποσ. 14. 
8 Παρασκευή Ευαγγέλογλου προσ. σχόλιο.  
9 Αναλυτικά για τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών ανασκαφικών τομών στο πλάτωμα των 
Κεγχρεών, βλ. Scranton - Shaw - Ibrahim 1978, 6-10. 
10 Η ίδια υπόθεση είχε αρχικά διατυπωθεί από τον Fowler, βλ. Corinth I.1, 72· Adamsheck 1979, 2. Η 
Adamsheck βασιζόμενη στην κεραμική και τα νομίσματα θεωρεί πως η θέση κατοικούνταν μόνο για 
μισό αιώνα περίπου, από το γ΄ τέταρτο του 4ουου έως τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. 
11 Στον κατάλογο των τάφων του Παραρτήματος Ι, οι μονολιθικές σαρκοφάγοι αναφέρονται ως 
πώρινες ακολουθώντας την ίδια λανθασμένη συνήθεια. Για διεξοδική πραγμάτευση του ζητήματος, βλ. 
Hayward 2003, 32. 
12 Corinth I.1, 72 εικ. 37-38· Scranton - Shaw - Ibrahim 1978, 8-10. 
13 Hayward 2003, 28-29.  
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κατασκευές των κλασικών ή ελληνιστικών χρόνων14. Επιπλέον, ο Παυσανίας 
αναφέρει παρόδιο ιερό της Αρτέμιδος, με ξόανο της θεάς, στη διαδρομή από το ιερό 
του Ποσειδώνα στην Ισθμία προς τις Κεγχρεές15. Οι Scranton και Ramage εντόπισαν 
επιφανειακά, 800 μ. βόρεια του λιμένος και κοντά στην ακτή, κατάλοιπα ενός «ιερού 
της ώριμης Κλασικής περιόδου», κυρίως ισχυρά θεμέλια και διάσπαρτα μαρμάρινα 
θραύσματα, το οποίο ενδεχομένως ταυτίζεται με την αναφορά του Παυσανία16. Ο 
Levi πιστεύει ότι το 1970 εντόπισε τη θέση του ιερού που αναφέρει ο Παυσανίας, το 
οποίο ουσιαστικά καταχώθηκε από την εθνική οδό της Επιδαύρου, παρόλα αυτά δεν 
αναφέρει την απόσταση της θέσης από το λιμάνι ούτε τη συγκρίνει με αυτή των 
Scranton και Ramage17. 
 Οι Κεγχρεές διέθεταν οχύρωση τουλάχιστον από το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.18, 
αλλά η μορφή της παραμένει ασαφής. Θεωρείται πιθανότερο ότι οι οχυρώσεις της 
περιλαμβάνονταν στο γενικότερο σχέδιο άμυνας της ανατολικής Κορινθίας και της 
Πελοποννήσου με το Διίσθμιο τείχος και τις οχυρώσεις στα Όνεια Όρη. Το Διίσθμιο 
τείχος πιστεύεται ότι έχει δύο οικοδομικές φάσεις, μία στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. και 
μία στην Ελληνιστική περίοδο19. Τα περισσότερα από τα ερευνηθέντα τμήματα 
χρονολογούνται στα ελληνιστικά χρόνια, ωστόσο ο Wiseman θεωρεί πως ορισμένα 
στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ανήκουν στην οχύρωση, που σύμφωνα με τον 
Ηρόδοτο κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια των Περσικών Πολέμων20. Το πάχος του 
τείχους κυμαίνεται από 2,20 έως 3,40 μ. και ήταν ενισχυμένο με τετράγωνης κάτοψης 
πύργους. 
 Το πλησιέστερο στις Κεγχρεές βεβαιωμένο τμήμα ανήκει στην ελληνιστική 
φάση και εντοπίζεται 700 μ. βόρεια-βορειοδυτικά του λιμένος στη ράχη του Αγίου 
Δημητρίου, η οποία χωρίζει τις Κεγχρεές από το πλάτωμα της Ισθμίας. Η κατά τον 
Wiseman πορεία του Διίσθμιου τείχους από το σημείο στον Άγιο Δημήτριο έως το 
λιμάνι των Κεγχρεών περνά μόλις 100 έως 150 μ. δυτικά και νότια του νεκροταφείου 
στα Κόκκινα Κιβούρια21. Παρόλα αυτά, ο ίδιος σε μεταγενέστερο χρόνο ερεύνησε 
μικρό τμήμα τείχους σε λόφο βόρεια του λιμένος, το οποίο - αν και υποθέτει πως 
ανήκει στην οχύρωση των Κεγχρεών και όχι στο Διίσθμιο τείχος - παραδέχεται ότι 
αμφισβητεί την προηγούμενη υπόθεση για την πορεία του Διίσθμιου στο τμήμα 
κοντά στην ακτή22.  
 Οι οχυρώσεις στα Όνεια Όρη εντάσσονταν στο ίδιο πλαίσιο στρατηγικού 
σχεδιασμού με το Διίσθμιο τείχος, αποτελώντας τη δεύτερη γραμμή άμυνας. Κατά 
μήκος των Ονείων έχουν εντοπιστεί οχυρώσεις των υστεροκλασικών – πρώιμων 
ελληνιστικών χρόνων και της Ενετικής περιόδου, προκειμένου να ελεγχθούν τα 

                                                           
14 Rife κ.α. 2007, 149-150.  
15 Παυσανίας 2.2.3. 
16 Scranton - Ramage 1964, 145.  
17 Levi 1971, 134· Wiseman 1978, 52. 75-76 σημ. 46. 
18 Ψευδοσκύλαξ 54, τεῖχος Κεγχρειαὶ. 
19 Για το Διίσθμιο Τείχος, βλ. Wiseman 1963· Wiseman 1978, 59-64.  
20 Ηρόδοτος, Ιστορίαι 8.71.  
21 Wiseman 1963, 249-255 εικ. 1-2.  
22 Wiseman 1978, 62. 77 σημ. 100.  
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περάσματα προς την κορινθιακή ενδοχώρα και την Πελοπόννησο23. Στη θέση 
Στανοτόπι στην ανατολική απόληξη των Ονείων, περίπου 1500 μ. νότια του λιμένος 
των Κεγχρεών, αναπτυσσόταν πύργος σχεδόν τετράγωνης κάτοψης, διαστάσεων 8,80 
Χ 9,10 μ. συνεπικουρούμενος από εκτεταμένο περίβολο. Το οχυρό χρονολογείται 
στον 4ο και 3ο αι. π.Χ. και η θέση του, εκτός από τον έλεγχο του περάσματος στο 
Στανοτόπι και του οδικού άξονα προς την Επίδαυρο, είναι ιδανική και για την 
κατόπτευση του Σαρωνικού κόλπου.  
 Ο Wiseman συνδέει τρεις οδικούς άξονες με τις Κεγχρεές24. Ο πρώτος ξεκινά 
από το ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθμία, αναπτύσσεται παράλληλα με την ακτή, 
περνάει από το λιμάνι των Κεγχρεών και συνεχίζει προς νότο στις υπώρειες του 
Στανοτοπίου, φτάνοντας στη Σολυγεία από όπου διακλαδωνόταν προς την Επίδαυρο. 
Ταυτίζεται με τον δρόμο που ακολούθησε ο Παυσανίας για να φτάσει στις 
Κεγχρεές25, αλλά τμήμα του έχει εντοπιστεί και στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης26. O 
δεύτερος οδικός άξονας οδηγούσε στην Κρώμνα και από εκεί στην Κεγχρεατική πύλη 
της Κορίνθου. Αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Παυσανίας 
όταν από τις Κεγχρεές κατευθύνθηκε προς την Κόρινθο27. Τέλος, ο Wiseman 
προτείνει την ύπαρξη και ένας άλλου δρόμου από τις Κεγχρεές προς την Κόρινθο, 
κατά μήκος της βόρειας πλευράς των Ονείων. Το νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια 
αποτελεί ένδειξη για την πορεία αρχαίας οδού, ενδεχομένως αμέσως νότια, παρόλα 
αυτά δεν ταυτίζεται με καμία από τις οδούς που περιγράφονται στη βιβλιογραφία και 
πιθανότερα αφορά στο εσωτερικό δίκτυο της κώμης των Κεγχρεών. 
 Μετά της μάχη της Λευκόπετρας στην περιοχή της Ισθμίας και την 
καταστροφή της Κορίνθου από τα στρατεύματα του Λεύκιου Μόμμιου το 146 π.Χ., η 
κώμη και το λιμάνι των Κεγχρεών βίωσαν την παρακμή της ευρύτερης περιοχής. 
Εκατό περίπου χρόνια μετά - με πρωτοβουλία του Ιουλίου Καίσαρα - ξεκινά το 44 
π.Χ. ο εποικισμός της Κορίνθου με τη συμμετοχή απελεύθερων Ρωμαίων. Η νέα πόλη 
ονομάστηκε Colonia Laus Iulia Corinthiensis ή Clara Laus Iulia Corinthus ή Iulia 
Corinthus Augusta ως αποικία της Ιουλίας οικογένειας του Καίσαρα και του 
Αυγούστου, αναλαμβάνοντας τη θέση της πρωτεύουσας της νέας επαρχίας της 
Αχαΐας, η οποία ιδρύεται από τον Αύγουστο το 27 π.Χ. Στο πλαίσιο της επανίδρυσης 
της Κορίνθου εντάσσεται η κατασκευή του νέου λιμένος των Κεγχρεών στο βόρειο 
τμήμα του ομώνυμου όρμου28.  
 Ακμή της δραστηριότητας της κώμης και του νέου λιμένος δεν παρατηρείται 
πριν τις αρχές ή τα μέσα του 1ου αι. μ.Χ. Ο Απόστολος Παύλος αναχωρεί, μέσω των 
Κεγχρεών, το 51 μ.Χ. από την Κόρινθο για την Έφεσο και σηματοδοτεί τη 
δημιουργία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας29, ενώ ο Παυσανίας λίγο μετά το 150 

                                                           
23 Για τις οχυρώσεις στα Όνεια Όρη, βλ. Stroud 1971· Caraher - Gregory 2006.  
24 Wiseman 1978, 64.  
25 Παυσανίας 2.2.3. 
26 Scranton - Shaw - Ibrahim 1978, 2· Salmon 1984, 37. 
27 Παπαχατζής 1976, 48 υποσ. 1.  
28 Για τις Κεγχρεές κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο με σύνοψη και των παλαιότερων ερευνών, βλ. Rife κ.α. 
2007· Rife 2010· Ευαγγέλογλου 2013, 32-37.  
29 Για τον Απόστολο Παύλο στην Κόρινθο, βλ. Κουρσούμης 2016.  
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μ.Χ. μνημονεύει τα ιερά της Αφροδίτης, του Ασκληπιού και της Ίσιδας αλλά και 
χάλκινο άγαλμα του Ποσειδώνα30.   
 Οι καθαυτές λιμενικές εγκαταστάσεις αποτελούνταν από δύο τεχνητούς 
μόλους, τον νότιο και τον βόρειο, οι οποίοι προχωρούσαν αρκετά μέσα στη θάλασσα 
δημιουργώντας λιμενολεκάνη με είσοδο πλάτους 100 μ. Το ρωμαϊκό λιμάνι των 
Κεγχρεών απεικονίζεται συχνά σε κορινθιακά νομίσματα της Αυτοκρατορικής 
περιόδου με δύο ναούς στα άκρα των μόλων, εκατέρωθεν του αγάλματος του 
Ποσειδώνα που κρατά τρίαινα στο αριστερό χέρι και δελφίνι στο δεξιό31.  
Η ανασκαφική έρευνα της Αμερικανικής Σχολής τη δεκαετία του 1960, τόσο στην 
ακτή όσο και υποθαλάσσια, έχει αποδώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα σχετικά με τη 
διαμόρφωση του χώρου32. Στον νότιο μόλο εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
αποθηκών, ιχθυοδεξαμενών και το ιερό της Ίσιδας που πιθανώς καταστράφηκε από 
τον σεισμό του 365 μ.Χ. με επίκεντρο την Κρήτη. Στα τέλη του 5ου – αρχές 6ου αι. 
μ.Χ. στον ίδιο χώρο ανεγέρθηκε τρίκλιτη Βασιλική. 
 Η διαμόρφωση του ιερού της Ίσιδας ξεκίνησε από τον 1ο αι. μ.Χ., ωστόσο την 
τελική μορφή - με δύο στοές εκατέρωθεν του δρόμου που οδηγούσε στον περίβολο 
του σιντριβανιού - έλαβε λίγο πριν τον σεισμό του 365 μ.Χ. Για τη διακόσμηση του 
ιερού προορίζονταν τα πολυάριθμα υαλοθετήματα που βρέθηκαν συσκευασμένα σε 
ξύλινα κιβώτια και έφεραν παραστάσεις ειδυλλιακών τοπίων αλλά και πορτρέτων, 
όπως του Ομήρου, του Πλάτωνα και Ρωμαίων αξιωματούχων33. Στη βόρεια πλευρά 
του λιμένος τεκμηριώθηκε συγκρότημα κατασκευών που ταυτίζεται με το ιερό της 
Αφροδίτης, αποτελούμενο από τρία κτίρια, το πρώτο με ψηφιδωτό δάπεδο και τα 
άλλα δύο με περίστυλη και υπαίθρια αυλή αντίστοιχα. Αμέσως δυτικά της ακτής έχει 
έρθει στο φως μεγάλων διαστάσεων δημόσιο, διοικητικού χαρακτήρα, κτίριο που 
χρονολογείται από τον 4ο έως τον 6ο αι. μ.Χ34.  
 Στη Ράχη Κουτσογκίλλα βόρεια του λιμένος, η ανασκαφική έρευνα της 
Αμερικανικής Σχολής και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έχει αποκαλύψει πυκνά 
οικιστικά κατάλοιπα ρωμαϊκών και υστερορρωμαϊκών χρόνων με κτίρια δημόσιου 
και ιδιωτικού χαρακτήρα αλλά και αμαξιτούς δρόμους35. Επιπλέον, ήρθε στο φως 
πυκνό νεκροταφείο θαλαμοειδών τάφων που χρονολογείται από τα μέσα του 1ου αι. 
μ.Χ., το οποίο διαδέχονται λακκοειδείς και λαξευμένοι στο φυσικό βράχο τάφοι 
χρονολογούμενοι από τον 5ο έως τον 7ο αι. μ.Χ36. Οι θαλαμοειδείς τάφοι της Ράχης 
Κουτσογκίλλα μαζί με αντίστοιχους μεμονωμένους τάφους από άλλα σημεία των 
Κεγχρεών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο θαλαμοειδής τάφος από το 

                                                           
30 Παυσανίας 2.2.3. 
31 Παπαχατζής, 43 εικ. 26,2. 
32 Για τα πυκνά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του λιμένος, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των ιερών, 
βλ. Scranton - Shaw - Ibrahim 1978.  
33 Για τα υαλοθετήματα, βλ. Ibrahim – Scranton - Brill 1976.  
34 Κρυστάλλη-Βότση 1984, 64.  
35 Ευαγγέλογλου 2013, 36.  
36 Για το νεκροταφείο στη Ράχη Κουτσογκίλλα, άλλους ρωμαϊκούς και πρώιμους βυζαντινούς τάφους 
στις Κεγχρεές και τα ταφικά έθιμα, βλ. Rife κ.α. 2007· Για την ανασκαφή στη Ράχη Κουτσογκίλλα, βλ. 
και Korka-Rife 2013. 
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νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια, αποτελούν τεκμήρια της ακμής των Κεγχρεών 
κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο και ταυτόχρονα μαρτυρούν την ύπαρξη διακριτής τοπικής 
ελίτ.   
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Σύνολα και Ιστορία της Μελέτης της Κορινθιακής Κλασικής και 
Ελληνιστικής Κεραμικής 

 
Η μελέτη της κεραμικής στην Κόρινθο κατά την Κλασική και Ελληνιστική 

περίοδο αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της κορινθιακής αρχαιολογίας και έχει 
απασχολήσει τους μελετητές ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι 
δημοσιευμένες μελέτες αφορούν σχεδόν αποκλειστικά σε ανασκαφές της 
Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, ενώ το πλούσιο υλικό από το έργο της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αναφέρεται δυστυχώς μόνο στο πλαίσιο ανασκαφικών 
αναφορών ή σύντομων παρουσιάσεων. Ακολούθως, θα σχολιαστούν εν συντομία οι 
κυριότερες θέσεις και μελέτες που σχετίζονται με την κορινθιακή λεπτή κεραμική 
των δύο περιόδων. Επιπλέον σύνολα κεραμικής και μελέτες αναφέρονται κατά 
περίπτωση στα επιμέρους κεφάλαια για την κεραμική από το νεκροταφείο των 
Κεγχρεών.  

Το ιερό της Δήμητρας και Κόρης βρίσκεται νότια του κέντρου της πόλης, στη 
βόρεια κλιτύ του Ακροκορίνθου37. Οι πρωιμότερες κατασκευές που αποκαλύφθηκαν 
και χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική και Γεωμετρική περίοδο δεν έχουν σχέση 
με το ιερό και ερμηνεύονται ως οικιστικά κατάλοιπα, πιθανώς αγροικίες. Λατρεία 
στον χώρο ανιχνεύεται από τον 7ο αι. π.Χ., παρόλο που οι κατασκευές αυτής της 
φάσης είναι ελάχιστες. Η κορύφωση της λατρείας της Δήμητρας και της Κόρης 
τοποθετείται από τον 6ο έως τον 4ο αι π.Χ., αλλά συνεχίζεται και στην Ελληνιστική 
περίοδο, έστω και σε σαφώς μικρότερη κλίμακα. Απότομη παύση παρατηρείται γύρω 
στο 146 π.Χ., λόγω της καταστροφής της Κορίνθου από τον Λεύκιο Μόμμιο και τα 
ρωμαϊκά στρατεύματα. Το ιερό επαναλειτουργεί στα χρόνια μετά την επανίδρυση της 
πόλης το 44 π.Χ. από τον Ιούλιο Καίσαρα και σίγουρα βρισκόταν σε ακμή μέχρι και 
τον 2ο αι. μ.Χ. Τον επόμενο αιώνα φαίνεται πως βιώνει τις καταστροφικές συνέπειες 
της επιδρομής των Ερούλων στην Κόρινθο, αλλά κατά τον 4ο αι. παρατηρείται μικρής 
κλίμακας ανακατασκευή και λατρεία της Δήμητρας. Ωστόσο, στα τέλη του ίδιου 
αιώνα, λόγω αλλεπάλληλων σεισμών στην περιοχή αλλά και της αυξανόμενης 
επιρροής της χριστιανικής κοινότητας της Κορίνθου, η λειτουργία του ιερού παύει 
οριστικά38.  

Το ιερό ήταν οργανωμένο σε τρία διαφορετικά επίπεδα της κλιτύος. Στο 
υψηλότερο εκ των τριών αποκαλύφθηκε αμφιθεατρικός χώρος λαξευμένος στον 
φυσικό βράχο, ρωμαϊκά ναϊκά κτίσματα και άλλοι δευτερεύοντες χώροι του ιερού. 
Στο μεσαίο επίπεδο ήρθαν στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Αρχαϊκής περιόδου 
και ελληνιστική Στοά. Το χαμηλότερο επίπεδο καταλάμβαναν διαφορετικά δωμάτια 
για τα λατρευτικά δείπνα, ενώ στο βόρειο άκρο του εντοπίστηκε οδός η οποία 
ταυτίζεται είτε με τον κύριο δρόμο από την πόλη προς τον Ακροκόρινθο είτε με 
αυτόν που συνέδεε το ιερό με την κεντρική αρτηρία39. H κεραμική προέρχεται τόσο 

                                                           
37 Αναλυτικά για την ιστορική εξέλιξη του ιερού και τις διαφορετικές φάσεις βλ. Corinth XVIII.3, 
423–440. 
38 Bookidis - Stroud 1987, 9-12. 
39 Corinth XVIII.1, 1. 
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από τα αναθήματα των πιστών όσο και από τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν για τα 
λατρευτικά δείπνα. Η Pemberton στη δημοσιεύση της κεραμικής από την Ύστερη 
Πρωτοκορινθιακή περίοδο έως το 146 π.Χ., υπό τον χαρακτηρισμό «Ελληνική 
κεραμική»40, πραγματεύεται κάθε σχήμα ξεχωριστά και ανεξάρτητα των 
διαφορετικών χρονολογικών περιόδων. Η διείσδυση του υλικού από το ιερό της 
Δήμητρας και Κόρης σε μεγάλο χρονολογικό, και χωρίς παύσεις, εύρος και η 
αναλυτική μελέτη της Pemberton έχουν καταστήσει το έργο της απαραίτητο βοήθημα 
κάθε μελετητή της κορινθιακής κεραμικής.  

Το Βόρειο Νεκροταφείο της Κορίνθου τοποθετείται περίπου 1 χλμ. βόρεια 
του κέντρου της πόλης, κάτω ακριβώς από το δεύτερο και χαμηλότερο πλάτωμα που 
αυτή καταλάμβανε. Αναπτύσσεται έξω από τα τείχη, στο νότιο άκρο της παράκτιας 
πεδιάδας της Αρχαίας Κορίνθου. Η δημοσίευση της ανασκαφής στον τόμο Corinth 
XIII αφορά στις ανασκαφικές περιόδους 1928-1930, που διεξήχθησαν υπό τον T.L. 
Shear41. Συνολικά αποκαλύφθηκαν 530 τάφοι και 54 θέσεις προσφορών που 
τοποθετούνται χρονολογικά στη Μεσοελλαδική, τη Γεωμετρική και από την Αρχαϊκή 
έως και την πρώιμη Ελληνιστική περίοδο. Περίπου 30 τάφοι βρέθηκαν να έχουν 
επαναχρησιμοποιηθεί για ταφές κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι κύριοι τύποι 
τάφων στο Βόρειο Νεκροταφείο ήταν πώρινες σαρκοφάγοι, κιβωτιόσχημοι, 
λακκοειδείς κεραμοσκεπείς ή με πώρινη κάλυψη και εγχυτρισμοί.  

Η Palmer ανέλαβε στο πλαίσιο της δημοσίευσης τη μελέτη των αρχαϊκών, 
κλασικών, πρώιμων ελληνιστικών και ρωμαϊκών τάφων και των κτερισμάτων τους. Ο 
αριθμός των πήλινων αγγείων είναι εξαιρετικά μεγάλος και η συγγραφέας για πρώτη 
φορά στα χρονικά της κορινθιακής αρχαιολογίας προσδιορίζει την τυπολογία και την 
εξέλιξη των σχημάτων του κορινθιακού ρεπερτορίου42. Επιπλέον, το υλικό του 
νεκροταφείου προσέφερε πολλές απαντήσεις ή έθεσε και νέα ερωτήματα στον 
επιστημονικό διάλογο σχετικά με την επιρροή που δέχθηκαν οι Κορίνθιοι κεραμείς 
από την Αθήνα, καθώς είναι σημαντικός ο αριθμός των εισηγμένων αγγείων. 
Ασφαλώς, από το 1964 έως σήμερα έχουν προστεθεί νέα δεδομένα στη μελέτη της 
κεραμικής στην Κόρινθο και αρκετές χρονολογήσεις αλλά και συμπεράσματα της 
Palmer έχουν αναθεωρηθεί, ωστόσο είναι αυτή που έθεσε τις βάσεις της μελέτης της 
κορινθιακής κεραμικής.  

Από το 2002 έως σήμερα, οι εκτεταμένες σωστικές ανασκαφές της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κορινθίας στο πλαίσιο της κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής Κορίνθου-Κιάτου και της διαπλάτυνσης της «Ολυμπίας Οδού» έχουν φέρει 
στο φως πολυάριθμες ταφές, πανομοιότυπες χρονολογικά και τυπολογικά με αυτές 
του ευρισκόμενου λίγες εκατοντάδες μέτρα βορειότερα Βόρειου Νεκροταφείου. Οι 

                                                           
40 Corinth XVIII.1· Η κεραμική της ρωμαϊκής περιόδου δημοσιεύεται στον τόμο Corinth XVIII.2 από 
την K. Warner Slane.  
41 Corinth XIII, v. Η ανασκαφική έρευνα του νεκροταφείου ξεκίνησε το 1915 και συνεχίστηκε το 
1916, αποδίδοντας συνολικά 63 τάφους. Διεξήχθη από τους B. Hodge Hill και W.B. Dinsmoor.  
42 Ο τόμος Corinth XIII εκδόθηκε το 1964.  
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τάφοι της Κλασικής και πρώιμης Ελληνιστικής περιόδου ανέρχονται σε αρκετές 
δεκάδες αποδίδοντας μεγάλη ποσότητα κεραμικής43. 

Μικρότερης έκτασης νεκροταφείο ανασκάφηκε το 1954 πολύ κοντά στην 
ακτογραμμή του Κορινθιακού κόλπου, ανάμεσα στο λιμάνι του Λεχαίου και τον 
προϊστορικό οικισμό του Κοράκου44. Ο χώρος είχε διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό από 
αγροτικές ή άλλες εργασίες και από τους 46 συνολικά τάφους που ερευνήθηκαν μόνο 
οι 18 διατηρούσαν τα κτερίσματά τους. Η πλειονότητά τους χρονολογείται στο α΄ 
μισό του 5ου αι. π.Χ., παρόλα αυτά βρέθηκε μία ταφή χρονολογούμενη στα 680 π.Χ. 
και μία στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Το νεκροταφείο του Λεχαίου, όπως 
αποκαλείται στη βιβλιογραφία, είναι πανομοιότυπο του Βόρειου Νεκροταφείου ως 
προς τα ταφικά έθιμα και την κεραμική.  

Νοτιοανατολικά και σε κοντινή απόσταση από τον πυρήνα της πόλης της 
Κορίνθου, στον σύγχρονο οικισμό της Αναπλογάς, ανασκάφηκαν κατά τις δεκαετίες 
1960 και 1970 δέκα τάφοι της Ελληνιστικής περιόδου. Η Pemberton στη σχετική 
δημοσίευση πραγματεύεται αυτούς τους δέκα τάφους και την κεραμική τους μαζί με 
όλους τους γνωστούς έως τότε ελληνιστικούς τάφους από το Βόρειο Νεκροταφείο 
αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου45. Το 2004 ανασκάφηκε στην 
Αναπλογά από την Αρχαιολογική Υπηρεσία τμήμα παρόδιου νεκροταφείου 
αποτελούμενο από έναν ρωμαϊκό τάφο και δέκα ταφές της πρώιμης Ελληνιστικής 
περιόδου, δύο εκ των οποίων είχαν τοποθετηθεί σε τριμερές ταφικό μνημείο. 
Ανάμεσα στα κτερίσματα ξεχωρίζουν τα πολυάριθμα πήλινα ειδώλια γυναικείων 
μορφών και δύο αλαβάστρινες πυξίδες με δίχρωμη γραπτή διακόσμηση46.  

Ο Κεραμεικός της Κορίνθου, πιο γνωστός ως Potters’ Quarter, τοποθετείται 
στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης και των τειχών της και αποτελούσε συγκρότημα 
εργαστηρίων και οικιών που χρησιμοποιήθηκαν από Κορίνθιους κεραμείς από τον 7ο 
έως τον 4ο αι. π.Χ. Η ανασκαφή απέδωσε μεγάλο αριθμό αγγείων και ειδωλίων και 
αποτελεί την κύρια πηγή γνώσης για την οργάνωση της κεραμικής παραγωγής στην 
Κόρινθο47. Μικρότερης έκτασης συγκρότημα κεραμικών εργαστηρίων έχει ερευνηθεί 
στη βόρεια κλιτύ του πλατώματος της Κορίνθου, εκτός των τειχών της πόλης, αλλά 
στο μέσο περίπου της περικλειόμενης λωρίδας γης από τα Μακρά Τείχη, που 
οδηγούσαν στο λιμάνι του Λεχαίου48. Στη θέση η οποία είναι πιο γνωστή ως Tile 
Works αποκαλύφθηκε σειρά κλιβάνων για την παραγωγή κεράμων, πήλινων 
αρχιτεκτονικών μελών, χονδροειδούς χρηστικής κεραμικής, αγνυθών και πήλινων 
βωμίσκων από τον 6ο έως τον 4ο αι. π.Χ. Η σημαντική ποσότητα κεραμικής από τη 
                                                           
43 Βασίλης Τασίνος προσ. σχόλιο· Για 74 ταφές της Αρχαϊκής περιόδου που ερευνήθηκαν νοτιοδυτικά 
του Βόρειου Νεκροταφείου κατά τη διάρκεια της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου-
Κιάτου, βλ. Γιαννοπούλου κ.α. 2013.  
44 Για το νεκροταφείο του Λεχαίου, βλ. Eliot - M. Eliot 1968. 
45 Pemberton 1985· Για κατάλογο με όλους τους γνωστούς έως τότε ελληνιστικούς τάφους, βλ. 
Pemberton 1985, 305-306.  
46 Τασίνος - Κασίμη 2013.   
47 Για την ανασκαφή, την τοπογραφία, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και τις διαφορετικές φάσεις 
χρήσης του συγκροτήματος, βλ. Corinth XV.1· Για τα ειδώλια και την παραγωγή τους, βλ. Corinth 
XV.2· Για την κεραμική και την οργάνωση της παραγωγής, βλ. Corinth XV.3.   
48 Αναλυτικά για τη θέση Tile Works, βλ. Merker 2006.  
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θέση Tile Works δεν είχε παραχθεί στα ίδια εργαστήρια, αλλά αποτελεί χρήσιμο 
κεραμικό σύνολο για κάθε μελετητή.  

Μεγάλος αριθμός αγγείων, περίπου 700 σε συγκολλούμενα θραύσματα, 
προήλθε από σύντομη ανασκαφή το 1964 στη θέση Βρυσούλα, στο βορειοδυτικό 
άκρο της πόλης και πλησίον του Potter’s Quarter49. Η κεραμική βρέθηκε σε ένα 
φυσικά διαμορφωμένο αυλάκι του φυσικού βράχου, στην απότομη όχθη ενός 
ρέματος. Δεν πρόκειται για κλειστό σύνολο, καθώς το υλικό είχε καταλήξει στο 
σημείο πιθανώς από την κορυφή της απότομης όχθης. Η έρευνα εκεί δεν απέδωσε 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα σύγχρονα με την κεραμική, παρά μόνο μία ασβεστοκάμινο 
της Οθωμανικής περιόδου. Το υλικό χρονολογείται στην περίοδο από το 460 έως το 
410 π.Χ. περίπου.  

Η Risser στον τόμο Corinth VII.5 (2001) αποτυπώνει την τυπολογία και τη 
χρονολόγηση ενός τοπικού στυλ διακόσμησης, γνωστό στη βιβλιογραφία ως 
διακόσμηση τύπου conventionalizing. Σύμφωνα με την περιγραφή που η ίδια δίνει, ο 
όρος conventionalizing προσδιορίζει τα κορινθιακά κεραμικά προϊόντα που 
παράγονται περίπου από το 550 π.Χ. έως και την υστεροκλασική και ενδεχομένως και 
την πρώιμη Ελληνιστική περίοδο και διακοσμούνται με μελανές και ερυθρές ταινίες, 
γεωμετρικά και αφηρημένα σχήματα αλλά και φυτικά μοτίβα50. Σποραδικά τα 
conventionalizing αγγεία συνοδεύονται και από διακόσμηση μορφών.  

Μεγάλο μέρος της κεραμικής των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων έχει 
προέλθει από ανασκαφές στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου, όπου στα 119 χρόνια 
των ανασκαφών της Αμερικανικής Σχολής έχουν ερευνηθεί πολλά κλειστά σύνολα 
με, εκτός των άλλων, κορινθιακή ή εισηγμένη κλασική και ελληνιστική κεραμική. 
Στην πλειονότητά τους πρόκειται για πηγάδια, δεξαμενές, αγωγούς ή άλλου είδους 
κατασκευές, όπου είχαν απορριφθεί κεραμικά προϊόντα. Το «Κτίριο των 
Καρχηδονιακών Αμφορέων» που έχει ερμηνευθεί ως οικία Κορίνθιου εμπόρου με 
δραστηριοποίηση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, αποκαλύφθηκε δυτικά της 
μεταγενέστερης Νότιας Στοάς και από τη στρωματογραφημένη κεραμική φαίνεται ότι 
αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 460 π.Χ.51. Το μεγαλύτερο τμήμα του 
εγκαταλείφθηκε πριν το 425 π.Χ., παρόλο που το νοτιοανατολικό δωμάτιο παραμένει 
σε χρήση έως και τα τέλη του 4ου αι. π.Χ.  

Η πιο πρόσφατη, σχετική με την κεραμική, έκδοση της σειράς Corinth είναι ο 
τόμος VII.6 (2012) και αφορά στη μελέτη της υστεροκλασικής και πολύ πρώιμης 
ελληνιστικής κεραμικής με την οποία είχε γεμιστεί ο οχετός Drain 1971-1. Στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της μετέπειτα Ρωμαϊκής Αγοράς, στο κλασικό επίπεδο, 
εντοπίστηκαν τέσσερις ανεξάρτητες κατασκευές (Buildings I-IV) που πιθανώς 
συνδέονται με την κεντρική διοίκηση της πόλης. Τα κατάλοιπα των τεσσάρων 
κτιρίων βρίσκονται κάτω και μπροστά από τη Νότια Στοά, ανάμεσα σε αυτήν και τα 
Κεντρικά Καταστήματα της ρωμαϊκής Κορίνθου που εκτείνονται βορειότερα. 

                                                           
49 Pemberton 1970, 265-268.  
50 Corinth VII.5, 1· Πιο συνοπτικά για τη διακόσμηση conventionalizing, βλ. Risser 2003. 
51 Για το «Κτίριο των Καρχηδονιακών Αμφορέων» και την κεραμική, βλ. Williams II 1978, 15-20· 
Williams II 1979, 105-124· Williams II 1980, 108-111· Zimmerman Munn 2003, 198-199. 214-215.  



Εισαγωγή και Μεθοδολογία 

14 
 

Μεταξύ των κτιρίων Buildings I και II ερευνήθηκε τμήμα οχετού σε συνολικό μήκος 
22 μ., που διοχέτευε τα όμβρια ύδατα προς έναν άλλο μεγαλύτερο οχετό 
κατασκευασμένο από πώρινες λιθόπλινθους52.  

Οι Pemberton και McPhee καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κεραμική 
απορρίφθηκε στον οχετό Drain 1971-1 σε μία και μοναδική φάση γύρω στο 310 π.Χ. 
και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το 300 π.Χ. Το είδος των αγγείων σε συνδυασμό με 
το δημόσιο χαρακτήρα του ευρύτερου αρχαιολογικού περιβάλλοντος υποδηλώνει ότι 
χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες δημόσιων δείπνων, αλλά μέρος της κεραμικής 
συνδέεται πιθανώς και με θρησκευτική δραστηριότητα53. Η χρονολόγηση της 
απόθεσης στην τελευταία δεκαετία του 4ου αι. π.Χ. οδηγεί σε αναθεώρηση της 
χρονολόγησης κατασκευής της Νότιας Στοάς, η οποία πλέον τοποθετείται γύρω στο 
300 π.Χ. ή και στην πρώτη εικοσαετία του 3ου αι. π.Χ., αντί της αρχικής εκτίμησης 
για την ανέγερσής της μεταξύ 337 και 323 π.Χ.54.  

Οι ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής από το 1995 έως το 2007 
επικεντρώθηκαν στον αγρό της Παναγίας, περίπου 300 μ. νοτιοανατολικά της 
Ρωμαϊκής Αγοράς55. Οι πρωιμότερες φάσεις αφορούν σε στρωματογραφικές ενότητες 
της Νεολιθικής και Πρωτοελλαδικής περιόδου, ενώ στη Γεωμετρική είχαν 
πραγματοποιηθεί στο χώρο τέσσερις ταφές σε σαρκοφάγους. Τα λιγοστά ευρήματα 
των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων συνηγορούν σε περιορισμένη λατρευτική 
δραστηριότητα, ενδεχομένως προγονολατρεία συνδεόμενη με τις γεωμετρικές ταφές. 
Η ελληνιστική φάση του χώρου συνίσταται από δεξαμενές, πηγάδια και κτιριακές 
εγκαταστάσεις του 3ου και 2ου αι. π.Χ., οι οποίες ερμηνεύονται ως ιδιωτικές οικίες και 
εργαστήρια μεταλλουργίας και κεραμικής παραγωγής. Από την ανασκαφή των 
καταλοίπων της ελληνιστικής φάσης προέκυψαν αποθέσεις χρονολογούμενες από τον 
3ο έως τον ύστερο 1ο αι. π.Χ.56. Η δραστηριότητα στον χώρο συνεχίζεται και κατά 
τους ρωμαϊκούς χρόνους ενώ ανιχνεύεται έως και την ύστερη Οθωμανική περίοδο.   

Το 1975 ο Edwards παρουσίασε στον τόμο Corinth VII.3 την πρώτη συνολική 
μελέτη για την κορινθιακή ελληνιστική κεραμική, η οποία συμπεριέλαβε όλα τα 
γνωστά έως τότε κλειστά σύνολα από τις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής. Η 
συμβολή του στη μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής είναι καταλυτική, ωστόσο με 
την εξέλιξη των ανασκαφικών ερευνών και την προσθήκη νέων δεδομένων οι 
χρονολογήσεις που προτείνει έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω. Οι 
αρχικές χρονολογήσεις του Edwards βασίστηκαν στην υπόθεση ότι τα πηγάδια της 
Νότιας Στοάς, από όπου προέρχεται μεγάλο ποσοστό του υλικού της μελέτης του, 
ήταν σε χρήση ήδη από το 330 π.Χ. Οι τελικές χρονολογήσεις στηρίζονται στην 
παλαιότερη για την Κόρινθο πεποίθηση ότι η πόλη εγκαταλείπεται και η κεραμική 
παραγωγή σταματά το 146 π.Χ.  

                                                           
52 Συνοπτικά για τα 4 κλασικά κτίρια, τον οχετό αλλά και τα πυκνά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της 
άμεσης περιοχής, βλ. Corinth VII.6, 1-10.  
53 Corinth VII.6, 10-17.  
54 Για την αναθεώρηση της χρονολόγησης κατασκευής της Νότιας Στοάς, βλ. Corinth VII.6, 17-19· Για 
τη Νότια Στοά, βλ Corinth I.4 και για την αρχική χρονολόγηση, βλ. Corinth I.4, 94-99.  
55 Αναλυτικά για τις φάσεις από τη Νεολιθική έως την Ελληνιστική περίοδο, βλ. Sanders κ.α. 2014.  
56 James 2014α, 529. 
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Επιπλέον, η αναθεώρηση της χρονολόγησης της Νότιας Στοάς οδήγησε στην 
επανεξέταση της φύσης του κατώτερου στρώματος των αποθέσεων σε πηγάδια που 
συνδέονται με τη λειτουργία της και κατέδειξε ότι το υλικό δεν αποτέθηκε σταδιακά 
όπως είχε ερμηνευθεί αρχικά, αλλά απορρίφθηκε σε μία και μοναδική φάση ανά 
πηγάδι. Κάποιες από αυτές χρονολογούνται πλέον στα τέλη του 3ου αι. και άλλες στα 
180-170, το 146 π.Χ. ή και αργότερα57.  

Παράλληλα, η James στη διδακτορική της διατριβή για την ελληνιστική 
κεραμική του αγρού της Παναγίας λαμβάνει υπόψη της 60 επιπλέον αποθέσεις από 
διαφορετικά σημεία της Κορίνθου, συμπεριλαμβανομένων και των πηγαδιών της 
Νότιας Στοάς58. Η ποσοτικοποίηση των δεδομένων έχει επιφέρει σημαντικές 
αναθεωρήσεις στις χρονολογήσεις της κορινθιακής ελληνιστικής κεραμικής, οι οποίες 
κυμαίνονται ανάλογα με το σχήμα από 25 έως και 100 χρόνια59. Συνολικά, η μελέτη 
της James καταδεικνύει ότι το ρεπερτόριο της κορινθιακής ελληνιστικής κεραμικής 
δεν παγιώνεται πριν τα 250-225 π.Χ. ενώ η τοπική παραγωγή συνεχίζεται και μετά το 
146 π.Χ.60.   

Ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελέτη των κορινθιακών και εισηγμένων 
ανάγλυφων σκύφων είναι δύο λεπτομερείς μελέτες του Charles Edwards. Η πρώτη 
αφορά σε 603 θραύσματα ανάγλυφων σκύφων από αποθέσεις πλησίον του 
ελληνιστικού ιπποδρόμου, οι οποίες εναποτέθηκαν μετά την καταστροφή του 146 
π.Χ., αλλά περιέχουν και προγενέστερο υλικό61. Η δεύτερη πραγματεύεται τα περίπου 
152 θραύσματα σκύφων με ανάγλυφη διακόσμηση από την απόθεση Reservoir 1926, 
η οποία εντοπίστηκε ανατολικά του Θεάτρου της Κορίνθου και εναποτέθηκε μεταξύ 
175 και 165 π.Χ.62.  

Χρήσιμη για κάθε μελετητή της κεραμικής από την ευρύτερη περιοχή της 
Κορίνθου είναι η μελέτη της Anderson-Stojanović για το υλικό του 4ου και 3ου αι. 
π.Χ., το οποίο είχε απορριφθεί σε πηγάδι στον οικισμό της Ράχης Ισθμίων63. Ο 
ελληνιστικός οικισμός αναπτύσσεται σε λόφο αμέσως νότια του Ιερού του 
Ποσειδώνα, ιδρύθηκε στα τέλη του 4ου αι. και πιστεύεται ότι καταστράφηκε το 198 
π.Χ. κατά τη διάρκεια του Β΄ Μακεδονικού Πολέμου. Έχουν έρθει στο φως 
κατάλοιπα από οικίες, εργαστήρια και ένα δημόσιο κτίριο, ενώ στην κορυφή του 
λόφου ενδεχομένως αναπτυσσόταν αρχαϊκό ιερό64. 

Τέλος, η κεραμική της Προ-ρωμαϊκής περιόδου από τις Κεγχρεές είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη και προέρχεται από τις ανασκαφές της Αμερικανικής 

                                                           
57 Για την επανεξέταση των αποθέσεων σε πηγάδια της Νότιας Στοάς, βλ. Sanders 2014· Sanders - 
Miura - Kvapil 2014.  
58 James 2010. 
59 Οι αναθεωρημένες χρονολογήσεις για τύπους αγγείων που απαντώνται στο νεκροταφείο των 
Κεγχρεών αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.  
60 Συνοπτικά για τα αποτελέσματα της μελέτης της James, εκτός από τη διδακτορική της διατριβή, βλ. 
James 2014α· Για την κεραμική παραγωγή μετά το 146 π.Χ., βλ. Romano 1994· James 2014β. 
61 Edwards 1981. 
62 Edwards 1986.  
63 Anderson-Stojanović 1993.  
64 Αναλυτικά για τον οικισμό της Ράχης Ισθμίων, βλ. Anderson-Stojanović 2015. 
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Σχολής τη δεκαετία του 196065. Η Adamsheck στο πλαίσιο της μελέτης της 
κεραμικής των Κεγχρεών παρουσιάζει στο πρώτο κεφάλαιο την ελληνική - όπως την 
αποκαλεί - κεραμική, η οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τις 
δοκιμαστικές τομές στο πλάτωμα, στην ευρύτερη περιοχή του νεκροταφείου στα 
Κόκκινα Κιβούρια. Η κύρια ομάδα αποτελείται από μελαμβαφή κεραμική, ενίοτε με 
εμπίεστη ή εγχάρακτη διακόσμηση, η πλειονότητα της οποίας χρονολογείται από τα 
τέλη του γ΄ τετάρτου του 4ου έως και τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. και είναι αττικής 
προέλευσης σύμφωνα με την Adamsheck66. Η δεύτερη ομάδα αφορά σε 25 
θραύσματα με ανάγλυφη διακόσμηση – κυρίως από σκύφους - τα 23 εκ των οποίων 
εντοπίστηκαν στην περιοχή του βόρειου μόλου του λιμένος.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Για την κεραμική της Προ-ρωμαϊκής περιόδου από τις Κεγχρεές, βλ. Adamsheck 1979, 2-18.  
66 Adamsheck 1979, 3. Μόνο επτά από τα 40 θραύσματα μελαμβαφούς κεραμικής χαρακτηρίζονται 
κορινθιακά.  
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Το Νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια των Κεγχρεών 
 

Το νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια τοποθετείται στο νότιο τμήμα του 
πλατώματος των Κεγχρεών, 450 μ. βορειοδυτικά του λιμένος και σε υψόμετρο 36 μ. 
Ανάμεσα στο νεκροταφείο και το λιμάνι μεσολαβεί απότομη προς νότο πλαγιά. Το 
τοπωνύμιο Κόκκινα Κιβούρια πιθανότατα σχετίζεται με το νεκροταφείο, καθώς το 
κιβούρι ή κιβούριον είναι το κιβώτιο στο οποίο τοποθετείται το σώμα του νεκρού για 
την ταφή ή ο τάφος και η καλυπτήρια πλάκα. Στο ανασκαφικό ημερολόγιο 
σημειώνεται ότι μία από τις καλυπτήριες πλάκες του λαξευτού τάφου 79 διατηρεί 
ίχνη ερυθρού επιχρίσματος, αλλά είναι μάλλον σε δεύτερη χρήση. Στην ευρύτερη 
περιοχή της Κορίνθου μαρτυρούνται πώρινες σαρκοφάγοι ή καλυπτήριες πλάκες με 
ερυθρό επίχρισμα εσωτερικά67.  

Το νεκροταφείο ανασκάφηκε το 1976 υπό τη διεύθυνση της Καλλιόπης 
Κρυστάλλη-Βότση και τη συμμετοχή της αρχαιολόγου Ελισάβετ Χατζηπούλιου68. Η 
ανασκαφή, με ενδιάμεσες παύσεις, διήρκεσε 50 ημέρες στο διάστημα από 22 
Απριλίου έως 19 Νοεμβρίου. Πραγματοποιήθηκε στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 
Ιωάννη Πετούλη μετά από βαθιά άροση, η οποία καταστρέφοντας υποκείμενους 
τάφους έφερε στην επιφάνεια θραύσματα καλυπτηρίων πλακών και κεράμων και 
πυκνές συγκεντρώσεις κεραμικής.  

Μετά το πέρας της ανασκαφικής έρευνας, οι αποκαλυφθείσες αρχαιότητες 
καταχώθηκαν και αργότερα εκδόθηκε άδεια ανέγερσης οικίας. Της κατάχωσης 
εξαιρέθηκε ο θαλαμοειδής τάφος της Ρωμαϊκής περιόδου που καταλάμβανε το 
νοτιοδυτικό άκρο της ανασκαφής. Το 2006 στο πλαίσιο του αρχαιολογικού ελέγχου 
της περιοχής, υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας παρατήρησαν ότι το ταφικό 
μνημείο δεν ήταν πλέον ορατό. Τον Αύγουστο και το Νοέμβριο του ίδιου έτους 
πραγματοποιήθηκαν περιορισμένης έκτασης εργασίες με στόχο την αποχωμάτωσή 
του, ωστόσο οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες είτε γιατί είχε εντωμεταξύ παράνομα 
αποδομηθεί είτε λόγω του λανθασμένου τοπογραφικού διαγράμματος. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών του 2006 προέκυψαν επιπλέον μεμονωμένα ευρήματα και δύο 
μικροί αποθέτες69.  

Το ταφικό μνημείο ανήκει στον τύπο του θαλαμοειδούς τάφου, είχε είσοδο 
από νότια, στις πλευρές του διαμορφώνονταν κόγχες και στο εσωτερικό του 
εντοπίστηκαν συνολικά πέντε ταφές. Χρονολογικά τοποθετείται πιθανώς στον 1ο αι. 
μ.Χ.70. Στα στατιστικά δεδομένα του νεκροταφείου που ακολουθούν δεν 

                                                           
67 Χριστίνα Πιπίλου προσ. σχόλιο, Στην Αρχαία Κόρινθο, κατά τη διάρκεια των σωστικών ανασκαφών 
για τη διαπλάτυνση της Ολυμπίας Οδού, ήρθε στο φως πώρινη σαρκοφάγος της Μεσοκορινθιακής 
περιόδου με ερυθρό επίχρισμα στο εσωτερικό της καλυπτήριας πλάκας.   
68 Για τη σύντομη αναφορά της ανασκαφής, βλ. Κρυστάλλη-Βότση 1984.  
69 Τις εργασίες του 2006 επέβλεψαν οι αρχαιολόγοι Δήμητρα Σαρρή, Βασίλης Τασίνος και Όλγα 
Τσατσάνη.  
70 Κρυστάλλη-Βότση 1984, 64· Αναμένεται η μελέτη και δημοσίευσή του από τον Joseph Lee Rife. To 
ταφικό μνημείο δεν συμπεριλαμβάνεται στην άδεια δημοσίευσης, συνεπώς εδώ αναπαράγω κυρίως τις 
πληροφορίες από τη σύντομη αναφορά της Κρυστάλλη-Βότση.   
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συμπεριλαμβάνονται οι ταφές από το εσωτερικό του71. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι 
στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η περιγραφή της ανασκαφής και των 
δεδομένων που προέκυψαν από αυτή, όπως και η σύντομη επισκόπηση των ταφικών 
εθίμων, προκειμένου να αποδοθεί το αρχαιολογικό περιβάλλον της κεραμικής, η 
οποία αποτελεί το αποκλειστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. Επισημαίνω 
ότι η μελέτη των ταφικών εθίμων δεν έχει ολοκληρωθεί, συνεπώς τα παρακάτω 
αφορούν στα προκαταρκτικά αποτελέσματα και ενδέχεται να αναθεωρηθούν έως την 
τελική δημοσίευση.  

Τα δεδομένα για το νεκροταφείο έχουν προέλθει από τη λεπτομερή μελέτη 
του ανασκαφικού ημερολογίου με τη βοήθεια των διαθέσιμων φωτογραφιών και της 
κάτοψης της ανασκαφής. Η τελευταία έχει επεξεργαστεί σε μεγάλο βαθμό, 
προκειμένου να ενσωματωθούν διορθώσεις ή επιπλέον πληροφορίες που προέκυψαν 
από τη μελέτη του ημερολογίου72. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν παρεκκλίσεις ως προς 
τις διαστάσεις τάφων και σε αρκετές περιπτώσεις και ως προς την ακριβή θέση τους, 
παρόλα αυτά έχει καταβληθεί προσπάθεια να περιοριστούν κατά το δυνατό.   

Η ανασκαφή του 1976 ξεκίνησε από το νοτιοδυτικό και δυτικό τμήμα του 
νεκροταφείου και εξελίχθηκε μέσω οκτώ ανασκαφικών τομών, τομές Α-Η, ενώ 
βορειοδυτικά διανοίχθηκε η δοκιμαστική τομή Θ, η οποία δεν απέδωσε ταφές. Κύριο 
χαρακτηριστικό αποτελεί η εκτεταμένη διατάραξη εξαιτίας της προηγηθείσας βαθιάς 
άροσης, αλλά η Κρυστάλλη-Βότση κάνει λόγο και για πολλούς συλημένους τάφους 
ίσως από τις αρχές του 20ου αι.73. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο πέντε από τους 
συνολικά 81 τάφους βρέθηκαν αδιατάρακτοι74. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, 
οι στρωματογραφικές πληροφορίες είναι περιορισμένες και ελάχιστα χρήσιμες. Οι 
τάφοι εντοπίζονται σε μέσο βάθος 0,40-0,50 μ. από την επιφάνεια του εδάφους.  

Η εκτεταμένη καταστροφή πολλών τάφων με οδήγησε αρκετές φορές στην 
απόφαση να καταχωρηθούν στο ευρετήριο των ανασκαφικών τομών ευρήματα, τα 
οποία στο ημερολόγιο ή στις ενδείξεις που τα συνοδεύουν αποδίδονται σε 
συγκεκριμένη ταφή. Η προσεκτική μελέτη του ημερολογίου και η εξέταση των 
φωτογραφιών απέδειξε ότι θα ήταν παρακινδυνευμένο να αποδοθούν στα κτερίσματα 
αυτών των τάφων. Επιπλέον, μικρές ομάδες ακέραιων αγγείων θα μπορούσαν να 
ανήκουν σε αποθέτες εξωτερικά των τάφων75, ωστόσο για τους ίδιους λόγους 
ταξινομήθηκαν στα μεμονωμένα ευρήματα των ανασκαφικών τομών.     

Οι παραπάνω περιορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα να καταστεί εφικτή η 
χρονολόγηση μόνο για τους 40 από τους 81 συνολικά τάφους. Η χρήση του 
νεκροταφείου στα Κόκκινα Κιβούρια των Κεγχρεών εκτείνεται από την αρχή της  

                                                           
71 Αφορούν στους τάφους 3, 7, 10, 12 και 14 της κάτοψης του νεκροταφείου. Οι συγκεκριμένες ταφές 
δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των τάφων του Παραρτήματος 1.  
72 Η επεξεργασία της κάτοψης του νεκροταφείου πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια των 
συναδέλφων Ζωή Σπυράντη και Sascha David Schmitz. 
73 Κρυστάλλη-Βότση 1984, 64. 
74 Από τα στατιστικά δεδομένα του νεκροταφείου εξαιρείται ο Τάφος 37, καθώς πιθανότερα πρόκειται 
για όρυγμα και όχι για τάφο.   
75 Αυτού του είδους οι αποθέτες μαρτυρούνται και στο Βόρειο Νεκροταφείο. Πιο αναλυτικά, βλ. 
Corinth XIII, 86. 300. 
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Κλασικής περιόδου έως και τον 1ο αι. μ.Χ. Οι μη χρονολογούμενοι τάφοι δύσκολα 
μπορούν να μεταβάλλουν το παραπάνω χρονολογικό πλαίσιο, καθώς η κεραμική από 
τις ανασκαφικές τομές δεν περιλαμβάνει θραύσματα πρωιμότερα ή υστερότερα 
αυτού. Παρόλα αυτά, αλλοιώνουν την επιμέρους εικόνα του νεκροταφείου 
δημιουργώντας χρονολογικά κενά ανάμεσα στα 600 περίπου χρόνια χρήσης του. Τα 
κενά αυτά, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα δήλωναν περιόδους μειωμένης ταφικής 
δραστηριότητας στον χώρο, ωστόσο με τους μισούς περίπου τάφους χωρίς 
χρονολόγηση τέτοιου είδους συμπεράσματα είναι μάλλον απαγορευτικά.  
 Μόνο ο τάφος 1 χρονολογείται στο α΄ τέταρτο του 5ου και τέσσερις στο 
τελευταίο τέταρτο ή τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Η πιο συμπαγής ομάδα τάφων, 24 
συνολικά, χρονολογείται από τα 360-350 έως το 250 π.Χ. Για τον τάφο 52 η 
προτεινόμενη χρονολόγηση περιλαμβάνει ολόκληρο τον 3ο αι., ενώ μόνο δύο 
τοποθετούνται στο β΄ μισό του ίδιου αιώνα και τις αρχές του επόμενου. Στη συνέχεια, 
τέσσερις ταφές χρονολογούνται από το 185 έως το 100 π.Χ. και τέσσερις στον 1ο αι. 
π.Χ. – 1ο αι. μ.Χ. Το γεγονός ότι το 60% των χρονολογούμενων τάφων τοποθετείται 
από το 360-350 έως το 250 π.Χ. ασφαλώς αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι η κύρια φάση 
του νεκροταφείου είναι υστεροκλασική και πρώιμη ελληνιστική. Πάντως, στην 
αλλοίωση των στατιστικών δεδομένων - για τους λόγους που προαναφέρθηκαν - θα 
πρέπει να προστεθούν οι αρκετές περιπτώσεις τάφων που διαταράσσονται από 
υστερότερους και η επαναχρησιμοποίηση πώρινων σαρκοφάγων στην Ελληνιστική 
περίοδο. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα των τελευταίων αποτελούν ο τάφος 49Α 
από τα τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ. και ο τάφος 21 από τα 150-100 π.Χ.  

Οι τάφοι του νεκροταφείου συνηθέστερα έχουν προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ και 
ΒΔ-NA και σπανιότερα Α-Δ και Β-Ν. Μόνο σε 12 από τους 81 εντοπίστηκε 
σκελετικό υλικό, στις περισσότερες περιπτώσεις λίγα θραύσματα οστών, ωστόσο δεν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι υπόλοιπες ταφές δεν αφορούν σε ενταφιασμούς. Ο μικρός 
αριθμός τάφων με σκελετικό υλικό ερμηνεύεται από την εκτεταμένη διατάραξή τους 
και ενδεχομένως τις ιδιότητες του υπεδάφους που δεν ευνόησαν τη διατήρησή του. 
Υπάρχουν ενδείξεις για επτά ταφές ατόμων παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, αλλά 
προκύπτουν μόνο από το μικρό μήκος των τάφων και δεν μπορούν να θεωρηθούν 
ασφαλείς.  

Ως προς την τυπολογία, 66 τάφοι είναι λακκοειδείς, 14 μονολιθικές πώρινες 
σαρκοφάγοι και ένας λαξευμένος στο φυσικό βράχο76. Η εκτεταμένη παραβίαση 
πολλών εξ αυτών καθιστά επισφαλή τον προσδιορισμό της κάλυψής τους. Ο λαξευτός 
τάφος 79 έφερε κάλυψη πώρινων πλακών σε δεύτερη χρήση. Οι σαρκοφάγοι 
ασφαλώς θα σφραγίζονταν με πώρινες πλάκες και αυτό επιβεβαιώνεται από τις 
τέσσερις που τις διατηρούν. Σε 22 από τους 66 λακκοειδείς δεν εντοπίστηκε κάλυψη, 
αλλά δεδομένης της εκτεταμένης διατάραξης του νεκροταφείου δεν μπορεί να 
υποτεθεί ότι ανήκουν στον τύπο των λακκοειδών χωρίς κάλυψη. Από τους 
υπόλοιπους 44 λακκοειδείς τάφους, οι 31 είναι κεραμοσκεπείς, 11 έφεραν μία ή 
                                                           
76 Στο ανατολικό άκρο της ανασκαφής και σε πολύ κοντινή απόσταση εντοπίστηκαν δύο οξυπύθμενοι 
αμφορείς, αλλά στο ανασκαφικό ημερολόγιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε 
να τους ταυτίσει με εγχυτρισμούς. 
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περισσότερες πώρινες πλάκες, ένας είχε κάλυψη σχιστόλιθων και ένας σφραγιζόταν 
με ακανόνιστους λίθους χωρίς να εξειδικεύεται στο ημερολόγιο το υλικό τους.  

Σε 14 από τους τάφους που διατήρησαν τα κτερίσματά τους δεν είναι γνωστή 
η ακριβής θέση αυτών. Συνυπολογίζοντας και το πολύ χαμηλό ποσοστό 
διατηρημένου σκελετικού υλικού, τα συμπεράσματα για τη θέση των κτερισμάτων 
είναι ανεπαρκή, πάντως καταγράφεται η τάση τοποθέτησής τους στην περιοχή των 
κάτω άκρων και σε μικρότερο βαθμό γύρω από το κρανίο. Υπολογίζοντας ως 
κτερίσματα μόνο εκείνα που μπορούν με ασφάλεια να αποδοθούν σε συγκεκριμένους 
τάφους, ο μέσος όρος ανέρχεται σε 3.1 ανά ταφή77. Τα πιο δημοφιλή κτερίσματα 
είναι οι ημιβαφείς κοτύλες, οι οινοχόες με κυκλικό στόμιο και οι λύχνοι, τα οποία 
πολύ συχνά απαντώνται μαζί στον ίδιο τάφο έως περίπου το 275 π.Χ.  Εκτός από τα 
πήλινα σκεύη, ως κτερίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί σιδερένιες και χάλκινες 
στλεγγίδες, χάλκινα νομίσματα και γυάλινα μυροδοχεία, ενώ στα μεμονωμένα 
ευρήματα περιλαμβάνονται και τρία πήλινα ειδώλια.  

Το νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια - τουλάχιστον στο τμήμα που 
ανασκάφηκε - δεν χαρακτηρίζεται από οργάνωση των τάφων σε σαφώς διακριτές 
συστάδες. Η συγκεκριμένη εικόνα ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι 
υστερότεροι τάφοι συχνά παραβιάζουν τμήμα προγενεστέρων78, αλλά πληρέστερα 
ερμηνεύεται από τον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Τα όρια του νεκροταφείου προς 
ανατολή, δύση και νότο φαίνεται πως δεν διέφεραν δραματικά από το τμήμα που 
ανασκάφηκε. Αμέσως νότια και ανατολικά του οικοπέδου της ανασκαφής, και αφού 
μεσολαβεί τοπική οδός, αρχίζει η διαμόρφωση της απότομης πλαγιάς που οδηγεί 
στην ακτή του Σαρωνικού κόλπου. Στο νοτιοδυτικό και δυτικό τμήμα του οικοπέδου 
διακρίνεται ο φυσικός ασβεστολιθικός βράχος. Στα βορειοανατολικά ο φυσικός 
βράχος είναι ορατός σε απόσταση 50 μ. περίπου από το χώρο της ανασκαφής, 
ωστόσο βόρεια και βορειοδυτικά η διαμόρφωση του εδάφους δεν είναι απαγορευτική 
για την ανάπτυξη ταφών. Το γεγονός ότι η μικρή δοκιμαστική τομή (τομή Θ) που 
διανοίχθηκε εκεί δεν απέδωσε τάφους δύναται να θεωρηθεί και συμπτωματικό79. Σε 
κάθε περίπτωση, το τμήμα που ανασκάφηκε ενδέχεται να αποτελεί ένα μόνο πυρήνα 
τάφων στο νότιο άκρο του πλατώματος που αναπτύσσεται πάνω από το λιμάνι των 
Κεγχρεών.    

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                           
77 Στα κτερίσματα υπολογίζονται και επτά, τα οποία αναφέρονται στο ημερολόγιο, αλλά δεν 
εντοπίστηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους των Μουσείων Αρχαίας Κορίνθου και Ισθμίας. Πιο 
αναλυτικά, βλ. Παράρτημα Ι.  
78 Αναφέρω ενδεικτικά: τάφοι 32-35, τάφοι 49-49Α, τάφοι 31, 41 και 70, τάφοι 60 και 65-66.  
79 Στην κάτοψη του νεκροταφείου η τομή Θ αναφέρεται ως Trench J.  
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Φωτογραφία 1. Άποψη της ανασκαφής από ΒΑ. 

Φωτογραφία 2. Δεξιά ο λακκοειδής τάφος 47 με την 
πώρινη καλυπτήρια πλάκα. Αριστερά ο τάφος 44 μετά την 

έρευνά του. 
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Μεθοδολογία 
 
  Στην παρούσα ερευνητική εργασία δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα αγγεία ή 
θραύσματα αγγείων που κτέριζαν τάφους ή συλλέχθηκαν κατά την έρευνα των 
ανασκαφικών τομών. Αρχικά, έχουν εξαιρεθεί οι ταφές και τα κτερίσματα από τον 
θαλαμοειδή τάφο της Ρωμαϊκής περιόδου, ο οποίος άλλωστε δεν συμπεριλαμβάνεται 
στη σχετική άδεια δημοσίευσης, και τρεις επιπλέον τάφοι της ίδιας περιόδου80. 
Επιπρόσθετα, εξαιρούνται οι συνολικά 39 μονόμυξοι κανονικού μεγέθους και 
μικκύλοι λύχνοι, η προκαταρκτική εξέταση των οποίων τους ταξινομεί σε 
κορινθιακές και λίγες αττικές παραγωγές των τύπων IV, VI και ΙΧ έως ΧΙ του 
Broneer και 25Α, 25Β του Howland αντίστοιχα81.  

Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται τρία μαγειρικά σκεύη82, καθώς δεν 
ανήκουν στα προϊόντα λεπτής κεραμικής, όπως και τρία αγγεία, η συντήρηση των 
οποίων δεν είχε ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της μελέτης83. Τέλος, έχουν εξαιρεθεί, 
από τους καταλόγους και τη μελέτη των σχημάτων, αγγεία προερχόμενα από την 
αφαίρεση της επίχωσης των ανασκαφικών τομών, τα οποία ανήκουν σε επαρκώς 
εκπροσωπούμενους τύπους και δεν μεταβάλλουν τα συμπεράσματα της μελέτης84. 
Συνολικά, περιλαμβάνονται στους καταλόγους και αναλύονται στα επιμέρους 
κεφάλαια 89 αγγεία τα οποία, εξαιρώντας τους λύχνους, αποτελούν το 85 – 90 % του 
συνολικού όγκου της κεραμικής των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων από το 
νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια των Κεγχρεών.  

Η προετοιμασία ξεκίνησε με τη λεπτομερή μελέτη του ανασκαφικού 
ημερολογίου με τη βοήθεια του φωτογραφικού αρχείου και της κάτοψης του 
νεκροταφείου. Δεδομένης της εκτεταμένης διατάραξης του χώρου και των ταφών, η 
αποδελτίωση του ημερολογίου επιβαλλόταν να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Στα 
κτερίσματα των τάφων αποδόθηκαν μόνο εκείνα για τα οποία οι περιγραφές των 
ανασκαφέων δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Αγγεία έχουν καταχωρηθεί στα 
μεμονωμένα ευρήματα των ανασκαφικών τομών όταν σημειώνεται ότι έχουν 
εντοπιστεί στο ανώτερο τμήμα της επίχωσης διαταραγμένου τάφου ή όταν τάφος 
διατηρεί τα τοιχώματά του σε μικρό ύψος.  
 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, 
καθώς και καταγραφή της κεραμικής85. Η τεκμηρίωση για τα χαρακτηριστικά των 
                                                           
80 Τάφος 32 (1ος αι. μ.Χ.) κτερισμένος με γυάλινο μυροδοχείο και χάλκινο νόμισμα· Τάφος 54 (1ος αι. 
π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.) με γυάλινο μυροδοχείο, χάλκινο κοχλιάριο και ψήφους περιδεραίου· Τάφος 58 (1ος 
αι. μ.Χ.) με σκυφίδιο και λύχνο. 
81 Corinth IV.2, 39-45. 47-52· Agora IV, 67-77· Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συγγραφής της 
διπλωματικής εργασίας εκδόθηκε ο τελευταίος τόμος της σειράς Corinth (XVIII.7) για τους αρχαϊκούς, 
κλασικούς και ελληνιστικούς λύχνους από το ιερό της Δήμητρας και Κόρης στον Ακροκόρινθο.   
82 Πρόκειται για χύτρα από τον τάφο 9 (τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ.) και δύο λοπάδες του β΄ μισού του 
2ου αι. π.Χ. από τους τάφους 21 και 22 αντίστοιχα.   
83 Πρόκειται για πινάκιο από τον τάφο 8 (325-250 π.Χ.), κύπελλο από τον τάφο 9 (τέλη 4ου – αρχές 3ου 
αι. π.Χ.) και μυροδοχείο από τον τάφο 85 (τέλη 4ου – 3ου αι. π.Χ.).  
84 Αφορούν σε μικρού μεγέθους οινοχόες με κυκλικό στόμιο των τύπων Β και Δ.   
85 Τα σχέδια των αγγείων έχουν εκπονηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό από τη σχεδιάστρια Λία 
Τσακναρίδου, δευτερευόντως από τους συναδέλφους του Πανεπιστημίου της Τρίερ Nina Straub και 
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σχημάτων, των πηλών και της διακόσμησης ακολουθεί το αδημοσίευτο εγχειρίδιο 
Corinth Excavations, Archaeological Site Manual της Αμερικανικής Σχολής 
Κλασικών Σπουδών86, καθώς - σχεδόν αποκλειστικά - η βιβλιογραφία της 
κορινθιακής κεραμικής αποτελείται από μελέτες ερευνητών της προαναφερθείσας 
σχολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λιγοστές ελληνικές δημοσιεύσεις με κεραμική από 
την Κόρινθο, περιορίζονται σε ανασκαφικές αναφορές ή σύντομες παρουσιάσεις 
ανασκαφών σε συνέδρια. Η ορολογία στη μελέτη της κεραμικής αποτελεί 
προσαρμογή στα ελληνικά της αντίστοιχης αγγλικής, όπως αυτή διαμορφώνεται στις 
σειρές Corinth και Agora.  

Η κεραμική έχει κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τη χρήση κάθε σχήματος σε 
αγγεία πόσεως, σερβιρίσματος, εκροής υγρών, φύλαξης αρωματικών ελαίων, αγγεία 
με πώμα και μικκύλα. Τα αγγεία κάθε τύπου μελετήθηκαν ξεχωριστά και 
τοποθετήθηκαν σε ακολουθία για να αποδώσουν στο τέλος τη χρονολόγηση των 
τάφων. Οι λύχνοι και τα χάλκινα νομίσματα, παρόλο που δεν πραγματεύονται στην 
ερευνητική εργασία, εξετάστηκαν προκαταρκτικά και χρησιμοποιήθηκαν για την 
επιβεβαίωση των χρονολογήσεων και της ακολουθίας των τύπων της κεραμικής87. Η 
μελέτη ξεκίνησε και σε σημαντικό βαθμό στηρίχθηκε στα αγγεία πόσεως και στην 
αττική κεραμική. Ο προσδιορισμός της ακολουθίας των ημιβαφών κοτυλών υπήρξε 
αναγκαίος, καθώς απαντώνται με τη μεγαλύτερη συχνότητα ανάμεσα στα αγγεία 
πόσεως. Τα ατρακτόσχημα μυροδοχεία καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις 
χρονολογήσεις των τάφων του 2ου αι. π.Χ., ενώ οι πολυάριθμες οινοχόες διαφόρων 
τύπων συνήθως εξαρτούν τη χρονολόγησή τους από τα συνευρήματά τους.  

Ασφαλώς, στην αναζήτηση τυπολογικών παράλληλων κυριάρχησε το Βόρειο 
Νεκροταφείο, λόγω του πανομοιότυπου αρχαιολογικού περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά, 
η δημοσίευσή του είναι παλαιά και πολλές από τις χρονολογήσεις έχουν εντωμεταξύ 
αναθεωρηθεί. Επιπλέον, στην εν λόγω δημοσίευση δεν παρατίθενται περιγραφές των 
αγγείων ενώ και τα σχέδια περιορίζονται μόνο σε λιγοστά ανά τύπο. Από την άλλη 
πλευρά, ιδιαίτερα χρήσιμες στάθηκαν οι πρόσφατες μελέτες για την υστεροκλασική 
κεραμική από τον οχετό Drain 1971-1 και για την ελληνιστική από τον αγρό της 
Παναγίας, που συνεξετάζει και πολυάριθμες αποθέσεις από την περιοχή της 
Κορίνθου88. Ως παράλληλα, αναφέρονται τα παραδείγματα αγγείων όχι μόνο με 
πανομοιότυπα μορφολογικά χαρακτηριστικά αλλά και διαστάσεις και αναλογίες. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις τα αγγεία που ομοιάζουν με παραδείγματα των Κεγχρεών 
αναφέρονται απλά ως παραπλήσια ή κοντινά.  

Η αρίθμηση των αγγείων της μελέτης διαμορφώθηκε κατά την αποδελτίωση 
του ημερολογίου. Τα ευρήματα που έχουν αποδοθεί με ασφάλεια σε ταφικά σύνολα 
φέρουν τον αριθμό του τάφου και στη συνέχεια τον αύξοντα αριθμό ανάμεσα στο 
σύνολο των κτερισμάτων του. Για παράδειγμα, η οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α 
                                                                                                                                                                      
Jörg Bußmer, ενώ δύο αγγεία έχουν σχεδιαστεί από τη συντηρήτρια Αγγελική Κανδρή. Η 
φωτογράφηση έχει πραγματοποιηθεί από τον συγγραφέα της μελέτης.   
86 Sanders κ.α., 2008.  
87 Η προκαταρκτική μελέτη των νομισμάτων έχει πραγματοποιηθεί από τον αρχαιολόγο David 
Weidgenannt του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης.  
88 Corinth VII.6· James 2010. 
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47.2 είναι το δεύτερο σε αρίθμηση αγγείο του τάφου 47. Η αρίθμηση των 
κτερισμάτων δόθηκε με πρώτο κριτήριο το τμήμα του τάφου στο οποίο βρέθηκαν, 
προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση κατά την περιγραφή των ταφικών συνόλων. 
Όπου ήταν εφικτό, τα αγγεία πόσεως αριθμούνται πρώτα, ακολουθούνται από τα 
υπόλοιπα αγγεία και συμπληρώνονται από άλλου είδους κτερίσματα.  

Ομοίως, τα μεμονωμένα ευρήματα από τις ανασκαφικές τομές φέρουν το 
γράμμα από την ονομασία της τομής και τον αύξοντα αριθμό ανάμεσα στο σύνολο 
των ευρημάτων της. Η ανασκαφή του 1976 εξελίχθηκε μέσω οκτώ ανασκαφικών 
τομών, τομές Α-Η, ενώ βορειοδυτικά διανοίχθηκε η δοκιμαστική τομή Θ. Για 
παράδειγμα, ο σκύφος Δ.4 προέρχεται από την τομή Δ και η πυξίδα Γ.1 από την τομή 
Γ. Κατά τον ίδιο τρόπο, για τα ευρήματα που προέκυψαν από τις εργασίες του 2006 
έχει αποδοθεί συμβατικά το γράμμα Υ, ενώ για λιγοστά που δεν έφεραν καμία 
ένδειξη και δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστούν με τάφο ή ανασκαφική τομή έχει δοθεί 
το γράμμα Ω. Στους καταλόγους η κεραμική είναι οργανωμένη ανά τύπο και στην 
καταχώρηση κάθε αγγείου αναφέρονται - εκτός του πηλού, των διαστάσεων, της 
περιγραφής και τη βιβλιογραφίας – η προέλευση, τα συνευρήματα και ο αριθμός 
ευρετηρίου του Μουσείου Ισθμίας. Στο παράρτημα I παρατίθεται λεπτομερής 
κατάλογος των τάφων.  
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Κεφάλαιο 2, Αγγεία Πόσεως 
 

 Τα αγγεία πόσεως αποτελούν τη δημοφιλέστερη κατηγορία κτερισμάτων στο 
νεκροταφείο των Κεγχρεών. Οι περιπτώσεις τάφων, στα κτερίσματα των οποίων δεν 
συγκαταλέγεται αγγείο πόσεως, είναι σπάνιες και πιθανώς σχετίζονται με την 
εκτεταμένη διατάραξη του νεκροταφείου. Η σχετική συλλογή αποτελείται από 
κοτύλες, σκύφους, κανθάρους, κάναστρα και σκύφους με ανάγλυφη διακόσμηση.  

 
Κοτύλες 

 
Η κοτύλη αποτελεί ένα από τα πιο παραδοσιακά αγγεία πόσεως στο 

ρεπερτόριο των Κορίνθιων κεραμέων με παραγωγή που ξεκινά στη Μέση 
Πρωτοκορινθιακή περίοδο (690-650 π.Χ.), παγιώνεται στην Ύστερη 
Πρωτοκορινθιακή (650-640/630 π.Χ.) και φτάνει έως και τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.1. 
Λόγω της μακροβιότητας του σχήματος υπάρχουν πολλές παραλλαγές σχετικές, τόσο 
με το σχήμα όσο κυρίως με τη διακόσμηση των επιφανειών του. Η δημοφιλία της 
ξεπέρασε τα όρια του κορινθιακού ρεπερτορίου και οδήγησε στην παραγωγή αττικών 
μιμήσεων2.  

Προέρχεται από σύνολα που επιβεβαιώνουν την ποικιλία των χρήσεών της ως 
ανάθημα, κτέρισμα τάφων και αγγείο πόσεως σε ιδιωτικά, δημόσια ή λατρευτικά 
δείπνα. Χαρακτηριστικές θέσεις από την ανασκαφή των οποίων προέκυψε μεγάλος 
αριθμός κοτυλών στην Κόρινθο είναι το ιερό της Δήμητρας και Κόρης, το 
Ασκληπιείο, το Βόρειο Νεκροταφείο, πηγάδια και αποθέτες από την περιοχή της 
μετέπειτα ρωμαϊκής Αγοράς, το κτίριο των Καρχηδονιακών Αμφορέων και το 
Potters’ Quarter.  

 Σε πρώτη ανάγνωση η κοτύλη παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τον 
σκύφο, αντίστοιχου σχήματος αγγείο πόσεως προερχόμενο από την αττική κεραμική 
παράδοση. Ο σκύφος έχει σαφώς πιο στιβαρή και λιγότερο εκλεπτυσμένη 
δακτυλιόσχημη βάση και τοιχώματα με μεγαλύτερο πάχος. Λόγω αυτής της 
ομοιότητας ορισμένοι μελετητές χρησιμοποιούν, αντί της κοτύλης, τον όρο σκύφος 
κορινθιακού τύπου, ωστόσο η επιλογή αυτή δημιουργεί περισσότερα προβλήματα 
από όσα προσπαθεί να λύσει, ειδικά από τη στιγμή που κοτύλες και σκύφοι 
παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και στην Αθήνα και στην Κόρινθο3. Επιπλέον, η 
κοτύλη – ως όρος εισάγεται από τον Payne για να περιγράψει το σχήμα της 

                                                 
1 Για δύο πρώιμες κοτύλες της Μέσης Πρωτοκορινθιακής περιόδου από το Potters’ Quarter, βλ. 
Corinth XV.3, 54 αρ. 227· 228· Για κοτύλες της Ύστερης Πρωτοκορινθιακής περιόδου από το ιερό της 
Δήμητρας και Κόρης, βλ. Corinth XVIII.1, 25-28· Για το τέλος της παραγωγής του σχήματος στα τέλη 
του 3ου αι. π.Χ., βλ. James 2010, 77-78.   
2 Agora XII, 81-83.  
3 Για τον διαχωρισμό μεταξύ κοτύλης και σκύφου και τα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση του 
όρου σκύφος κορινθιακού τύπου, βλ. Williams II - Fisher 1972, 155 υποσ. 18 και Corinth VII.6, 169· 
Επιπλέον, ο διαχωρισμός αυτός αποτρέπει διατυπώσεις που επιφέρουν σύγχυση, όπως λ.χ. κορινθιακός 
σκύφος κορινθιακού τύπου κ.ο.κ., όταν προσδιορίζεται ο τόπος παραγωγής του αγγείου.  
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Πρωτοκορινθιακής, Μεσοκορινθιακής και Κορινθιακής περιόδου4 - διατηρεί τα 
βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της έως τουλάχιστον το α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. 
Οι κυριότερες μελέτες, όπου οι κοτύλες αναφέρονται ως σκύφοι κορινθιακού τύπου 
είναι η δημοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου από την Palmer, της ερυθρόμορφης 
κεραμικής από την Κόρινθο από την Herbert και της μελαμβαφούς και ακόσμητης 
κεραμικής από την αθηναϊκή Αγορά από τους Sparkes και Talcott, στα Corinth XII, 
Corinth VII.4 και Agora XII αντίστοιχα. Στην παρούσα μελέτη θα προτιμηθεί ο όρος 
κοτύλη, ενώ ο σκύφος θα χρησιμοποιηθεί για το σχήμα, το οποίο στις 
προαναφερθείσες δημοσιεύσεις προσδιορίζεται ως αττικού τύπου.  
 

Οι κοτύλες από το νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια των Κεγχρεών 
χρονολογούνται στην Κλασική και Ελληνιστική περίοδο, συγκεκριμένα από το 
τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. έως και το 275 π.Χ. Από το νεκροταφείο προέρχονται 
συνολικά 21 κοτύλες, 16 ολόκληρες, ακέραιες ή που διατηρούν ολόκληρο το προφίλ 
τους, τρεις πολύ αποσπασματικά σωζόμενες και δύο μικκύλες5. Οι 13 προέρχονται 
από το εσωτερικό τάφων, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ συλλέχθηκαν κατά την αφαίρεση 
της επίχωσης πάνω από αυτούς. Εξαιρώντας τις δύο μικκύλες, κυριαρχεί ο τύπος της 
ημιβαφούς  κοτύλης με 17 παραδείγματα, μία είναι ολόβαφη και μία άβαφη. Οι 18 
από τις 19 κοτύλες είναι κορινθιακές, ενώ η ολόβαφη κοτύλη αποτελεί αταύτιστη 
εισαγωγή. Η ακόσμητη κοτύλη έχει παραχθεί με τον πηλό 1, ενώ από τις 17 
ημιβαφείς οκτώ με τον ίδιο πηλό, πέντε με τον πηλό 2 και τέσσερις με τον πηλό 3. Με 
ελάχιστες εξαιρέσεις η βαφή είναι κακής ποιότητας, ιδιαίτερα εξίτηλη και φανερώνει 
μικρή επιμέλεια. Σε όλες τις κοτύλες έχει εφαρμοστεί με εμβάπτιση6.   

Στην Κόρινθο κατά την Κλασική και Ελληνιστική περίοδο, εκτός των τύπων 
που προαναφέρθηκαν, απαντώνται με μεγάλη συχνότητα κοτύλες με διακόσμηση 
τύπου conventionalizing, κοτύλες με ακτίνες στο κάτω μέρος του σώματος και 
ωοειδείς κοτύλες, ενώ σπάνια κατά την Ελληνιστική περίοδο παράγεται κοτύλη που 
φέρει βαφή μόνο στο εσωτερικό. Είναι ελάχιστα τα παραδείγματα κοτυλών με 
ερυθρόμορφη διακόσμηση και αυτά αφορούν σε εισηγμένα αττικά αγγεία7. Κοτύλες 
με διακόσμηση τύπου conventionalizing παράγονται από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. έως 
και το β΄ μισό του  4ου αι. π.Χ.8.  

Η κοτύλη με κάθετες ακτίνες στο κάτω μέρος του σώματος εμφανίζεται ήδη 
από την Ύστερη Πρωτοκορινθιακή περίοδο, ωστόσο σταδιακά οι ακτίνες 
μετατρέπονται σε κάθετες γραμμές9. Από τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. ο δημοφιλής 
τύπος σημειώνει αισθητή κάμψη και ενδεικτικό είναι ότι στο Βόρειο Νεκροταφείο 

                                                 
4 Payne 1931. 
5 Οι δύο μικκύλες κοτύλες πραγματεύονται μαζί με τα υπόλοιπα μικκύλα αγγεία στο κεφ. 7.  
6 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
7 Για μία εισηγμένη αττική ερυθρόμορφη κοτύλη του β΄ τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. από το ιερό της 
Δήμητράς και Κόρης, βλ. Corinth XVIII.1, 146 αρ. 342 πίν. 39· Corinth VII.6, 171. Μικρό θραύσμα, 
επίσης αττικής ερυθρόμορφης κοτύλης του α΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. έχει βρεθεί στον οχετό Drain 
1971-1.  
8 Corinth VII.5, 54-55. 
9 Agora XII, 81-82.   
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απαντά μόνο σε τέσσερις τάφους και ένα λάκκο προσφορών10. Η Palmer θεωρεί ότι η 
κοτύλη κατ. 277-211, χρονολογούμενη στα 490-480 π.Χ., είναι η τελευταία της 
σειράς, παρόλα αυτά η παραγωγή του τύπου φαίνεται ότι συνεχίζεται περίπου έως τα 
μέσα ή και το γ΄ τέταρτο του αιώνα, καθώς πάνω από 20 βρέθηκαν σε 
στρωματογραφική ενότητα που συνδέεται με την πρώτη φάση χρήσης του κτιρίου 
των Καρχηδονιακών Αμφορέων στην Κόρινθο και χρονολογούνται στα τέλη του β΄ 
τετάρτου του 5ου αι. π.Χ.12.  

Ο προσδιορισμός ωοειδής χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την Palmer13 και 
υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από άλλους μελετητές της κορινθιακής κεραμικής για 
να διαχωρίσει μία παραλλαγή της κοτύλης, όπου το σχήμα γίνεται ωοειδές με 
μεγαλύτερη και απότομη μείωση στο κατώτερο τμήμα του σώματος. Το σχήμα έχει 
ευρεία διευρυνόμενη βάση, λεπτότερα τοιχώματα και γενικά παρουσιάζει πιο 
εκλεπτυσμένη μορφή. Η παραγωγή του ξεκινά από τα τέλη του 5ου φτάνοντας έως και 
τα μέσα περίπου του 3ου αι. π.Χ. 14, ωστόσο πιο πυκνή φαίνεται να είναι στο β΄ μισό 
του 4ου αι. π.Χ. Η διακόσμηση του αγγείου παρουσιάζει ποικιλία, καθώς μπορεί να 
είναι ολόβαφο ή να έχει εξηρημένο το κατώτερο τμήμα του σώματος. Στην τελευταία 
περίπτωση η εξηρημένη επιφάνεια είτε φέρει ερυθρό διάλυμα και διακοσμείται με 
διχτυωτό κόσμημα είτε παραμένει ακόσμητη15. Τέλος, κατά τον 3ο αι. π.Χ. φαίνεται 
ότι παράγεται και ένας άλλος τύπος κοτύλης, η οποία έχει άβαφη την εξωτερική 
πλευρά, ενώ η εσωτερική φέρει ερυθρό διάλυμα ή μελανή βαφή16.  

 
 Η εξέλιξη του σχήματος κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο 

καταγράφεται αναλυτικά από τους Sparkes και Talcott και από την Palmer17. Ωστόσο 
η μελέτη των πρώτων προσεγγίζει υλικό που προέρχεται από την Αγορά της Αθήνας 
και φυσιολογικά δεν καλύπτει την παραγωγή στην Κόρινθο. Οι κοτύλες του β΄ μισού 
του 4ου αι. π.Χ. πραγματεύονται διεξοδικά από τους McPhee και Pemberton18. Η 
τελευταία, όπως και η James, αποτυπώνει την εξέλιξη του σχήματος και κατά την 
Ελληνιστική περίοδο μέχρι το τέλος της παραγωγής του19.  

Οι ημιβαφείς, οι άβαφες και οι ολόβαφες κοτύλες μοιράζονται σε γενικές 
γραμμές τα ίδια μορφολογικά χαρακτηριστικά και συνεπώς και τα ίδια κριτήρια ως 

                                                 
10 Corinth XIII, 124. 
11 Corinth XIII, 222 αρ. 277-2 πίν. 37. 
12 Corinth XVIII.1, 86 αρ. 40· Williams II 1979, 114. 
13 Corinth XIII, 128.  
14 Agora XII, 83.  
15 Για την εξέλιξη του σχήματος, τη διακόσμηση και κορινθιακές αλλά και εισηγμένες αττικές, 
ωοειδείς κοτύλες του 4ου αι. π.Χ. που προέρχονται από τον οχετό Drain 1971-1, βλ. Corinth VII.6, 169-
171· Για δύο ύστερα παραδείγματα ωοειδών κοτυλών με διακόσμηση Δυτικής Κλιτύος που 
χρονολογούνται στα μέσα του 3ου αι. π.Χ., βλ. Corinth XVIII.1, 155 αρ. 399 πίν. 45 εικ. 6· αρ. 400.  
16 James 2010, 77. Ο τύπος αυτός ταυτίστηκε πρόσφατα από τη συγγραφέα κατά τη μελέτη της 
κεραμικής από τον αγρό της Παναγίας.  
17 Agora XII, 81-83· Corinth XIII, 123-128. 
18 Corinth VII.6, 169-171. 
19 Pemberton 1985, 279-280· James 2010, 76-78· O Edwards δεν συμπεριλαμβάνει τις κοτύλες στη 
μελέτη του για την ελληνιστική κορινθιακή κεραμική στον τόμο Corinth VII.3. 
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προς τον προσδιορισμό της εξέλιξης του σχήματος και τη χρονολόγηση κατά την 
Κλασική και Ελληνιστική περίοδο20. Η βάση είναι διευρυνόμενη δακτυλιόσχημη και 
από τον 4ο αι. π.Χ. απλή δακτυλιόσχημη21. Το σώμα είναι διευρυνόμενο με κυρτά 
τοιχώματα και αποκτά τη μέγιστη διάμετρό του είτε κάτω από το χείλος είτε 
συνηθέστερα ακριβώς πριν από αυτό. Το τελευταίο είναι κάθετο, συνήθως μειούμενο, 
αλλά και κάποιες φορές στρογγυλεμένο. Οι δύο λαβές επισυνάπτονται κάτω από το 
χείλος, έχουν κυλινδρική διατομή και οβάλ κάτοψη και πιθανότερα προορίζονταν για 
να ακουμπά πάνω τους ο αντίχειρας του ατόμου που χρησιμοποιούσε την κοτύλη, 
παρά για να μετακινείται το σκεύος με αυτές.   
 
Ημιβαφείς Κοτύλες 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο νεκροταφείο των Κεγχρεών κυριαρχεί ο 
τύπος της ημιβαφούς κοτύλης. Ο όρος ημιβαφής χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
τις κοτύλες που εσωτερικά είναι ολόβαφες, ενώ εξωτερικά φέρουν βαφή μόνο στο 
άνω ήμισυ ή στα άνω δύο τρίτα του σώματος, αφήνοντας εξηρημένο το κατώτερο 
τμήμα. Ο όρος χρησιμοποιείται κατά κάποιο τρόπο καταχρηστικά, καθώς κανονικά 
αναφέρεται σε αγγείο που είναι ολόβαφο εσωτερικά και άβαφο εξωτερικά, ωστόσο 
χρησιμοποιείται με αυτή την υποσημείωση σε ολόκληρη την κορινθιακή 
βιβλιογραφία, συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να ακολουθηθεί και εδώ.  

H Palmer διακρίνει τρεις τύπους ημιβαφών κοτυλών στο Βόρειο 
Νεκροταφείο22. Οι τύποι 1 και 2, πλην της βασικής διακόσμησης όπως περιγράφηκε 
παραπάνω, έχουν ολόβαφη βάση εξωτερικά, μελανή ταινία πάνω από αυτήν, δύο 
ερυθρές ταινίες κάτω από τη ζώνη των λαβών και μία ακόμα ακριβώς πάνω από την 
εξηρημένη ζώνη. H Palmer διαχωρίζει τους δύο όμοιους τύπους με κριτήριο το ύψος, 
στον πρώτο είναι πάνω από 0,080 μ., ενώ στον δεύτερο κυμαίνεται από 0,065 έως 
0,075 μ. Ο πρώτος τύπος απαντάται στο Βόρειο Νεκροταφείο από τις αρχές του 5ου 
έως τα μέσα του γ΄ τετάρτου του 5ου αι. π.Χ., όταν δηλαδή ξεκινά ο δεύτερος τύπος23. 
Επιπλέον, σημειώνει ότι είναι ο δημοφιλέστερος τύπος αγγείου πόσεως στον 5ο αι. 
π.Χ. H υστερότερη κοτύλη του δεύτερου τύπου από το νεκροταφείο χρονολογείται 
στις αρχές του 4ου αι. π.Χ.24  

Ως τύπο 3 αναγνωρίζει κοτύλες του 4ου αι. π.Χ., με χαρακτηριστικά παρακμής 
και αμελούς παραγωγής ως προς το σχήμα, τη βαφή και τον πηλό25.  Υπογραμμίζει 
ότι οι ημιβαφείς κοτύλες στον 4ο αι. π.Χ. προορίζονται αποκλειστικά για ταφική 

                                                 
20 Οι ωοειδείς κοτύλες, λόγω του διαφορετικού σώματος, πρέπει να εξετάζονται με διαφορετικά 
κριτήρια.  
21 Εξαίρεση αποτελούν κάποιες από τις κοτύλες του 3ου αι. π.Χ. που έχουν επίπεδη βάση.  
22 Corinth XIII, 124-126. 
23 Η Palmer αναγνωρίζει κάποιες εξαιρέσεις από το νεκροταφείο στις χρονολογήσεις των δύο τύπων.   
24 Corinth XIII, 277 αρ. 437-1 πίν. 71. 
25 Agora XII, 84. Οι συγγραφείς επισημαίνουν την ίδια, καταστροφική για την κοτύλη, εξέλιξη και 
στην Αθήνα κατά τον 4ο αι. π.Χ., ωστόσο αναφέρονται στην κοτύλη γενικά και όχι μόνο στις 
ημιβαφείς.  
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χρήση26. Έχουν το ίδιο σχήμα με τις προηγούμενες, αλλά χωρίς μελανές και ερυθρές 
ταινίες. Η πρωιμότερη ημιβαφής κοτύλη του τρίτου τύπου χρονολογείται στα 400-
350 π.Χ., ενώ οι υστερότερες στα τέλη του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.27. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι η συντριπτική πλειονότητα των κοτυλών του τρίτου τύπου της 
Palmer χρονολογείται στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. και προς το τέλος αυτού28. Ως προς 
το σχήμα του σώματος, διακρίνει μικρές διαφοροποιήσεις, όπως από μειούμενο σε 
στρογγυλεμένο, ωστόσο σημειώνει ότι δεν συνιστούν διαφορετική χρονολόγηση.  

Οι ημιβαφείς κοτύλες των Κεγχρεών είναι όμοιες με αυτές του δεύτερου και 
του τρίτου τύπου της Palmer. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως ο δεύτερος τύπος, έτσι 
όπως διατυπώνεται, δεν βρίσκει ανταπόκριση σε όλες τις ημιβαφείς κοτύλες που 
φέρουν ερυθρές και μελανές ταινίες. Η κοτύλη 47.1 φέρει μελανή ταινία πάνω από τη 
βάση και μία ερυθρή - αντί για δύο - κάτω από τη ζώνη των λαβών, ενώ δεν 
διακοσμείται με μία ακόμα πάνω από την εξηρημένη ζώνη, όπως περιγράφει η 
Palmer. H έτερη κοτύλη που ομοιάζει με τον δεύτερο τύπο από το Βόρειο 
Νεκροταφείο, η 50.1, φέρει μόνο μία μελανή ταινία πάνω από τη βάση, ενώ η 
τελευταία φέρει βαφή μόνο στο εσωτερικό της, σε αντιδιαστολή με την περιγραφή 
του τύπου από την Palmer. Επιπλέον, άλλες ημιβαφείς κοτύλες από την Κόρινθο 
φέρουν επίθετη ερυθρή βαφή στο εσωτερικό του χείλους ή και λίγο χαμηλότερα ενώ 
υπάρχουν και άλλες με διαφορετικές παραλλαγές29. Τέλος, φαίνεται ότι το κριτήριο 
του ύψους που θέτει η Palmer για να διακρίνει τα, κατά τα λοιπά, όμοια αγγεία του 
πρώτου και δεύτερου τύπου δεν βρίσκει απόλυτη εφαρμογή πέραν του Βόρειου 
Νεκροταφείου30.  

Συνεπώς, προτείνω την υιοθέτηση δύο τύπων για τις ημιβαφείς κορινθιακές 
κοτύλες ως εξής: 
Τύπος 1: Ημιβαφείς κοτύλες με επιπλέον διακόσμηση επίθετων ή απλών ερυθρών και 
μελανών ταινιών εσωτερικά ή εξωτερικά.  
Τύπος 2: Ημιβαφείς κοτύλες χωρίς καμία επιπλέον διακόσμηση και με άβαφη βάση.  
Ο Τύπος 1 με βάση τις ημιβαφείς κοτύλες από το Βόρειο Νεκροταφείο και αλλού 
στην Κόρινθο, αλλά όχι από το νεκροταφείο των Κεγχρεών καθώς δεν απαντώνται 
πρώιμες, ξεκινά από το τέλη του α΄ τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. και παράγεται έως και 

                                                 
26 Corinth VII.6, 170-171. Ο ισχυρισμός της Palmer δεν ισχύει, καθώς ημιβαφείς κοτύλες του 4ου αι. 
π.Χ. έχουν βρεθεί στον οχετό Drain 1971-1 και στον αποθέτη Votive Deposit V του Ασκληπιείου.  
27 Corinth XIII, 312 αρ. D 52-a. 288-290 αρ. 478-1 πίν. 75· αρ. 484-2 πίν. 77· αρ. 485-1 πίν. 76· αρ. 
488-1 πίν. 76. 
28 Συνολικά, υπάρχουν 22 κοτύλες του τρίτου τύπου της Palmer στο Βόρειο Νεκροταφείο, εκ των 
οποίων χρονολογεί τις 18. Μόνο μία χρονολογείται στο α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., μία στα μέσα του 
αιώνα, 12 στο β΄ μισό και τα τέλη αυτού και τέσσερις στα τέλη του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.  
29 Williams II 1980, 111 αρ. 2 πίν. 17· Corinth XVIII.1, 86 αρ. 41 πίν. 7 εικ. 6· αρ. 42 πίν. 7. 
30 Corinth XVIII.1, 86 αρ. 41 πίν. 7 εικ. 6 · αρ. 42 πίν. 7. Η διακόσμηση και η χρονολόγησή τους στο 
β΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. θα τις κατέτασσε στον πρώτο τύπο της Palmer, ωστόσο το ύψος τους είναι 
μικρότερο από το όριο των 0,080 μ. που θέτει.   
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τα τέλη του 5ου – αρχές του 4ου αι. π.Χ., όταν εμφανίζεται ο Τύπος 2 ο οποίος 
συνεχίζει έως περίπου το 250 π.Χ.31.  

 
H Pemberton θέτει σαφέστερα κριτήρια για την εξέλιξη και τη χρονολόγηση  

του σχήματος κατά τον 4ο και 3ο αι. π.Χ.32. Πραγματεύεται τρεις άβαφες και μία 
ημιβαφή κοτύλη, ωστόσο  σημειώνει ότι η εξέλιξή τους αυτούς τους δύο αιώνες είναι 
κοινή33. Διαπιστώνει, μέσω της εξέτασης των αναλογιών, ότι στα τέλη του γ΄τετάρτου 
του 4ου αι. π.Χ. η διάμετρος του χείλους είναι μεγαλύτερη του ύψους κατά 1/4, ενώ η 
διάμετρος της βάσης σταθερά μεγαλύτερη του μισού ύψους. Στα τέλη του 4ου αι. πΧ. 
το σχήμα γίνεται πιο ψηλό και στενό, καθώς το ύψος φτάνει τα 6/7 της μέγιστης 
διαμέτρου αλλά και η διάμετρος της βάσης είναι ίση ή σχεδόν ίση με το μισό ύψος. 
Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. το σχήμα γίνεται ξανά πιο ανοιχτό, η διάμετρος του χείλους 
είναι πάλι μεγαλύτερη του ύψους κατά 1/4 και η διάμετρος της βάσης μεγαλύτερη 
του μισού ύψους.  

Η μελέτη των ημιβαφών κοτυλών των Κεγχρεών κατέδειξε ότι η εξέταση των 
αναλογιών που προτείνει η Pemberton όχι μόνο επιβεβαιώνεται, αλλά βρίσκει 
εφαρμογή και πριν τα τέλη του γ΄ τετάρτου του 4ου αι. π.Χ., περίοδο από την οποία 
ξεκινά η δική της μελέτη. Σε γενικές γραμμές, οι ημιβαφείς κοτύλες, από την αρχή 
της παραγωγής τους στον 5ο αι. π.Χ., φαίνεται πως ακολουθούν την εξέλιξη από 
ανοιχτό προς στενότερο και πιο ψηλό σώμα και από διευρυνόμενη σε πιο 
περιορισμένη βάση. Οι κοτύλες των Κεγχρεών επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων για την περίοδο από το 425 έως περίπου το 275 π.Χ., ωστόσο 
εφαρμόζοντας τα ίδια κριτήρια σε προγενέστερες ημιβαφείς κοτύλες από το Βόρειο 
Νεκροταφείο η παραπάνω γενική διαπίστωση μάλλον επιβεβαιώνεται34.    
 
Τύπος 1 
 

Όπως προαναφέρθηκε, δύο από τις ημιβαφείς κοτύλες των Κεγχρεών ανήκουν 
στον τύπο 1. Η 47.1 βρίσκει πολύ κοντινό παράλληλο σε μία ημιβαφή κοτύλη από 
κτίριο, βόρεια του κτιρίου των Καρχηδονιακών Αμφορέων, χρονολογούμενη στο γ΄ 
τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.35. Και οι δύο έχουν μέγιστη διάμετρο μεγαλύτερη του ύψους 
περίπου κατά το 1/3 αυτού και διάμετρο βάσης μεγαλύτερη του μισού ύψους από 
0,010 έως 0,015 μ. Και οι δύο έχουν ίδιες αναλογίες με την ημιβαφή κοτύλη κατ. 423-
                                                 
31 Pemberton 1985, 280. Ημιβαφής κοτύλη από τάφο στην Κόρινθο (1927-4) την οποία χρονολογεί 
γύρω στα 250 π.Χ. και θεωρεί ότι αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της σειράς. H βάση της είναι 
ψευδοδακτυλιόσχημη και οι λαβές ελαφρώς πιεσμένες στo σημείο επισύναψης.   
32 Pemberton 1985, 279-280. 
33 Corinth VII.6, 179. Στην ίδια διαπίστωση καταλήγει και κατά τη μελέτη της υστεροκλασικής 
κεραμικής από τον οχετό Drain 1971-1.  
34 Corinth XIII, 216 αρ. 263-1 πίν. 37. 227-228 αρ. 295-1 πίν. 43. 256-257 αρ. 374-1 χρονολογούμενες 
στα 490-480, 480-470 και 450-425 π.Χ. αντίστοιχα. Το σχήμα τους είναι ανοιχτό, η μέγιστη διάμετρος 
είναι μεγαλύτερη του ύψους κατά περισσότερο από 1/3 έως περίπου 1/4, ενώ η διάμετρος της βάσης 
είναι πάντα μεγαλύτερη του μισού ύψους από 0,015 έως 0,025 μ.  
35 Williams II 1980, 111 αρ. 2 πίν. 17. Σχεδόν πανομοιότυπες διαστάσεις και αναλογίες με την κοτύλη 
47.1. Εκτός των άλλων και ίδια διακόσμηση της κάτω επιφάνειας.  
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436 του τελευταίου τετάρτου του αιώνα από το Βόρειο Νεκροταφείο και λιγότερο με 
την κατ. 374-1 από το ίδιο νεκροταφείο37, στην οποία παραπέμπει ο Williams ΙΙ ως 
παράλληλη της κοτύλης από το κτίριο βόρεια του κτιρίου των Καρχηδονιακών 
Αμφορέων. Η κατ. 374-1 εμφανίζει ελαφρώς πρωιμότερες αναλογίες, καθώς η 
μέγιστη διάμετρος είναι μεγαλύτερη του ύψους για περισσότερο από 1/3 ενώ και η 
διάμετρος βάσης είναι μεγαλύτερη του μισού ύψους για παραπάνω από 0,015 μ. Τις 
ίδιες αναλογίες με την 47.1 και την κοτύλη που πραγματεύεται ο Williams ΙΙ φέρει 
και η κοτύλη κατ. 409-538, επίσης από το Βόρειο Νεκροταφείο, χρονολογούμενη από 
την Palmer στις αρχές του τελευταίου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. Σε κάθε περίπτωση, 
δεν αμφισβητείται η χρονολόγηση της κοτύλης από το κτίριο βόρεια του κτιρίου των 
Καρχηδονιακών Αμφορέων, η οποία στην ακολουθία προηγείται της 47.1 λόγω των 
ελάχιστα πρωιμότερων αναλογιών.  

Με βάση τα παραπάνω, η κοτύλη 47.1 των Κεγχρεών χρονολογείται επαρκώς 
στα 425-400 π.Χ., πιο πιθανά όμως στις αρχές του τετάρτου. Η έτερη ημιβαφής 
κοτύλη του τύπου 1 από τις Κεγχρεές, η 50.1, χρονολογείται επίσης στην ίδια 
περίοδο, αλλά στην ακολουθία έπεται της 47.1, λόγω της μικρότερης διαμέτρου 
βάσης σε σχέση με το μισό ύψος.  

Οι τελευταίες ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 2 της Palmer, εδώ τύπος 1, οι 
οποίες χρονολογούνται στα τέλη του 5ου – αρχές του 4ου αι. π.Χ. έχουν ελάχιστα 
υστερότερες αναλογίες, πιο συγκεκριμένα η μέγιστη διάμετρος είναι μεγαλύτερη του 
ύψους κατά 1/3 έως 1/4, ωστόσο η διάμετρος της βάσης παραμένει μεγαλύτερη του 
μισού ύψους για παραπάνω από 0,010 μ.39.  

Συνοψίζοντας, τα χαρακτηριστικά του σχήματος στα τέλη του γ΄ και στο δ΄ 
τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. δείχνουν ότι η μέγιστη διάμετρος είναι μεγαλύτερη του 
ύψους κατά το 1/3 αυτού και η διάμετρος βάσης μεγαλύτερη του μισού ύψους από 
0,010 έως 0,015 μ. Προς το τέλος του αιώνα και τις αρχές του επόμενου, όταν δηλαδή 
σταματά η παραγωγή της ημιβαφούς κοτύλης του Τύπου 1, η σχέση διαμέτρου βάσης 
και μισού ύψους παραμένει σταθερή, ωστόσο η μέγιστη διάμετρος σε σχέση με το 
ύψος μειώνεται ελάχιστα και είναι μεγαλύτερη κατά 1/3 έως 1/4.  

Πέρα από τις αναλογίες, με βάση τα παραδείγματα των Κεγχρεών, φαίνεται 
πως το σχήμα την περίοδο αυτή διατηρεί τη σχετικά καλή του ποιότητα, πριν την 
απότομη πτώση του 4ο αι. π.Χ. Η δακτυλιόσχημη βάση είναι χαμηλή και 
διευρυνόμενη με ευδιάκριτη άρθρωση εσωτερικά. Η κάτω επιφάνεια πιθανώς φέρει 
διακόσμηση γραπτών μελανών δακτυλίων και στιγμών40 και η επιφάνεια έδρασης 
είναι σχετικά ευρεία. Το σώμα, σε σχέση με τις κοτύλες του Τύπου 2 είναι πιο 
ανοιχτό και χαμηλό με κυρτά διευρυνόμενα τοιχώματα. Οι λαβές, έχουν οβάλ 
κάτοψη, είναι καλοσχηματισμένες και οι γενέσεις τους έχουν ικανή μεταξύ τους 

                                                 
36 Corinth XIII, 273 αρ. 423-4 πίν 67. 
37 Corinth XIII, 256-257 αρ. 374-1. 
38 Corinth XIII, 266-267 αρ. 409-5 πίν. 66. 
39 Corinth XIII, 276-277 αρ. 432-1· αρ. 433-1 πίν. 73· αρ. 435-1· αρ. 437.1 πίν. 71. 
40 Αυτό υποδηλώνουν οι ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 1 των Κεγχρεών, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να 
επιβεβαιωθεί με τις πολυάριθμες αντίστοιχες από το Βόρειο Νεκροταφείο, καθώς στις περιγραφές 
αναφέρονται μόνο ο τύπος του αγγείου και οι διαστάσεις.  
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απόσταση. Η βαφή, σε σχέση με τις ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 2, εφαρμόζεται με 
σαφώς μεγαλύτερη επιμέλεια.    
 
Τύπος 2 
 

Οι ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 2 αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των 
κοτυλών από τις Κεγχρεές με 15 παραδείγματα. Η πρωιμότερη εξ αυτών, η 49.1, 
αποτελεί μεταβατική περίπτωση, καθώς βρίσκεται ακόμα στις αναλογίες του 
τελευταίου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ., ωστόσο είναι παραπάνω από εμφανής η πτώση 
της ποιότητας κυρίως στην αμέλεια της εμβάπτισης του αγγείου και στην κακότεχνη 
βάση του. Ενδεικτικό της μικρότερης επιμέλειας είναι ότι οι εδαφόχρωμες επιφάνειες 
δεν έχουν γυαλιστεί με ομοιόχρωμο επίχρισμα, όπως στις 47.1 και η 50.1.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρωιμότερη ημιβαφής κοτύλη του τύπου 2 – 
τύπος 3 της Palmer - από το Βόρειο Νεκροταφείο που χρονολογείται στα 400-350 
π.Χ. έχει σαφώς υστερότερες αναλογίες από την 49.1. Η τελευταία βρίσκει τα πιο 
κοντινά της παραδείγματα - ως προς τις αναλογίες - σε ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 
1 του ίδιου νεκροταφείου, όπως η κατ. 435-141. Το αρνητικό αποτέλεσμα στην 
αναζήτηση δημοσιευμένων παράλληλων από άλλα σύνολα στην Κόρινθο και η πολύ 
στενή σχέση με τις ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 1, καθιστούν την 49.1 ίσως ένα από 
τα πρωιμότερα παράδειγμα του τύπου 2 στα τέλη του 5ου – αρχές 4ου αι. π.Χ.  

Οι ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 2 γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
αντιπροσωπεύονται στις Κεγχρεές από δύο παραδείγματα, τις 70.1 και 51.1. Το σώμα 
έχει γίνει πιο ψηλό σε σχέση με πριν και η δακτυλιόσχημη βάση περιορίζεται σε 
εύρος και αυξάνεται σε ύψος. Η μέγιστη διάμετρος είναι μεγαλύτερη του ύψους για 
λιγότερο από το 1/3 αυτού, χωρίς ωστόσο να έχει φτάσει ακόμα στο 1/4, ενώ η 
μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στο εύρος της βάσης, που παραμένει μεγαλύτερη 
από το μισό ύψος, αλλά πλέον για λιγότερο από 0,010 μ. Η τελευταία αλλαγή οδηγεί 
σε μείωση του σώματος στο κατώτερο τμήμα. Επιπλέον, τα παραδείγματα από τις 
Κεγχρεές δείχνουν σαφώς στενότερη επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω επιφάνεια με 
ισχνή μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Η εσωτερική πλευρά της βάσης φέρει καλή 
άρθρωση στο σημείο μετάβασης στην κάτω επιφάνεια ενώ οι λαβές είναι 
καλοσχηματισμένες, έχουν την τυπική οβάλ κάτοψη και γενέσεις με ικανή ακόμα 
απόσταση μεταξύ τους. Η ποιότητα της βαφής και η εφαρμογή της εμφανίζουν 
περαιτέρω αμέλεια σε σχέση με την 49.1.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως στο Βόρειο Νεκροταφείο και αλλού στην 
Κόρινθο, οι ημιβαφείς κοτύλες έχουν ισχνή παρουσία στο α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 
Υπόθεση εργασίας προς μελλοντική διερεύνηση είναι ότι η εισαγωγή της ωοειδούς 
κοτύλης στο κορινθιακό ρεπερτόριο στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. επηρεάζει την 
παραγωγή της ημιβαφούς, σε κάθε περίπτωση όμως, το υλικό των Κεγχρεών δεν 
προσφέρεται για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, καθώς δεν υπάρχει καμία 
ωοειδής κοτύλη.  

                                                 
41 Corinth XIII, 277 αρ. 435-1.  
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Η ημιβαφής κοτύλη 56.1 αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση ανάμεσα στο σύνολο 
από το νεκροταφείο των Κεγχρεών. Οι αναλογίες της θα την τοποθετούσαν στο β΄ 
τέταρτο ή στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., ωστόσο το ανοιχτό της σώμα ενδεχομένως να 
οφείλεται και στο μικρό ύψος της. Επιπλέον, ο πλαστικός δίσκος στην κάτω 
επιφάνεια αποτελεί χαρακτηριστικό των ημιβαφών κοτυλών του Βόρειου 
Νεκροταφείου στο β΄ μισό του αιώνα42, συνεπώς – με βάση και τα συνευρήματά της 
– η 56.1 χρονολογείται στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.  

Οι αναλογίες των ημιβαφών κοτυλών στα τέλη γ΄ τετάρτου του 4ου αι. π.Χ., 
όπως περιγράφονται από την Pemberton και αναφέρθηκαν παραπάνω, 
αντιπροσωπεύονται μόνο από την Υ.6. Το σώμα στενεύει περισσότερο και η 
διάμετρος της βάσης είναι μεγαλύτερη του μισού ύψους, αλλά πλέον για λίγα 
χιλιοστά. Η άρθρωση στο εσωτερικό της βάσης παραμένει διακριτή, η κάτω 
επιφάνεια στην Υ.6 φέρει μαστοειδή απόφυση και οι λαβές διατηρούν τα 
χαρακτηριστικά των μέσων του αιώνα.    

Στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. χρονολογούνται οι 82.1, 55.1, 23.1, 
24.1 και 25.1 με αναλογίες παραπλήσιες με τις αντίστοιχες της Pemberton. Το σώμα 
γίνεται πιο ψηλό και στενό, ενώ η δακτυλιόσχημη βάση διατηρεί το ύψος της, αλλά 
μειώνεται σε εύρος. Οι τρεις τελευταίες κοτύλες της ομάδας έχουν πλέον διάμετρο 
βάσης ίση με το μισό ύψος. Η άρθρωση της βάσης στην εσωτερική πλευρά είναι 
δυσδιάκριτη. Η κάτω επιφάνεια φέρει μαστοειδή απόφυση ή πλαστικό δίσκο, αν και ο 
τελευταίος στα παραδείγματα των Κεγχρεών αποδίδεται συχνά με ανεπιτυχή τρόπο. 
Οι λαβές κάποιες φορές αποκτούν στο σημείο επισύναψης τριγωνική διατομή και η 
απόσταση μεταξύ των γενέσεών τους είναι ελαφρώς μικρότερη σε σχέση με τα μέσα 
και το γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.  

Στο α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., η μέγιστη διάμετρος είναι πλέον μεγαλύτερη 
του ύψους μόνο κατά το 1/8 αυτού ή και ακόμα λιγότερο ενώ η διάμετρος της βάσης 
είναι μικρότερη του μισού ύψους. Οι αναλογίες αυτές στις Κεγχρεές 
αντιπροσωπεύονται από τις 20.3 και Υ.1. αλλά και από την ακόσμητη κοτύλη Γ.3, για 
την οποία γίνεται λόγος παρακάτω. Το σώμα έχει γίνει πλέον κάθετο, η 
δακτυλιόσχημη βάση διατηρεί το ύψος της και την ανεπαίσθητη άρθρωση εσωτερικά, 
αλλά μειώνει περαιτέρω το εύρος της. Η κάτω επιφάνεια φέρει τονισμένη μαστοειδή 
απόφυση, οι λαβές εξακολουθούν να αποκτούν τριγωνική διατομή στο σημείο της 
επισύναψης και η απόσταση των γενέσεών τους μειώνεται ακόμα περισσότερο.  
 
Άβαφη Κοτύλη  

 
Άβαφες κοτύλες παράγονται στην Κόρινθο από τα τέλη του 6ου αι π.Χ. έως 

και ενδεχομένως το α΄ μισό του 2ου αι. π.Χ.43. Σύμφωνα με τους McPhee και 
Pemberton στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. ακολουθεί τη φόρμα των ημιβαφών κοτυλών με 
δακτυλιόσχημη βάση, κάτω επιφάνεια με μαστοειδή απόφυση ή πλαστικό δίσκο, και 

                                                 
42 Corinth VII.6, 171· 171 υποσ. 14.  
43 Corinth VII.6, 171· James 2010, 54-55. H James τοποθετεί το τέλος της παραγωγής στο τελευταίο 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.   
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λαβές τυπικές των κοτυλών. Στο α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. η βάση γίνεται επίπεδη 
και οι λαβές σχεδόν τριγωνικές με πολύ πρόχειρη επισύναψη44.   

Η ακόσμητη κοτύλη Γ.3, παρόλο που έχει δακτυλιόσχημη και όχι επίπεδη 
βάση, τοποθετείται στο α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., καθώς οι αναλογίες της και το 
ψηλό, κάθετο σώμα συμβαδίζουν με τις ημιβαφείς κοτύλες της ίδιας χρονικής 
περιόδου και όχι των τελών του 4ου αι. π.Χ. Η ποιότητά της είναι εξαιρετική και σε 
κάθε περίπτωση ανώτερη από την αντίστοιχη των ημιβαφών κοτυλών του τύπου 2.  
 
Ολόβαφη Κοτύλη  
  

Η ολόβαφη κοτύλη Γ.2 αποτελεί αταύτιστη εισαγωγή45, σε κάθε περίπτωση 
όχι αττική. Ως προς το σχήμα ακολουθεί τη φόρμα των ημιβαφών και ακόσμητων 
κοτυλών του 4ου αι. π.Χ., ωστόσο ο εξαιρετικά μαλακός πηλός και η βαφή της δεν 
παραπέμπουν σε κορινθιακή παραγωγή. Χρωματικά ο πηλός δεν διαφέρει από τον 
πηλό «Fabric C» της James, ωστόσο εκείνος ψήνεται εξαιρετικά σκληρός, 
αποδίδοντας βαφή καστανομέλανη έως φαιοπράσινη46. Οι ολόβαφες κοτύλες του 4ου 
αι. π.Χ., εξαιρώντας τις ωοειδείς, είναι σχετικά σπάνιες στην Κόρινθο. Τα δώδεκα 
από τα δεκατρία παραδείγματα του Βόρειου Νεκροταφείου χρονολογούνται στον 5ο 
αι. π.Χ. και όπως και το δέκατο τρίτο από το γ΄ τέταρτο του επόμενου αιώνα, έχουν 
διαφορετικό σχήμα από την Γ.247.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Corinth VII.6, 171.  
45 Για μία ολόβαφη κοτύλη του β΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. με την ίδια φόρμα, αλλά διαφορετικό πηλό, η 
οποία επίσης είναι εισηγμένη, βλ. Corinth VII.6, 172. 186 αρ. VI-11 εικ. 35. 
46 James 2010, 34. 
47 Corinth XIII, 126-127.  
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Σκύφοι 
 

Με τον όρο σκύφος προσδιορίζεται το αγγείο πόσεως που προέρχεται από την 
αττική κεραμική παράδοση και χαρακτηρίζεται από τη βαριά κυλινδρική 
δακτυλιόσχημη βάση και τα παχύτερα τοιχώματά του, σε σχέση με την κοτύλη48. 
Στην Αττική οι πρώτοι υβριδικοί σκύφοι απαντώνται στο β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ., το 
σχήμα όμως παγιώνει τα χαρακτηριστικά του και παράγεται κανονικά από τις αρχές 
του 5ου αι. π.Χ. Αρχικά, ο σκύφος έχει διευρυνόμενα κυρτά τοιχώματα, αποκτώντας 
μέγιστη διάμετρο στο χείλος ή ακριβώς κάτω από αυτό, ωστόσο από τα τέλη του 5ου 
αι. π.Χ. και εξής καταγράφεται σημαντική αλλαγή, καθώς αποκτά κοιλόκυρτο 
περίγραμμα και χείλος που στρέφεται προς τα έξω49. Στην Αττική η παραγωγή του 
σκύφου παύει στο β΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.50. Στις κύριες μελέτες της αττικής 
κεραμικής το σχήμα αναφέρεται ως σκύφος αττικού τύπου είτε πρόκειται για το 
σχήμα του 5ου αι. π.Χ. είτε για την εξέλιξή του με το κοιλόκυρτο περίγραμμα.  

Το σχήμα εισάγεται στο κορινθιακό ρεπερτόριο ήδη από τις αρχές του 5ου αι. 
π.Χ. και το τέλος της παραγωγής του τοποθετείται στο γ΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Η 
σημαντική αλλαγή στο σχήμα των σκύφων λαμβάνει χώρα στην Κόρινθο στις αρχές 
του 4ου αι. π.Χ., σύμφωνα με την αναθεωρημένη χρονολόγηση51. Αυτή είναι και η 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο σκύφος εκτοπίζει την κοτύλη από τη θέση του 
δημοφιλέστερου αγγείου πόσεως, στην οποία παραμένει έως τα τέλη του γ΄ τετάρτου 
του 3ου αι. π.Χ.52. Σε ορισμένες κορινθιακές μελέτες για την εξελιγμένη μορφή του 
αγγείου χρησιμοποιείται ο όρος σκύφος αττικού τύπου53 ή σκύφος τύπου Α54. Η 
Palmer προσδιορίζει τους σκύφους με κοιλόκυρτο περίγραμμα ως σκύφους τύπου 
«Λαφάη» από σκύφο του Βόρειου Νεκροταφείου με αυτή την επιγραφή55.  

Στην παρούσα μελέτη, όπως και αλλού56, θα χρησιμοποιηθεί ο όρος σκύφος. 
Κατά τον 5ο αι. π.Χ. παράγονται στην Κόρινθο ολόβαφοι και ημιβαφείς σκύφοι, 
σκύφοι με ακτίνες στο κάτω μέρος του σώματος αλλά και με ερυθρόμορφη 
                                                 
48 Για τον διαχωρισμό κοτύλης και σκύφου, βλ. 26-27. 
49 Agora XII, 84-85.  
50 Agora XXIX, 94. H Rotroff μνημονεύει, ως υστερότερα παραδείγματα της σειράς, έξι σκύφους από 
τη δεξαμενή του Μένωνα και έναν από την Κορώνη της Αττικής.  
51 Για την αναθεωρημένη χρονολόγηση της αλλαγής του σχήματος και την παύση της παραγωγής του 
στην Κόρινθο, βλ. James 2010, 56-57. 
52 Corinth XVIII.1, 26 υπόσ. 68. Μία αδημοσίευτη μελέτη δύο κλειστών συνόλων από τον χώρο της 
μετέπειτα ρωμαϊκής Αγοράς δείχνει ότι στο πρωιμότερο εξ αυτών υπάρχουν 67 κοτύλες και 37 σκύφοι, 
ενώ στο δεύτερο που χρονολογείται στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. βρέθηκαν 28 κοτύλες και 80 σκύφοι· 
Corinth VII.6, 169. Στον οχετό Drain 1971-1 που περιέχει κεραμική του β΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. η 
αναλογία σκύφων και κοτυλών είναι 6:1· James 2010, 56. 59. Η ποσοτικοποίηση των δεδομένων από 
δύο αποθέτες της ελληνιστικής περιόδου, επίσης στον χώρο της μετέπειτα ρωμαϊκής Αγοράς, 
καταδεικνύει ότι ο σκύφος ήταν το συνηθέστερο αγγείο πόσεως και γύρω στα 300-290 π.Χ. ενώ 
διατηρεί, με μικρές αυξομειώσεις, τη δημοφιλία του έως τα τέλη του γ΄ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ., όταν 
αντικαθίσταται από τον ελληνιστικό κάνθαρο. 
53 Corinth VII.3· James 2010. 
54 Williams II - Fisher 1972.  
55 Corinth XIII, 128. 287-288 αρ. 476-1 εικ. 22.  
56 Corinth VII.6· Corinth XVIII.1· Pemberton 1985.  
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διακόσμηση, ενώ από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. και εξής, όταν το σχήμα αποκτά 
κοιλόκυρτο περίγραμμα, κυριαρχούν οι ολόβαφοι. Σε ολόκληρο το παραπάνω 
χρονικό διάστημα εισάγονται και αντίστοιχοι αττικής παραγωγής57.   

Στο νεκροταφείο των Κεγχρεών απαντώνται μόνο σκύφοι κοιλόκυρτου 
περιγράμματος οι οποίοι μάλιστα τοποθετούνται χρονολογικά σε περιορισμένο εύρος 
από το 325 έως το 275 π.Χ. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο κορινθιακούς 
σκύφους – από τον έναν διατηρείται μόνο το κατώτερο τμήμα – και τρεις αττικούς, 
δύο ολόκληρους και έναν που επίσης διατηρεί μόνο το κατώτερο τμήμα58. Και οι δύο 
κορινθιακοί σκύφοι έχουν παραχθεί με τον πηλό 159. Η βαφή τους είναι θαμπή 
μελανή, στον 27.1 ιδιαίτερα εξίτηλη, και έχει εφαρμοστεί με εμβάπτιση60. Από τους 
αττικούς σκύφους των Κεγχρεών, ο 60.1 φέρει ομοιόμορφη, στιλπνή μελανή βαφή, 
ενώ οι άλλοι δύο λιγότερο στιλπνή, κυμαινόμενη από μελανή έως ερυθρή, λόγω 
ανομοιογενούς όπτησης.   

Η σημαντική αλλαγή στο σχήμα του σκύφου στην Κόρινθο τοποθετείται 
χρονολογικά στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Η βάση είναι κυλινδρική δακτυλιόσχημη και 
το σώμα αποκτά κοιλόκυρτο σχήμα με κύρια χαρακτηριστικά το ψηλό και στενό 
κατώτερο τμήμα, που αποκτά τη μορφή στελέχους, και τη διόγκωση στο ανώτερο 
τμήμα. Το σώμα, πριν καταλήξει σε χείλος που στρέφεται προς τα έξω, γίνεται ξανά 
κοίλο. Οι λαβές επισυνάπτονται κάτω από το χείλος, συνήθως με μικρή διαγώνια 
κλίση, και μπορεί να έχουν σχήμα πετάλου, τριγωνική ή οβάλ κάτοψη. Οι σκύφοι είτε 
είναι ολόβαφοι είτε φέρουν διάφορους συνδυασμούς διακόσμησης με επίθετες λευκές 
ταινίες στο κατώτερο τμήμα τους σώματος και απλές μελανές ταινίες ή ομόκεντρους 
κύκλους στην κάτω επιφάνεια. Οι παραπάνω επιφάνειες είναι για τον σκοπό αυτό 
εξηρημένες ή καλύπτονται με ερυθρό διάλυμα.   

Είναι αξιοσημείωτο ότι την ίδια χρονική περίοδο εισάγεται στο κορινθιακό 
ρεπερτόριο η ωοειδής κοτύλη, με την οποία η νέα μορφή του σκύφου μοιράζεται δύο 
βασικά χαρακτηριστικά, τη μείωση του κατώτερου σώματος και τη διόγκωση του 
ανώτερου61. Τηρώντας ίδιες αποστάσεις, θα έπρεπε ενδεχομένως να υιοθετηθεί ο 
όρος σκύφος κοιλόκυρτου περιγράμματος, ωστόσο ο μικρός αριθμός αυτών των 
σκύφων και η παντελής απουσία ωοειδών κοτυλών από το νεκροταφείο των 
Κόκκινων Κιβουριών δεν επιτρέπει τη διατύπωση μιας τέτοιας πρότασης προς την 
επιστημονική κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης62.   

                                                 
57 Corinth XVIII.1, 28-30. Οι σκύφοι από το ιερό της Δήμητρας και Κόρης σκιαγραφούν συνοπτικά 
την εξέλιξη του σχήματος, τα διαφορετικά είδη διακόσμησης που αυτό δέχεται και τις αττικές 
εισαγωγές στην Κόρινθο από τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. έως και το β΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.  
58 Η στιβαρή βάση και το κυλινδρικό στέλεχος που σχηματίζεται στο κατώτερο τμήμα του σώματος 
ευνοούν τη διατήρησή τους σε περίπτωση θραύσης. Για τον κίνδυνο αλλοίωσης των στατιστικών 
δεδομένων όταν εφαρμόζονται μέθοδοι ποσοτικοποίησης στους σκύφους, βλ. James 2010, 57.  
59 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών και της διακόσμησης, βλ. κεφ. 8. 
60 Είναι αρκετά πιθανό η βαφή να έχει εφαρμοστεί με διπλή εμβάπτιση, ωστόσο ίχνη της μεθόδου δεν 
είναι ορατά στους δύο κορινθιακούς σκύφους.  
61 Στην Αττική παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.  
62 Το γεγονός ότι δεν παράγονται ταυτόχρονα σκύφοι με διευρυνόμενα κυρτά τοιχώματα και με 
κοιλόκυρτο περίγραμμα – εκτός ίσως από μία μικρή μεταβατική περίοδο – ενδεχομένως είναι αυτό που 
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Στην Κόρινθο οι σκύφοι με τη νέα μορφή τους προέρχονται κυρίως από 
αποθέτες και άλλα κλειστά σύνολα από τον ευρύτερο χώρο της μετέπειτα ρωμαϊκής 
Αγοράς, από το ιερό της Δήμητρας και Κόρης, το Ασκληπιείο και τάφους. Η εξέλιξη 
και τα κριτήρια για τη χρονολόγηση του σχήματος στον 4ο και 3ο αι. π.Χ. έχουν 
διατυπωθεί επαρκώς από πολλούς μελετητές, τόσο της κορινθιακής όσο και της 
αττικής κεραμικής63. Συνοψίζονται και εδώ εν συντομία, επικεντρώνοντας στο β΄ 
μισό του 4ου και το α΄ τέταρτου του 3ου αι. π.Χ., λόγω της συσχέτισης με τους 
σκύφους από το νεκροταφείο των Κεγχρεών. Η γενική τάση είναι προς πιο 
περιορισμένη βάση και ευρύτερο ανώτερο τμήμα του σώματος, δημιουργώντας ένα 
σχήμα με ελάχιστη ισορροπία. Το πιο αντιπροσωπευτικό και πιο πρόσφατα 
δημοσιευμένο σύνολο σκύφων του β΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. προέρχεται από τον 
οχετό Drain 1971-1 με 120 σκύφους κορινθιακή παραγωγής και δέκα εισηγμένους 
αττικούς64.  

Οι McPhee και Pemberton, με κριτήριο τη διακόσμηση της κάτω επιφάνειας, 
διακρίνουν δύο τύπους κορινθιακών σκύφων, τους ολόβαφους και αυτούς με 
εξηρημένη κάτω επιφάνεια και γραπτούς μελανούς κύκλους, με τους πρώτους να 
αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα. Σημειώνουν ότι σε γενικές γραμμές η 
διακόσμηση της κάτω επιφάνειας παύει στην Κόρινθο γύρω στα μέσα του 4ου αι. 
π.Χ., ενώ στην Αθήνα συνεχίζεται κανονικά. Στο ίδιο σύνολο εντοπίζουν δύο μεγέθη 
σκύφων, στο πρώτο το ύψος κυμαίνεται μεταξύ 0,103 και 0,123 μ. με την εξαίρεση 
δύο παραδειγμάτων με ακόμα μεγαλύτερο ύψος και στο δεύτερο μεταξύ 0,079 και 
0,089 μ.  

Ως προς τις αναλογίες, η πλειονότητα των σκύφων από τον οχετό Drain 1971-
1 έχει ύψος μεγαλύτερο της διαμέτρου χείλους για λιγότερο από  0,010 μ.65, ωστόσο 
οι υστερότεροι του συνόλου έχουν ύψος αξιοσημείωτα μεγαλύτερο της διαμέτρου 
χείλους και βάση με διάμετρο μικρότερη του μισού ύψους. Στα υστερότερα 
παραδείγματα του συνόλου η μέγιστη διάμετρος του σώματος είναι μεγαλύτερη της 
διαμέτρου χείλους και τοποθετείται σχετικά ψηλά, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο το 
στέλεχος του κατώτερου σώματος. Ως επιπλέον κριτήρια εξέλιξης και υστερότερης 
χρονολόγησης θέτουν την ύπαρξη έντονης μαστοειδούς απόφυσης στην κάτω 
επιφάνεια, την έντονη διαγώνια κλίση των λαβών και το παχύ τοίχωμα του πυθμένα, 
σημειώνοντας ότι κανένας από τους σκύφους του συνόλου που μελέτησαν δεν 
διαθέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τοποθετείται 
χρονολογικά στον 3ο αι. π.Χ.   
                                                                                                                                            
δεν επέβαλε στους μελετητές έως τώρα την ανάγκη εξεύρεσης ενός άλλου όρου. Αντίθετα, η ωοειδής 
κοτύλη παράγεται στην Κόρινθο παράλληλα με τις ολόβαφες, τις ημιβαφείς και τις ακόσμητες.  
63 Για την Αττική, βλ. Agora XII, 84-85· Agora XXIX, 94· Για την Κόρινθο και τις αττικές εισαγωγές, 
βλ. Corinth XIII, 128· Corinth VII.3, 66-71· Pemberton 1985, 280-282· Corinth XVIII.1, 28-30· James 
2010, 55-59· Corinth VII.6, 172-177.  
64 Corinth VII.6, 172-177. Για τη χρονολόγηση του συνόλου των σκύφων οι συγγραφείς προτείνουν με 
επιφύλαξη την περίοδο 330-300 π.Χ.  
65 Όπως σημειώνουν και οι συγγραφείς, όσο μεγαλώνει η αναλογία του ύψους προς τη διάμετρο 
χείλους τόσο αυξάνεται η μέγιστη διάμετρος του σώματος και η καμπυλότητα του κατώτερου 
σώματος, στοιχεία που καταδεικνύουν και υστερότερη χρονολόγηση. Θεωρούν τη σχέση ύψους και 
διαμέτρου χείλους ως το ασφαλέστερο κριτήριο χρονολόγησης των σκύφων.  
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Όπως προαναφέρθηκε, στο νεκροταφείο των Κεγχρεών υπάρχουν δύο 
κορινθιακοί σκύφοι, 27.1 και Δ.4, με τον δεύτερο να διατηρεί μόνο τη βάση και το 
κατώτερο τμήμα του σώματος. Και οι δύο είναι ολόβαφοι. Ο σκύφος 27.1 είναι 
αξιοσημείωτα ψηλός, 0,137 μ., με αναλογίες που θα τον τοποθετούσαν χρονολογικά 
στα α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ.66, ωστόσο μάλλον αυτές οι προχωρημένες αναλογίες 
οφείλονται στο ασυνήθιστα μεγάλο του ύψος. Οι λαβές του είναι καλοσχηματισμένες 
διατηρώντας κάτοψη ανάμεσα σε σχήμα πετάλου και τριγώνου, έχουν ήπια διαγώνια 
θέση τοποθέτησης, ικανή απόσταση μεταξύ των γενέσεων και επισύναψη που δεν 
αλλοιώνει τη διατομή τους. Επιπλέον, η ομαλή μετάβαση από το κατώτερο τμήμα του 
σώματος στο σημείο της μέγιστης διαμέτρου, η ανεπαίσθητη απόφυση της κάτω 
επιφάνειας και το κανονικό πάχος του πυθμένα συνηγορούν στη χρονολόγησή του 
στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., πιθανώς στην τελευταία δεκαετία του. Οι σκύφοι κατά τον 
3ο αι. π.Χ. περιορίζονται σε μικρότερο μέγεθος67.  

O σκύφος 27.1 φαίνεται πως μαζί με τον σκύφο κατ. VI-21 από τον οχετό 
Drain 1971-168, με τον οποίο μοιράζονται περίπου το ίδιο ύψος και αναλογία ύψους 
και διαμέτρου χείλους, αποτελούν δύο από τα τελευταία παραδείγματα αυτού του 
μεγέθους69. Η αποσπασματική διατήρηση του έτερου κορινθιακού σκύφου από τις 
Κεγχρεές δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Μοιράζεται με τον 
27.1 την ίδια άτονη απόφυση στην κάτω επιφάνεια, ωστόσο ο σκύφος Δ.4 έχει βάση 
με ψηλό κωνικό εσωτερικό και δυσδιάκριτη άρθρωση στην εσωτερική πλευρά, και 
παχύτερο και πιο περιορισμένο εύρος πυθμένα, χαρακτηριστικά που τον τοποθετούν 
ελαφρώς υστερότερα του 27.1. 

Και οι τρεις, αττικής παραγωγής, σκύφοι από τι Κεγχρεές - 60.1, 35.1 και 9.6 
– έχουν εξηρημένη την κάτω επιφάνεια, στην οποία φέρουν διακόσμηση γραπτών 
ομόκεντρων κύκλων. Οι σκύφοι 35.1 και 9.6 έχουν επιπλέον εξηρημένη την 
επιφάνεια έδρασης, ενώ στον πρώτο εξηρημένη είναι και η ένωση του σώματος με τη 
βάση. Σε κανέναν από τους τρεις δεν παρατηρείται ερυθρό διάλυμα στις εξηρημένες 
επιφάνειες.  

Ο 60.1 έχει πολύ κοντινές αναλογίες με τον εισηγμένο αττικό σκύφο κατ. VI-
42 από τον οχετό Drain 1971-170, ωστόσο πανομοιότυπες διαστάσεις, ίδιες ακριβώς 
αναλογίες, μορφολογικές λεπτομέρειες και διακόσμηση βρίσκει σε σκύφο από την 
αθηναϊκή Αγορά που προοριζόταν για αναθηματική χρήση, χρονολογούμενο περίπου 
στο 325 π.Χ.71. Οι αναλογίες του συνηγορούν σε αυτή τη χρονολόγηση, καθώς το 
ύψος του είναι μεγαλύτερο της διαμέτρους χείλους και της μέγιστης διαμέτρου του 
σώματος μόλις για 0,001 και 0,002 μ. αντίστοιχα. Επιπλέον, οι λαβές του είναι 
τοποθετημένες πολύ ψηλά και σχεδόν εφάπτονται με το χείλος.    

                                                 
66 Το ύψος του είναι μεγαλύτερο της διαμέτρου χείλους κατά 0,024 μ. και η διάμετρος βάσης 
μικρότερη του μισού ύψους κατά 0,011 μ.  
67 James 2010, 59· Corinth VII.6, 176. 
68 Corinth VII.6, 187 αρ. VI-21 πίν. 28 εικ. 36 
69 Για έναν ακόμα κορινθιακό σκύφο με ύψος πάνω από 0,13 μ., αλλά πρωιμότερες αναλογίες, βλ. 
Corinth VII.3, 69 αρ. 310 πίν. 13. 50. 
70 Corinth VII.6, 189 αρ. VI-42 εικ. 37. 
71 Agora XXIX, 378 αρ. 1392 πίν. 107. 
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Ο σκύφος 35.1 έχει ελαφρώς υστερότερες αναλογίες από όλους τους 
εισηγμένους αττικούς σκύφους του οχετού Drain 1971-1, κυρίως ως προς την αρκετά 
περιορισμένη βάση του. Ο πυθμένας του έχει κανονικού πάχους τοίχωμα, ωστόσο 
εσωτερικά το εύρος του και συνεπώς και η χωρητικότητα του περιορίζονται σε 
μεγάλο βαθμό, λόγω του μεγάλου πάχους των τοιχωμάτων του κατώτερου σώματος. 
Ο σταδιακός περιορισμός της χωρητικότητας των σκύφων στο β΄ μισό του 4ου και τις 
αρχές του 3ου αι. π.Χ. αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο της εξέλιξης τους σχήματος. Ο 
35.1 έχει ίδιες αναλογίες και μορφολογικά χαρακτηριστικά με τον κατ. 152 σκύφο 
από την αθηναϊκή Αγορά, που χρονολογείται στα 300-275 π.Χ.72  

Τέλος, η αποσπασματική διατήρηση του, αττικής παραγωγής, σκύφου 9.6, δεν 
επιτρέπει τον ακριβή χρονολογικό προσδιορισμό του. Σε σχέση με τους άλλους δύο 
αττικούς σκύφους, στο τμήμα που διατηρείται, βρίσκεται πιο κοντά στον 35.1, 
μάλλον πρωιμότερός του, λόγω του ευρύτερου πυθμένα εσωτερικά. Το αττικό 
σκυφίδιο σε σχήμα εχίνου 9.2 από τον ίδιο τάφο τον τοποθετεί στα τέλη του 4ου – 
αρχές 3ου αι. π.Χ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Agora XXIX, 258 αρ. 152 είκ. 12 πίν.14. 
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Κάνθαροι 
 

Ο κάνθαρος αποτελεί παραδοσιακό αγγείο πόσεως σε ολόκληρο τον ελλαδικό 
χώρο και γνωρίζει ευρεία διάδοση κατά την Υστεροκλασική και Ελληνιστική 
περίοδο, όταν και απαντάται σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων. Κατά κανόνα 
ο όρος κάνθαρος αναφέρεται σε αγγείο πόσεως με κατακόρυφες λαβές73. Εξαιτίας 
των πολλών παραλλαγών του σχήματος σε βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, 
όπως το χείλος, οι λαβές αλλά και το σώμα, παρατηρείται ανομοιογένεια στην 
ορολογία της σχετικής βιβλιογραφίας. Στην παρούσα μελέτη έχει καταβληθεί 
προσπάθεια να ακολουθηθεί, κατά το δυνατόν, η ορολογία των δημοσιεύσεων 
κεραμικής από την Κόρινθο και την αθηναϊκή Αγορά74.  

Πλην ενός, οι οκτώ κάνθαροι από το νεκροταφείο των Κεγχρεών ανήκουν 
στους τύπους, που δημιουργήθηκαν κατά την Κλασική περίοδο και η παραγωγή τους 
συνεχίστηκε και στους ελληνιστικούς χρόνους. Πιο συγκεκριμένα, δύο (16.1, 64.1) 
ανήκουν στον τύπο του κυλικοειδή κανθάρου, ένας (36.1) στον τύπο του κυλικοειδή 
κανθάρου με ημισφαιρικό σώμα και τέσσερις (38.1, 57.4, Ω.1, Γ.4) στον τύπο του 
Κλασικού κανθάρου75. Ο πρώτος και ο τρίτος τύπος έχουν αρκετές παραλλαγές, 
ωστόσο οι δύο κυριότερες αφορούν στο χείλος και εάν αυτό είναι πλαστικό ή απλό. 
Στο νεκροταφείο των Κεγχρεών και οι δύο κυλικοειδείς κάνθαροι έχουν πλαστικό 
χείλος, ενώ και οι τέσσερεις Κλασικοί κάνθαροι ανήκουν στην παραλλαγή με το απλό 
χείλος. Ο τελευταίος των κανθάρων από τις Κεγχρεές (49Α.1) ανήκει στον τύπο των 
Εξαμιλίων, ο οποίος είναι κορινθιακής έμπνευσης και παράγεται αποκλειστικά στους 
ελληνιστικούς χρόνους.  

Η χρήση του όρου κυλικοειδής κάνθαρος βασίζεται στο ότι ο συγκεκριμένος 
τύπος - προερχόμενος όπως θα αναφερθεί και παρακάτω από τη σκυφοειδή κύλικα – 
έχει διφυείς ελεύθερες λαβές, παραλλαγμένες δηλαδή σε σχέση με τις συνήθεις λαβές 
των κανθάρων, οι οποίες είναι κατακόρυφες και επισυνάπτονται στο χείλος ή κάτω 
από αυτό. Στην Κόρινθο, εκτός των προαναφερθέντων, ιδιαίτερα διαδομένοι είναι οι 
τύποι της ελληνιστικής περιόδου, καθώς από το β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. ο κάνθαρος 
γίνεται το δημοφιλέστερο αγγείο πόσεως. Δημοφιλέστεροι είναι ο κάνθαρος με 
κυματοειδές περίγραμμα, με βαθύ ημισφαιρικό σώμα, ο καλυκοειδής και ο αρθρωτός 
κάνθαρος76.   
 
                                                 
73 Για την ονομασία και τη χρήση του κανθάρου στην αρχαιότητα, βλ. Καλλίνη 2007, 29-35. Επιπλέον, 
η διδακτορική διατριβή της Καλλίνη για τον ελληνιστικό κάνθαρο αφορά ολόκληρο τον ελλαδικό 
χώρο και συνοψίζει σε ένα σύγγραμμα τα ιστορικά, τυπολογικά και χρονολογικά χαρακτηριστικά του 
σχήματος αναφέροντας παράλληλα και όλα τα δημοσιευμένα σύνολα κεραμικής που περιέχουν 
κανθάρους.  
74 Για την ορολογία και την προσαρμογή της στα ελληνικά χρησιμοποιήθηκαν: Agora XII· Agora 
XXIX· Corinth VII.3· Corinth VII.6· James 2010· James 2014α· Καλλίνη 2007. 
75 Στη σχετική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι «cup-kantharos», «cup kantharos, bowl shaped 
ή bowl kantharos» και «kantharos ή Classical kantharos» αντίστοιχα. Στον τελευταίο η χρήση του 
επιθέτου «Κλασικός» έχει χρονολογική έννοια.  
76 Για τους ελληνιστικούς τύπους κανθάρων στην Κόρινθο, βλ. Corinth VII.3, 71-88· James 2010, 60-
75 με αναθεωρημένες χρονολογήσεις.  
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Κυλικοειδείς Κάνθαροι με Πλαστικό Χείλος 
 
 Οι κυλικοειδείς κάνθαροι προέρχονται ως σχήμα από τις σκυφοειδείς κύλικες 
με παχιά τοιχώματα και εμφανίζονται στο ρεπερτόριο των Αθηναίων κεραμέων γύρω 
στα 390-380 π.Χ. σύμφωνα με τους Sparkes και Talcott, γύρω στα 380-360 π.Χ. κατά 
τους McPhee και Pemberton77. Οι δύο κύριες παραλλαγές του σχήματος εντοπίζονται 
στο χείλος, καθώς αυτό μπορεί να είναι διαμορφωμένο με μήτρα, ή απλό. Αρχικά, 
συνηθέστερος είναι ο τύπος με το πλαστικό χείλος, ωστόσο από το τελευταίο τέταρτο 
του αιώνα και εξής απαντάται με σαφώς μεγαλύτερη συχνότητα ο κυλικοειδής 
κάνθαρος με απλό χείλος. Η παραγωγή του σχήματος φαίνεται πως περιορίζεται 
δραματικά στα τέλη του α΄ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ. και πιθανώς παύει πριν τα μέσα 
του αιώνα. Και οι δύο κυλικοειδείς κάνθαροι των Κεγχρεών έχουν πλαστικό χείλος. 
Η εξέλιξη του σχήματος είναι κοινή και για τους δύο τύπους, καθώς η βάση, το σώμα 
και οι λαβές δεν διαφοροποιούνται.  
 Ως προς τα μορφολογικά στοιχεία του αγγείου, η βάση είναι διβαθμιδωτή, 
κοίλη και αργότερα κωνική εσωτερικά με ή χωρίς μαστοειδή απόφυση. Στα 
πρωιμότερα παραδείγματα το σώμα εδράζεται κατευθείαν πάνω στη βάση, σταδιακά 
όμως δημιουργείται κυλινδρικό στέλεχος ανάμεσα σε αυτή και το σώμα. Το 
τελευταίο αποτελείται από δύο μέρη, το κατώτερο που είναι κυρτό και ελαφρώς 
διογκωμένο στο σημείο της μέγιστης διαμέτρου και το ανώτερο που είναι αμφίκοιλο. 
Το πλαστικό χείλος είναι κάποιες φορές συμπαγές, συνηθέστερα όμως κοίλο78, και 
απολήγει σε μειούμενη ή στρογγυλεμένη ακμή, που στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. 
Οι λαβές είναι διφυείς, αναπτύσσονται από το σημείο μέγιστης διαμέτρου του 
σώματος και υψώνονται είτε έως το επίπεδο του χείλους είτε και πάνω από αυτό, πριν 
καμφθούν προς τα μέσα. Οι λαβές προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική στο σχήμα, αλλά 
στην πράξη δημιουργούν ένα ασταθές αγγείο πόσεως. 

Πολλές φορές η βάση φέρει αποξεσμένη αύλακα ανάμεσα στις δύο 
βαθμίδες79, αρκετά συχνά καλυμμένη με ερυθρό διάλυμα. Η ίδια διακοσμητική 
συνήθεια απαντάται σε αρκετές περιπτώσεις στην επιφάνεια έδρασης και στο σημείο 
της ένωσης του στελέχους με το σώμα, ενώ σπανιότερα αποξεσμένη αύλακα 
περιτρέχει το αγγείο και στο σημείο μετάβασης από το κατώτερο στο ανώτερο σώμα. 

Η εξέλιξη του σχήματος έχει μελετηθεί διεξοδικά από τους Sparkes και 
Talcoot και την Rotroff80. Ακολουθεί τη γενικότερη τάση της εποχής στα αγγεία 
                                                 
77 Agora XII, 117. 282 αρ. 648 πίν. 56 εικ. 6· αρ. 649 εικ. 6. Τα δύο πρωιμότερα παραδείγματα, στα 
οποία βασίζεται η χρονολόγηση της εισαγωγής του σχήματος στο ρεπερτόριο των Αθηναίων 
κεραμέων, είναι δύο εισηγμένοι στην Κόρινθο αττικοί κάνθαροι που βρέθηκαν στον αποθέτη Well 
1937-1· Corinth VII.6, 178. Οι McPhee και Pemberton, βασιζόμενοι σε αδημοσίευτη μελέτη για το 
υλικό του αποθέτη από τους Καζάζη, Morris και McNiven, θεωρούν ορθότερη τη χρονολόγηση των 
τριών μελετητών, η οποία τοποθετεί τα δύο παραδείγματα στα 380-360 π.Χ.  
78 Agora XII, 118. Σε αυτή την περίπτωση στρώση πηλού καλύπτει το χείλος και σχηματίζει κοίλη 
αύλακα.  
79 Κατά την τεχνική αυτή απομακρύνεται η βαφή από την επιφάνεια του αγγείου με τη βοήθεια 
αιχμηρού εργαλείου. Στη συνέχεια η επιφάνεια είτε παραμένει εξηρημένη είτε καλύπτεται με ερυθρό 
διάλυμα.    
80 Agora XII, 117-119· Agora XXIX, 85-87.  
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πόσεως προς λεπτότερη φόρμα. Η βάση και το ανώτερο σώμα περιορίζονται σε 
εύρος, αλλά αποκτούν μεγαλύτερο ύψος, ενώ και το στέλεχος υψώνεται και 
μετατρέπεται σε διακριτό μορφολογικό στοιχείο του κανθάρου. Αρχικά, το κατώτερο 
σώμα είναι ψηλότερο του ανώτερου, αλλά σταδιακά η διαφορά μειώνεται, 
μηδενίζεται και αντιστρέφεται υπέρ του δεύτερου.  

Η ποσοτικοποίηση της αναλογίας της μέγιστης διαμέτρου του σώματος προς 
το ύψος αποτυπώνει εύγλωττα τα παραπάνω. Αρχικά, η μέγιστη διάμετρος του 
σώματος φτάνει και τα 15/10 του ύψους, ίσως και παραπάνω81, ωστόσο στα τέλη του 
γ΄ τετάρτου του αιώνα γίνεται ίση με το ύψος με σαφή τάση προς τα 9/10 αυτού, στο 
τελευταίο τέταρτο κυμαίνεται περίπου στα 8-9/10 για να μειωθεί ανάμεσα στα 6,5-
7,5/10 στο α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ.82. Ο πυθμένας του αγγείου φέρει πολύ συχνά 
εμπίεστη διακόσμηση, συνήθεια η οποία για τους κυλικοειδείς κανθάρους σταματά 
πριν το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., καθώς η εξέλιξη του σχήματος περιορίζει 
τον διαθέσιμο χώρο83. Κατά τον 3ο αι π.Χ. το σχήμα δέχεται πολύ συχνά διακόσμηση 
Δυτικής Κλιτύος.   

Και οι δύο κυλικοειδείς κάνθαροι με πλαστικό χείλος από το νεκροταφείο των 
Κεγχρεών (16.1, 64.1) αποτελούν, εξαιρετικές σε ποιότητα, κορινθιακές μιμήσεις των 
αττικών προτύπων τους, έχοντας παραχθεί με τον πηλό 484. Η βαφή τους πετυχαίνει 
σε μεγάλο βαθμό τη στιλπνή, μεταλλική υφή των αττικών αγγείων και στον 64.1 είναι 
εμφανές ότι επιλέχθηκε να είναι ιδιαίτερα πυκνή για αυτό τον σκοπό. Και οι δύο 
έχουν εξηρημένη την επιφάνεια έδρασης, η οποία φέρει και ερυθρό διάλυμα, ωστόσο 
σε κανέναν δεν υπάρχει άλλο εξηρημένο σημείο ή αποξεσμένη αύλακα. Το χείλος του 
16.1 είναι συμπαγές και αυτό του 64.1 κοίλο. Και οι δύο διακοσμούνται στην 
περιφέρεια του πυθμένα με ζώνες εμπίεστων γραμμιδίων, παρόλα αυτά στον 16.1 
έχουν αποδοθεί με μικρότερη επιτυχία85.  

Από το πλάτωμα των Κεγχρεών προέρχεται ένας αττικός κάνθαρος με απλό 
χείλος ο οποίος πιθανότερα ανήκει στον τύπο του κυλικοειδούς, παρά στον τύπο του 
Κλασικού κανθάρου, ωστόσο διατηρεί μόνο μικρό τμήμα της μίας λαβής και η 
ταξινόμησή του – κρίνοντας από τη διαθέσιμη φωτογραφία – είναι αβέβαιη86. Στην 
Κόρινθο ο κυλικοειδής κάνθαρος με πλαστικό χείλος δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής 

                                                 
81 Τα δεδομένα δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια για τους πρώιμους κυλικοειδείς 
κανθάρους από την αθηναϊκή Αγορά, καθώς στον κατάλογο του τόμου Agora XII δεν παρατίθεται 
πάντα η μέγιστη διάμετρος του σώματος, ή τουλάχιστον δεν διευκρινίζεται εάν η διάμετρος που 
αναγράφεται αφορά στο σώμα ή στο χείλος. Τα δεδομένα είναι σαφέστερα από τα τέλη του γ΄ 
τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. και εξής, γιατί η Rotroff στον τόμο Agora XXIX παραθέτει, τόσο τη μέγιστη 
διάμετρο του σώματος, όσο και την ποσοτικοποιημένη αναλογία της με το ύψος.   
82 Agora XXIX, 86. Οι αντίστοιχοι αττικοί κάνθαροι από την Όλυνθο, που χρονολογούνται πριν το 348 
π.Χ., έχουν μέγιστη διάμετρο σώματος, που φτάνει τα 10,20 έως 17,20/10 του ύψους.  
83 Agora XII, 118.  
84 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
85 Για την εμπίεστη διακόσμηση σε αγγεία από το νεκροταφείων των Κεγχρεών, βλ. κεφ. 8. 
86 Adamsheck 1979, 8 αρ. Gr. 13 πίν. 2. Η Adamsheck σημειώνει ότι ακόμα τέσσερις παρόμοιοι 
αττικοί κάνθαροι εντοπίστηκαν στο πλάτωμα των Κεγχρεών, τους οποίους χρονολογεί γύρω στο 325 
π.Χ. Κρίνοντας από τη διαθέσιμη φωτογραφία του κανθάρου Gr. 13, θεωρώ πως η χρονολόγησή του 
τοποθετείται προς τα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.   
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και τα παραδείγματα αφορούν στην πλειονότητά τους αττικές εισαγωγές87, παρόλο 
που «το σχήμα μιμούνταν, αλλά σπάνια και όχι δουλικά»88.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο Βόρειο Νεκροταφείο με πολλούς τάφους 
χρονολογούμενους στον 4ο αι. π.Χ., δηλαδή σε πανομοιότυπο αρχαιολογικό 
περιβάλλον με αυτό του νεκροταφείου των Κεγχρεών, δεν υπάρχει κανένας 
κυλικοειδής κάνθαρος, κορινθιακός ή αττικός είτε με πλαστικό είτε με απλό χείλος89. 
Η Pemberton, στη μελέτη για την κορινθιακή εμπίεστη και εγχάρακτη διακόσμηση 
αναφέρει πως λιγοστά θραύσματα ενδεχομένως προέρχονται από κυλικοειδείς 
κανθάρους, αλλά αυτό δεν μπορεί να βεβαιωθεί90. Η James χαρακτηρίζει ως πιο 
κοντινή μίμηση των αττικών κυλικοειδών κανθάρων τους κορινθιακούς καλυκοειδείς, 
οι οποίοι παράγονται από το γ΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.91  

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο κορινθιακοί κάνθαροι οι οποίοι αποτελούν 
παραλλαγή του αττικού τύπου, ο πρώτος από τη θέση Tile Works και ο δεύτερος από 
τη δεξαμενή Cistern 1979-1 στον χώρο της μετέπειτα ρωμαϊκής Αγοράς92. Όπως 
σημειώνεται και από τους McPhee και Pemberton, η βασική διαφορά εντοπίζεται 
στην ύπαρξη μίας λαβής - ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε κύπελλα - ενώ οι 
διαφορές συνεχίζονται στη βάση αλλά και στη μέγιστη διάμετρο του σώματος, η 
οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν του πλαστικού χείλους93. Συνεπώς, με βάση τους 
δημοσιευμένους κυλικοειδείς κανθάρους με πλαστικό χείλος από την Κόρινθο94, τα 
δύο παραδείγματα των Κεγχρεών είναι τα μοναδικά βεβαιωμένα, όπου το αττικό 
πρότυπο μιμείται με απόλυτη ακρίβεια από τους Κορίνθιους κεραμείς.   

Ο μικρού μεγέθους 16.1 χαρακτηρίζεται από το σημαντικά ψηλότερο, κάπως 
διογκωμένο σε εύρος, κατώτερο σώμα σε σχέση με το ανώτερο. Η αναλογία μέγιστης 
διαμέτρου σώματος και ύψους βρίσκεται περίπου στα 12,5/10, τοποθετώντας τον στα 
πρώιμα παραδείγματα της σειράς. Σε αυτό συνηγορούν η ευρεία βάση με διάμετρο 
μεγαλύτερη του μισού ύψους κατά 0,007 μ. και οι λαβές που υπερυψώνονται κατά 

                                                 
87 Για τους δύο πρωιμότερους αττικούς κυλικοειδείς κανθάρους από τον αποθέτη Well 1937-1 στην 
Κόρινθο, βλ. Agora XII, 117. 282 αρ. 648 πίν. 56 εικ. 6· αρ. 649 εικ. 6· Corinth VII.6, 177-178. Το 
υλικό από τον οχετό Drain 1971-1 περιέχει επτά κυλικοειδείς κανθάρους με πλαστικό χείλος, όλοι τους 
αττικής παραγωγής· Corinth XVIII.1, 35. 93 αρ. 84 πίν. 12 εικ. 10. Αττικός κυλικοειδής κάνθαρος με 
εμπίεστη διακόσμηση, η αποσπασματική διατήρηση του οποίου δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό του 
είδους του χείλους· James 2010, 68-69. Η James αναφέρεται σε 12 αττικούς κυλικοειδείς κανθάρους 
στην Κόρινθο, για τους οποίους όμως δεν προσδιορίζει ακριβέστερα την προέλευση. Πιθανώς, τα 
δεδομένα προέρχονται από το ευρετήριο της Αμερικανικής Σχολής στην Κόρινθο και περιλαμβάνουν 
τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν.  
88 Corinth VII.6, 178.  
89 Corinth XIII, 281 αρ. 450-2 πίν. 75. 307 αρ. D 30-a πίν. 73. H Palmer λανθασμένα κατατάσσει τα 
δύο κορινθιακά αγγεία στον τύπο των κυλικοειδών κανθάρων, καθώς πρόκειται για σκυφοειδείς 
κύλικες.   
90Pemberton 1997, 83. 66 αρ. 94 εικ. 11. 
91 James 2010, 68-69.  
92 Merker 2006, 95-96 αρ. 198 εικ. 61· Corinth VII.6, 178 εικ. 69, όπου σχολιάζονται και οι δύο.  
93 Ο κάνθαρος από τη θέση Tile Works έχει διβαθμιδωτή βάση, ενώ αυτός από τη δεξαμενή Cistern 
1979-1 δακτυλιόσχημη.  
94 Αντίστοιχα στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται κορινθιακές μιμήσεις του τύπου εισηγμένες στην 
Αττική.  
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πολύ του επιπέδου του χείλους. Ο εισηγμένος αττικός κάνθαρος κατ.VI-45 από τον 
οχετό Drain 1971-195, χρονολογούμενος από τους McPhee και Pemberton πιθανώς 
στο β΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., είναι παραπλήσιος του 16.1 και σε απόλυτες 
διαστάσεις και στην αναλογία μέγιστης διαμέτρου σώματος και ύψους (13/10). 
Επιπλέον, μοιράζονται τις ίδιες, πολύ υπερυψωμένες λαβές και την ίδια διακόσμηση 
με ζώνες εμπίεστων γραμμιδίων στον πυθμένα. Ο 16.1 τοποθετείται μετά από αυτόν 
στην ακολουθία, λόγω των κάπως υστερότερων αναλογίων του. Από τους 
αντίστοιχους κανθάρους στην Αθήνα βρίσκεται πολύ κοντά σε απόλυτες διαστάσεις 
και αναλογίες με τον κατ. 652, χρονολογούμενο γύρω στο 380 π.Χ., ωστόσο το 
αττικό παράδειγμα έχει πολύ πιο ευρεία και χαμηλή βάση, ουσιαστικά ευρισκόμενη 
ακόμα στην παράδοση των βάσεων των σκυφοειδών κυλίκων96. Με βάση τα 
παραπάνω, η χρονολόγηση του 16.1 στα 360-345 π.Χ. μοιάζει παραπάνω από πιθανή.  

O 64.1 είναι σαφώς υστερότερος του 16.1. Το κάτω τμήμα του σώματος 
παραμένει ψηλότερο σε σχέση με το ανώτερο, αλλά η διαφορά τους είναι μικρή, η 
αναλογία μέγιστης διαμέτρους σώματος και ύψους βρίσκεται λίγο πάνω από τα 9/10 
και οι λαβές υπερυψώνονται αξιοσημείωτα λιγότερο πάνω από το χείλος. Βρίσκεται 
ανάμεσα στους κατ. 79 και κατ. 80 κυλικοειδείς κανθάρους με πλαστικό χείλος από 
την Αθήνα97, ο πρώτος εκ των οποίων φέρει διακόσμηση εμπίεστων γραμμιδίων, 
όπως και ο 64.1, ενώ ο δεύτερος παραμένει χωρίς σχετική διακόσμηση. Ο 64.1, 
παρόλο που η διαφορά των δύο αττικών κανθάρων σε αναλογίες είναι πολύ μικρή, 
βρίσκεται πιο κοντά στον κατ. 80, ωστόσο η εμπίεστη διακόσμηση τον τοποθετεί πριν 
από αυτόν. Η χρονολόγηση που προτείνεται για τον 64.1 είναι στα 340-320 π.Χ. 

 
Κυλικοειδής Κάνθαρος με Ημισφαιρικό Σώμα 
 

Η σειρά των κυλικοειδών κανθάρων με ημισφαιρικό σώμα είναι σε τέτοιο 
βαθμό περιορισμένη, ώστε να αμφισβητείται ακόμα και ο χαρακτηρισμός της ως 
σειράς. Τα περισσότερα παραδείγματα προέρχονται από την Αθήνα και το σχήμα 
πραγματεύονται οι Sparkes και Talcott και η Rotroff98, με τους πρώτους να 
προτείνουν την προέλευσή του τύπου από τις σκυφοειδείς κύλικες με λεπτά 
τοιχώματα. Η περιορισμένη παραγωγή διαρκεί περίπου 100 χρόνια, από το α΄ τέταρτο 
του 4ου αι. π.Χ. έως περίπου το 275 π.Χ. Η Rotroff διακρίνει δύο τύπους, τον 
Κλασικό και τον Ελληνιστικό, με τον πρώτο να παράγεται έως και τα τέλη του 4ου – 
αρχές 3ου αι. π.Χ. και τον δεύτερο μόνο για λίγα χρόνια από το 290 έως το 275 π.Χ.99. 

Το σχήμα του Κλασικού τύπου έχει την τυπική διβαθμιδωτή βάση των 
κανθάρων, χαμηλό στέλεχος, ελεύθερες διφυείς και υπερυψωμένες λαβές, 
ημισφαιρικό σώμα και απλό χείλος, συνήθως κάθετο αλλά κάποιες φορές στρεφόμενο 
προς τα μέσα ή προς τα έξω. Στον Ελληνιστικό τύπο, ο οποίος προορίζεται σχεδόν 
                                                 
95 Corinth VII.6, 189 αρ. VI-45 πίν. 30 εικ. 38.  
96 Agora XII, 282 αρ. 652 πίν. 28 εικ. 7.  
97 Agora XXIX, 250 αρ. 79 πίν. 8· αρ. 80 πίν. 8. Ο πρώτος χρονολογείται στα 350-335 και ο δεύτερος 
στα 335-315 π.Χ.   
98 Agora XII, 121· Agora XXIX, 92-93.  
99 Agora XII, 121. Δεν υπάρχουν παραδείγματα του τύπου στην Όλυνθο.  
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αποκλειστικά για να δεχθεί διακόσμηση Δυτικής κλιτύος, η βάση, το σώμα και το 
χείλος παραμένουν ίδια, αλλά οι λαβές γίνονται κάθετες ταινιωτές και 
επισυνάπτονται στο χείλος. Ως προς την εξέλιξη του σχήματος, οι διαφοροποιήσεις 
που παρατηρούνται από ημισφαιρικό σώμα με κάθετο χείλος σε ρηχό σώμα με χείλος 
που στρέφεται προς τα μέσα, υποδηλώνουν περισσότερο «επανεξέταση», παρά 
σταθερή εξέλιξη προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η εμπίεστη διακόσμηση στον 
πυθμένα ακολουθεί την εξέλιξη που παρατηρείται και στους υπόλοιπους τύπους 
κανθάρων, ωστόσο είναι πιο σπάνια και συνήθως πιο απλή.  

Στην κορινθιακή βιβλιογραφία δεν υπάρχει κανένας κυλικοειδής κάνθαρος 
αυτού του τύπου είτε εισηγμένος αττικός είτε κορινθιακός που μιμείται τους 
αττικούς. Συνεπώς, όπως και για τους κυλικοειδείς κανθάρους με πλαστικό χείλος, ο 
κάνθαρος από το νεκροταφείο των Κεγχρεών αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα 
μίμησης του, αττικής προέλευσης, τύπου από τους Κορίνθιους κεραμείς. Ο 36.1 
ανήκει στον Κλασικό τύπο της Rotroff, έχει παραχθεί με τον πηλό 1 και η βαφή του 
είναι ελάχιστα εξίτηλη100. Η βάση ακολουθεί το πρότυπο των κανθάρων και έχει 
χαμηλό στέλεχος, το σώμα αποκτά μέγιστη διάμετρο περίπου στη μέση και στρέφεται 
ελάχιστα προς τα μέσα πριν το κάθετο χείλος. Οι λαβές υπερυψώνονται αρκετά πάνω 
από αυτό πριν καμφθούν προς τα μέσα και προς τα κάτω, και δεν φέρει διακόσμηση 
στον πυθμένα. Η μίμηση των αττικών προτύπων του είναι πιστή και ακριβής.  

Ο 36.1 βρίσκει τα πλησιέστερα αττικά πρότυπά του στους κατ. 127 και κατ. 
128 της αθηναϊκής Αγοράς, χρονολογούμενους στο 325 και τα 325-315 π.Χ. 
αντίστοιχα101. Και με τους δύο μοιράζεται το ίδιο χαμηλό στέλεχος και το ίδιο 
χαρακτηριστικό του σώματος, που αποκτά μέγιστη διάμετρο στη μέση και κατόπιν 
στρέφεται ελάχιστα προς τα μέσα. Ωστόσο, η αναλογία μέγιστης διαμέτρου σώματος 
και ύψους – περίπου 12/10 - και η απουσία εμπίεστης διακόσμησης, φέρνουν τον 
36.1 πιο κοντά στον κατ. 128, συνεπώς μπορεί να τοποθετηθεί στο τελευταίο τέταρτο 
του 4ου αι. π.Χ., πιθανότερα όμως στα πρώτα 15 χρόνια αυτού.  

Ασφαλώς, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο νεκροταφείο των Κεγχρεών 
εντοπίζονται, για πρώτη φορά στην Κόρινθο, ακριβείς κορινθιακές μιμήσεις των 
αττικών κυλικοειδών κανθάρων με πλαστικό χείλος και των κυλικοειδών κανθάρων 
με ημισφαιρικό σώμα. Παρόλα αυτά, η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την 
πιθανή σύνδεση των τριών αγγείων με συγκεκριμένο εργαστήριο ή πιθανή ειδική 
σχέση με τις Κεγχρεές θα ήταν, ελλείψει άλλων δημοσιευμένων παραδειγμάτων από 
την Κόρινθο, τουλάχιστον παρακινδυνευμένη.  
 
Κλασικοί Κάνθαροι με Απλό Χείλος 
 
 Ο τύπος του Κλασικού κανθάρου εμφανίζεται στην Αθήνα στο β΄ τέταρτο του 
4ου αι. π.Χ. ως εξέλιξη του κυλικοειδούς κανθάρου, από τον οποίο διαφοροποιείται 
μόνο ως προς τις λαβές, οι οποίες δεν είναι ελεύθερες, αλλά επισυνάπτονται σε δύο 

                                                 
100 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
101 Agora XXIX, 255 αρ. 127 πίν 12 εικ. 11· αρ. 128 πίν. 12.  
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σημεία πάνω στο αγγείο καθιστώντας το αξιοσημείωτα πιο σταθερό και χρηστικό102. 
Τα αγγεία είναι πρώτα από όλα χρηστικά σκεύη και συνεπώς η σχεδίαση και η 
εξέλιξή τους προκύπτει μέσα από την ανάγκη βελτιστοποίησης της χρήσης τους. Ο 
τύπος του Κλασικού κανθάρου παράγεται περίπου ως τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. και 
κατά την πρώιμη Ελληνιστική περίοδο είναι το δημοφιλέστερο αγγείο πόσεως στην 
Αττική. Απαντάται σε δύο κύριες εκδοχές, με πλαστικό ή απλό χείλος. Το πλαστικό 
χείλος συνήθως συναντάται στα πρωιμότερα παραδείγματα και στην πρώιμη 
Ελληνιστική περίοδο η αναλογία απλού και πλαστικού χείλους είναι 3:1103. Και οι 
τέσσερις Κλασικοί κάνθαροι των Κεγχρεών έχουν απλό χείλος.  
 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σχήμα διατηρεί τα χαρακτηριστικά του 
κυλικοειδούς κανθάρου ως προς τη βάση, το σώμα και το χείλος. Οι λαβές είναι 
κάθετες με ορθογώνια διατομή, αναπτύσσονται από το σημείο της μέγιστης 
διαμέτρου του σώματος έως το χείλος και φέρουν χαρακτηριστικές οριζόντιες 
αποφύσεις στην άνω πλευρά τους. Ο πυθμένας, όπως και στους άλλους τύπους 
κανθάρων, φέρει συχνά στα πρωιμότερα παραδείγματα εμπίεστη διακόσμηση, ενώ 
στον 3ο αι. π.Χ. το αγγείο δέχεται πολλές φορές διακόσμηση Δυτικής Κλιτύος.  
 Η εξέλιξη του σχήματος είναι παράλληλη αυτής των κυλικοειδών κανθάρων, 
η οποία αναφέρθηκε διεξοδικά παραπάνω. Αρχικά, οι αποφύσεις των λαβών είναι 
μικρές και με τονισμένο άκρο, προς τα τέλη του αιώνα συνήθως μεγαλύτερες σε 
μήκος, οριζόντιες ή κάποιες φορές και υψωμένες, ενώ στα τελευταία στάδια εξέλιξης 
του σχήματος αποκτούν έντονη κλίση προς τα πάνω. Τέλος, η Rotroff σημειώνει ότι 
οι κυλικοειδείς κάνθαροι είναι ελαφρώς πιο λεπτοί στις αναλογίες τους σε σχέση με 
τους Κλασικούς κανθάρους104, συνεπώς οι αναλογίες που αναφέρονται παραπάνω για 
τους κυλικοειδείς θα πρέπει να υπολογιστούν ελαφρώς πιο αυξημένες υπέρ της 
μέγιστης διαμέτρους του σώματος για τους Κλασικούς.   
 Και οι τέσσερις Κλασικοί κάνθαροι με απλό χείλος από των νεκροταφείο των 
Κεγχρεών είναι αττικής παραγωγής, ενώ οι δύο εξ αυτών (38.1, 57.4) φέρουν 
εμπίεστη διακόσμηση στον πυθμένα. Ο 38.1 διακοσμείται με τέσσερα ανθέμια εντός 
διπλής ζώνης γραμμιδίων και ο 57.4 με τέσσερα ανθέμια σε διάταξη σταυρού105. Στον 
οχετό Drain 1971-1 υπάρχουν τρεις εισηγμένοι αττικοί Κλασικοί κάνθαροι, όλοι τους 
όμως με πλαστικό χείλος. Ο κατ. VI-47 που περιλαμβάνεται στον κατάλογο και 
χρονολογείται στα 350-325 π.Χ. διακοσμείται με τέσσερα εμπίεστα ανθέμια σε 
διάταξη σταυρού, εντός ζώνης γραμμιδίων106. Η James αναφέρει ότι στο ευρετήριο 
της Αμερικανικής Σχολής στην Κόρινθο υπάρχουν πέντε αττικοί Κλασικοί κάνθαροι 
με απλό χείλος χρονολογούμενοι από το 325 έως το 250 π.Χ. Επιπλέον, διαπιστώνει 

                                                 
102 Αναλυτικά για την ιστορία και την εξέλιξη του σχήματος, βλ. Agora XII, 122· Agora XXIX, 83-85.  
103 Από τα δεδομένα της αθηναϊκής Αγοράς φαίνεται πως δεν υπάρχει κανένας Κλασικός κάνθαρος με 
απλό χείλος πριν τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.  
104 Agora XXIX, 86.  
105 Για την εμπίεστη διακόσμηση σε αγγεία από το νεκροταφείων των Κεγχρεών, βλ. κεφ. 8. 
106 Corinth VII.6, 189 αρ. VI-47 πίν. 30 εικ. 38.  
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προτίμηση των Κορίνθιων προς τους αττικούς κανθάρους με πλαστικό χείλος, τους 
οποίους, χωρίς να διευκρινίζει τον ακριβή τύπο, αριθμεί σε 15107.  

Στο Βόρειο Νεκροταφείο δεν αναφέρεται κανένας Κλασικός κάνθαρος. Στον 
οικισμό της Ράχης στα Ίσθμια, ανάμεσα σε υλικό που είχε απορριφθεί σε πηγάδι, 
υπάρχουν πέντε αττικοί Κλασικοί κάνθαροι με απλό χείλος οι οποίοι με βάση τα 
αττικά παράλληλα χρονολογούνται γύρω στο 300 π.Χ.108. Αν και ιδιαίτερα ασυνήθης 
στην Κόρινθο, ο Κλασικός κάνθαρος μιμούνταν από τους ντόπιους κεραμείς, καθώς 
κορινθιακές μιμήσεις έχουν βρεθεί στην Αθήνα109. Τέλος, η James διακρίνει στην 
πρόσφατη μελέτη της για την κορινθιακή ελληνιστική κεραμική μία αρκετά 
διαφοροποιημένη τοπική μίμηση του Κλασικού κανθάρου με πλαστικό χείλος, που 
παράγεται στο β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ.110.  
 Οι 38.1 και 57.4 από τις Κεγχρεές είναι πανομοιότυποι ως προς τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις, τις αναλογίες και τη διακόσμηση του 
πυθμένα. Η τελευταία τους τοποθετεί χρονολογικά πριν το 325 π.Χ., καθώς - όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω - η εμπίεστη διακόσμηση στο σχήμα φαίνεται πως 
σταματά πριν το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, λόγω του περιορισμού του εύρους του 
πυθμένα. Και οι δύο έχουν αναλογία μέγιστης διαμέτρου σώματος προς ύψος λίγο 
πάνω από 10/10 (10,04 και 10,03 αντίστοιχα), ψηλότερο κάτω σώμα κατά 0,008 μ. 
και 0,005 μ., πολύ χαμηλό στέλεχος και αποφύσεις λαβών μειούμενες προς τα άκρα. 
Ο 57.4 έπεται του 38.1 στην ακολουθία, λόγω των ελάχιστα λεπτότερων αναλογιών 
και του σαφέστερου στελέχους του. Οι αναλογίες τους είναι λεπτότερες από εκείνες 
των υστερότερων παραδειγμάτων της Ολύνθου111. Ο 38.1 και ο 57.4 βρίσκονται πολύ 
κοντά στις αναλογίες των κατ. 708 και κατ. 709 από την αθηναϊκή Αγορά, 
χρονολογούμενοι γύρω στο 350 και 350-325 π.Χ.112, συνεπώς θα πρέπει να 
τοποθετηθούν στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. με τον 57.4 προς το τέλος αυτού.  

Ο κάνθαρος Ω.1, χωρίς εμπίεστη διακόσμηση στον πυθμένα, βρίσκεται στις 
αναλογίες των αρχών του τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ.113, έτσι όπως 
περιγράφονται από την Rotroff114. Παραλληλίζεται με τον κατ. 2 της αθηναϊκής 
Αγοράς που χρονολογείται περίπου στο 325 π.Χ.115, ο Ω.1 ενδεχομένως υστερότερος 

                                                 
107 James 2010, 70. Οι τέσσερις αττικοί Κλασικοί κάνθαροι με απλό χείλος από το νεκροταφείο των 
Κεγχρεών μεταβάλλουν αρκετά αυτή την αναλογία και θέτουν προς επανεξέταση τη σχετική 
διαπίστωση.  
108 Anderson-Stojanović 1993, 263-264· Ενδεχομένως σε αττικό Κλασικό κάνθαρο ανήκει και μία 
λαβή από το πλάτωμα των Κεγχρεών, βλ. Adamsheck 1979, 8 αρ. Gr. 14 πίν. 2 εικ. 1.  
109 Agora XII, 122, υποσ. 61· Corinth VII.6, 178.  
110 James 2010, 70-71. Το αγγείο είναι ολόβαφο, το σώμα του ομοιάζει με αυτό των καλυκόσχημων 
κανθάρων και οι λαβές του με αυτές των Κλασικών. Κανένα παράδειγμα δεν διατηρεί ολόκληρο το 
προφίλ του, ωστόσο η James θεωρεί πιθανότερο το σχήμα να είχε διβαθμιδωτή κανθαροειδή βάση.   
111 Agora XXIX, 84. Σύμφωνα με την Rotroff οι υστερότεροι κάνθαροι του τύπου από την Όλυνθο 
έχουν αναλογία μέγιστης διαμέτρου σώματος 10,14/10.  
112 Agora XII, 286 αρ. 708 πίν. 29 εικ. 7· αρ. 709 πίν. 29.   
113 Η αναλογία μέγιστης διαμέτρους προς ύψος είναι 9,9/10.  
114 Agora XXIX, 84. Οι ποσοτικοποιημένες αναλογίες δείχνουν αναλογία μέγιστης διαμέτρου προς 
ύψος 9,5-9,9/10 στις αρχές του τελευταίου τετάρτου, οι οποίες έως τα τέλη του γίνονται 8,7-9,3/10.   
115 Agora XXIX, 242 αρ. 2 πίν. 1 εικ. 4.  
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λόγω του πιο ανεπτυγμένου στελέχους. Οι αποφύσεις των λαβών έχουν μικρή κλίση 
προς τα πάνω, σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη συγκριτικά με τα προηγούμενα 
παραδείγματα των Κεγχρεών. Ο κάνθαρος Γ.4 εμφανίζει υστερότερα 
χαρακτηριστικά. Το στέλεχος έχει ψηλώσει και άλλο, κατώτερο και ανώτερο σώμα 
μοιράζονται πλέον το ίδιο ύψος, με το δεύτερο να μειώνεται σε εύρος και να γίνεται 
πιο κάθετο ενώ οι αποφύσεις των λαβών είναι επιμήκεις με ευθείες πλευρές και με 
έντονη κλίση προς τα πάνω. Η μέγιστη διάμετρος του σώματος περιορίζεται στα 
8,4/10 του ύψους.  

Ο κατ. 12 της αθηναϊκής Αγοράς είναι πανομοιότυπος με τον Γ.4 και 
χρονολογείται στα 300-290 π.Χ.116. Η Rotroff τον χαρακτηρίζει «μεταβατικό» προς το 
τελευταίο στάδιο εξέλιξης τους σχήματος που διαμορφώνεται στη διάρκεια του α΄ 
τετάρτου του 3ου αι. π.Χ., όταν ο Κλασικός κάνθαρος με απλό χείλος γίνεται ακόμα 
λεπτότερος στις αναλογίες του117.   
 
Κάνθαρος Εξαμιλίων  
 
 Ο κάνθαρος των Εξαμιλίων πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο, γειτονικό 
στην Αρχαία Κόρινθο, οικισμό, όπου βρέθηκε για πρώτη φορά σε τάφο το 1927118. 
Το σχήμα έχει δακτυλιόσχημη βάση, ημισφαιρικό, διογκωμένο κατώτερο σώμα και 
κάθετο ανώτερο που απολήγει σε επίσης κάθετο χείλος. Φέρει δυο κάθετες ταινιωτές 
λαβές που αναπτύσσονται από το σημείο μέγιστης διαμέτρου του σώματος έως λίγο 
κάτω από το χείλος119. Όλα τα παραδείγματα είναι ολόβαφα εσωτερικά, αλλά 
εξωτερικά έχουν εξηρημένη τη βάση και το κατώτερο τμήμα του σώματος. Θεωρείται 
κορινθιακής έμπνευσης, ωστόσο μάλλον εντάσσεται σε γενικότερη τάση στην 
ηπειρωτική Ελλάδα για δημιουργία τοπικών παραλλαγών κανθάρων με έντονα 
διογκωμένο κατώτερο σώμα ακολουθούμενο από κάθετο ανώτερο120. 
  Ο κάνθαρος των Εξαμιλίων είναι ένα ταπεινό αγγείο πόσεως και παράγεται 
περίπου από τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. έως το 175 π.Χ. Το σχήμα πραγματεύεται από 
τους Εdwards, Pemberton και James με τις δύο τελευταίες να αναθεωρούν προς τα 
κάτω τις χρονολογήσεις του πρώτου, ο οποίος τοποθετεί την εισαγωγή του σχήματος 
στο κορινθιακό ρεπερτόριο στο 275 π.Χ. και την παύση της παραγωγής του γύρω στο 
220 π.Χ.121. Παρότι ποτέ δεν υπήρξε ευρεία παραγωγή του σχήματος, προέρχεται, 
τόσο από οικιστικά όσο και από δημόσιου χαρακτήρα σύνολα, ωστόσο φαίνεται πως 

                                                 
116 Agora XXIX, 84. 243 αρ. 12 πίν. 2 εικ. 4.  
117 Agora XXIX, 84. Η μέγιστη διάμετρος του σώματος περιορίζεται στα 6,9-7,8/10 του ύψους.  
118 Corinth VII.3, 87 αρ. 519 πίν. 16. 54.  
119 Απαντάται και εκδοχή με ίδια χαρακτηριστικά, αλλά μία λαβή, ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για 
κύπελλο. Χρονολογικά και στιλιστικά ακολουθεί την ίδια εξέλιξη με τον κάνθαρο των Εξαμιλίων. Στη 
βιβλιογραφία ορίζεται ως κύπελλο Εξαμιλίων.  
120 Καλλίνη 2007, passim· James 2010, 71.  
121 Για το σχήμα και την εξέλιξή του, βλ. Corinth VII.3, 86-87· Pemberton 1985, 282-283· James 2010, 
71-73.  
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είναι σύνηθες αγγείο σε ελληνιστικούς τάφους122. Τα κριτήρια για την εξέλιξη του 
σχήματος είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, δεδομένης της χρονολογικά και 
ποσοτικά περιορισμένης παραγωγής, σε γενικές γραμμές πάντως ακολουθεί την τάση 
προς λεπτότερη φόρμα με τον περιορισμό της μέγιστης διαμέτρου του σώματος προς 
το συνολικό ύψος και την αύξηση του ύψους του ανώτερου σώματος.  
 Ο κάνθαρος 49Α.1 από το νεκροταφείο των Κεγχρεών έχει παραχθεί με τον 
πηλό 1, και η βαφή έχει εφαρμοστεί, όπως πάντα σε αυτό το σχήμα, με εμβάπτιση123. 
Έχει ύψος 0,101 μ. και σχετικά κοντό ανώτερο σώμα, ενώ η κάτω επιφάνεια της 
βάσης φέρει έντονη μαστοειδή απόφυση. Η αναλογία μέγιστης διαμέτρου σώματος 
και ύψους βρίσκεται στα 8,5/10. Από τα δημοσιευμένα παραδείγματα στη 
βιβλιογραφία βρίσκεται πολύ κοντά στον κάνθαρο που μνημονεύτηκε παραπάνω και 
έδωσε το όνομα του στον τύπο. Ο κατ. 519 της μελέτης του Edwards μοιράζεται πολύ 
κοντινές διαστάσεις με τον 49Α.1124 ενώ έχουν σχεδόν ίδια αναλογία μέγιστης 
διαμέτρου σώματος και ύψους. Οι διαφορές τους εντοπίζονται στο πιο βραχύ 
ανώτερο σώμα του 49Α.1 και στις λαβές του κατ. 519 που έχουν ελαφρώς διαγώνια 
κλίση προς τα πάνω και επισυνάπτονται πιο ψηλά σε σχέση με τον 49.Α1, στοιχεία 
που - χωρίς να υποδηλώνουν ικανή χρονολογική διαφορά, τοποθετούν τον κάνθαρο 
των Κεγχρεών στην ακολουθία πριν τον κατ. 519.  

O Edwards χρονολογεί τον κατ. 519 γύρω στο 225 π.Χ., ωστόσο αναφέρθηκε 
παραπάνω αλλά και αλλού σε αυτή τη μελέτη, ότι οι χρονολογήσεις του 
αναθεωρούνται γενικά προς τα κάτω. Η Pemberton σχολιάζει για τον τάφο, στον 
οποίο βρέθηκε ο κατ. 519, ότι μαζί με τον τάφο του Χελιωτόμυλου στην Αρχαία 
Κόρινθο, χρονολογούνται στα τέλη του 3ου ή τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Με βάση τα 
παραπάνω, αλλά και τα συνευρήματα του 49Α.1, προτείνεται η χρονολόγησή του στα 
τέλη του 3ου - αρχές 2ου αι. π.Χ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122 Εκτός των συνόλων που αναφέρουν οι Edwards, Pemberton και James αρκετά θραύσματα 
κανθάρων αυτού του τύπου έχουν βρεθεί και στον οικισμό της Ράχης στα Ίσθμια, βλ. Anderson-
Stojanovic 1993, 264.  
123 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
124 Corinth VII.3, 87 αρ. 519 πίν. 16. 54· Pemberton 1985, 282 όπου ο ίδιος κάνθαρος σχολιάζεται.  
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Κάναστρα 
 

To κάναστρο είναι αρκετά κοινό σχήμα στην ελληνική κεραμική και 
χαρακτηρίζεται από βαθύ σώμα και μία λαβή. Στη βιβλιογραφία συναντάται και ως 
μόνωτο κύπελλο, αλλά ο όρος κάναστρον ή κάνασθον είναι πιθανό να αποτελούσε και 
την αρχαία ονομασία του αγγείου125. Η χρήση του είναι μάλλον διττή, λειτουργούσε 
δηλαδή ταυτόχρονα ως αγγείο πόσεως και αγγείο σερβιρίσματος. Στις περισσότερες 
μελέτες τοποθετείται στην κατηγορία των αγγείων πόσεως με την παραπάνω 
υποσημείωση126. Στο νεκροταφείο των Κεγχρεών υπάρχουν τρία κάναστρα (5.3, 9.3, 
70.4) και ένα μικκύλο (Γ.11), όλα τους κορινθιακής παραγωγής127. 

Στην Αττική τα κάναστρα παράγονται, με διάφορες παραλλαγές, από την 
Υστεροαρχαϊκή περίοδο έως περίπου το α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.128. Ο πρώτος 
τύπος αφορά σε κάναστρα διακοσμημένα με μελανές ταινίες στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό και ακολουθείται στην κλασική και πρώιμη Ελληνιστική περίοδο από τα 
μελαμβαφή, τα κάναστρα με βαθύ ή κωνικό σώμα ενώ υπάρχουν και εκδοχές με 
μικρό μέγεθος. Δεν υπάρχουν μελανόμορφα ή ερυθρόμορφα παραδείγματα, αλλά 
κατά τον 4ο αι. π.Χ. το σχήμα δέχεται εμπίεστη διακόσμηση. Η δημοφιλία του στην 
Αττική φτάνει σε υψηλά επίπεδα κατά τον 4ο αι. π.Χ., όταν η μελαμβαφής εκδοχή 
συναγωνίζεται τον σκύφο. 

To κορινθιακό κάναστρο στη βασική του εκδοχή έχει δακτυλιόσχημη ή 
ψευδοδισκοειδή βάση, σώμα με συνεχόμενα κυρτά τοιχώματα ή κυρτά στο κατώτερο 
τμήμα και κάθετα από το μέσο και πάνω, χείλος κάθετο μειούμενο, στρογγυλεμένο ή 
επίπεδο και μία οριζόντια λαβή που επισυνάπτεται στο χείλος ή κάτω από αυτό. 
Υπάρχουν εκδοχές στις οποίες το αγγείο είναι ολόβαφο και άλλες, όπου εξωτερικά 
παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση. Η βαφή και 
στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται με εμβάπτιση. 

Στην Κόρινθο το σχήμα παράγεται από τα τέλη του β΄ τετάρτου του 5ου αι. 
π.Χ. έως περίπου και τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.129. Προέρχεται από σύνολα 
λατρευτικού, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, ενώ στο Βόρειο νεκροταφείο 
υπάρχουν 32 κάναστρα, χρονολογούμενα από την Palmer μεταξύ 475 π.Χ. και 375 
π.Χ130. Αντίθετα, στους τάφους από την Αναπλογά και τους υπόλοιπους 
δημοσιευμένους ελληνιστικούς τάφους δεν εντοπίζεται κανένα κάναστρο ανάμεσα 
στα κτερίσματα. Η δημοφιλία τους, κρίνοντας από τα 177 παραδείγματα από τον 
οχετό Drain 1971-1, φαίνεται πως είναι μεγαλύτερη κατά τον 4ο αι. π.Χ., ωστόσο η 
James σημειώνει ότι κατέχουν αξιοσημείωτο ποσοστό ανάμεσα στα αγγεία πόσεως 
και σε αποθέτες του πρώιμου 3ου αι. π.Χ. Τέλος, οι εισαγωγές αττικών κανάστρων δεν 

                                                 
125 Agora XII, 124.  
126 Agora XXIX, 155. Η Rotroff περιλαμβάνει τα κάναστρα στην κατηγορία των αγγείων 
σερβιρίσματος, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται και ως αγγείο πόσεως.   
127 Το μικκύλο κάναστρο πραγματεύεται μαζί με τα υπόλοιπα μικκύλα αγγεία στο κεφ. 7. 
128 Για το σχήμα και την εξέλιξη του στην Αθήνα, βλ. Agora XII, 124-127· Agora XXIX, 155-156.  
129 Αναλυτικά για το σχήμα στην Κόρινθο, βλ. Corinth XVIII.1, 36-38· Corinth VII.6, 180-182· James 
2010, 51-53.  
130 Corinth XIII, 129.  
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ήταν ποτέ συνήθεις στην Κόρινθο, ενώ πολύ σπάνια μιμούνταν το αττικό πρότυπο 
από τους ντόπιους κεραμείς131. 

Τα κορινθιακά κάναστρα πραγματεύονται αρχικά από την Pemberton132, η 
οποία στο ιερό της Δήμητρας και Κόρης διακρίνει δύο τύπους. Τα κάναστρα του 
τύπου 1 έχουν λεπτά, κυρτά τοιχώματα και αφήνουν εξωτερικά εξηρημένα το 
κατώτερο τμήμα του σώματος και τη βάση. Θεωρεί ότι ο τύπος είναι δημοφιλής στο 
β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. και ότι η παραγωγή του συνεχίζεται στον 4ο αι. π.Χ., αλλά 
μειωμένη μετά το α΄ τέταρτό του. Σχολιάζει ότι δεν υπάρχει εξέλιξη του τύπου προς 
συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκτός ίσως από το σταδιακό περιορισμό της βάσης και τη 
συντομότερη μετάβαση στο χείλος, η οποία αποδίδει σχετικά διαγώνιο προφίλ στο 
σώμα.  

Στον τύπο 2 της Pemberton τα κάναστρα έχουν παχύτερα τοιχώματα και πιο 
κάθετα στο ανώτερο τμήμα του σώματος, ενώ είναι ολόβαφα εκτός από μερικά 
παραδείγματα με εξηρημένη και διακοσμημένη με ταινίες την κάτω επιφάνεια. 
Εκτιμά ότι ο τύπος 2 ξεκινά τον 4ο αι. π.Χ. και συνεχίζει σίγουρα και στον 3ο, χωρίς 
όμως να είναι εφικτό να προσδιορίσει ακριβέστερα την έναρξη και την παύση της 
παραγωγής του. Διακρίνει δύο παραλλαγές του τύπου 2 – σύγχρονες μεταξύ τους – η 
πρώτη με ευρύτερη βάση και ανοιχτό προφίλ, η δεύτερη με στενότερη βάση και 
ελαφρά προεξέχον, επίπεδο χείλος.  

Το σχήμα πραγματεύεται εκ νέου πολύ πρόσφατα από τους McPhee και 
Pemberton στη μελέτη του υλικού από τον οχετό Drain 1971-1133, όπου σημειώνουν 
ότι η αρχική μελέτη της Pemberton χρήζει αναθεωρήσεων. Οι τελευταίες αφορούν 
κυρίως στις χρονολογήσεις, πιο συγκεκριμένα ότι ο τύπος 1 συνεχίζει κανονικά έως 
τουλάχιστον τις αρχές του 3ου αι. π.Χ., και μάλιστα με διπλάσιο αριθμό 
παραδειγμάτων σε σχέση με τον τύπο 2. Την εμφάνιση του τύπου 2 - παρέμενε 
ασαφής στην αρχική μελέτη της Pemberton – την τοποθετούν γύρω στο 400 π.Χ. 
Γενικά στη βιβλιογραφία, αττική και κορινθιακή, δεν έχουν τεθεί ασφαλή κριτήρια 
για την εξέλιξη του σχήματος, καθώς διάφορες παραλλαγές ως προς τη βάση, το 
σώμα, το χείλος και τη βαφή παράγονται ταυτόχρονα.   

Τα κάναστρα 5.3 και 9.3 έχουν παραχθεί με τον πηλό 1, ενώ το 70.4 με τον 
πηλό 3134. Το 5.3 είναι ολόβαφο και τα άλλα δύο έχουν εξηρημένα στην εξωτερική 
πλευρά το κάτω τμήμα του σώματος και τη βάση. Και στα τρία η βαφή έχει 
εφαρμοστεί με εμβάπτιση, στα δύο πρώτα είναι σχεδόν ολοκληρωτικά απολεπισμένη, 
ενώ στο 70.4 διατηρείται καλύτερα και φανερώνει τον ιδιαίτερα αμελή τρόπο της 
εφαρμογής της. 

Το κάναστρο 5.3 ανήκει στον τύπο 2 της Pemberton με τα παχύτερα 
τοιχώματα, τα οποία γίνονται πιο κάθετα στο άνω μισό του σώματος, και το κάθετο 
επίπεδο χείλος που προεξέχει ελαφρά. Η βάση είναι δακτυλιόσχημη με μαστοειδή 
απόφυση στην κάτω επιφάνεια και η λαβή, διατηρώντας κάτοψη ανάμεσα σε σχήμα 

                                                 
131 Corinth VII.6, 183.  
132 Corinth XVIII.1, 36-38.  
133 Corinth VII.6, 180-182.  
134 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8.  
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πετάλου και τριγώνου, έχει έντονη κλίση προς τα πάνω. Βρίσκεται αρκετά κοντά σε 
διαστάσεις, αναλογίες και μορφολογικά στοιχεία με τον κατ. VI-73 από τον οχετό 
Drain 1971-1135. Τα κάναστρα από τον οχετό δεν προσδιορίζονται χρονολογικά 
ακριβέστερα, ωστόσο από τους συγγραφείς προτείνεται ως terminus ante quem της 
απόθεσης του υλικού το 300 π.Χ.136 Το 5.3 από το νεκροταφείο των Κεγχρεών 
τοποθετείται, με βάση και τα συνευρήματά του, στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., 
πιθανότερα πάντως στο γ΄ τέταρτο του αιώνα.  

Τα 70.4 και 9.3 ανήκουν στον τύπο 1 της Pemberton. H βάση του 9.3 είναι 
δακτυλιόσχημη με χαμηλό πλαστικό δίσκο στην κάτω επιφάνεια, ενώ αυτή του 70.4 
ψευδοδισκοειδής με μαστοειδή απόφυση. Το σώμα έχει κυρτά τοιχώματα έως το 
σημείο της μέγιστης διαμέτρου - τοποθετείται πολύ ψηλά - και στρέφεται ελάχιστα 
προς τα μέσα πριν το μειούμενο χείλος. Η λαβή του 9.3 έχει οβάλ κάτοψη χωρίς 
κλίση προς τα πάνω και από την αποκατάσταση της λαβής του 70.4 φαίνεται πως 
ήταν όμοια. Το σώμα και των δύο είναι σαφώς πιο ανοιχτό και ρηχό σε σχέση με το 
5.3. Το 70.4 μοιράζεται παραπλήσιες διαστάσεις και αναλογίες, όπως και ίδια βάση, 
με το κατ. VI-57 από τον οχετό Drain 1971-1, ενώ το 9.3 βρίσκει το πιο κοντινό – όχι 
παράλληλο - παράδειγμα από το ίδιο σύνολο στο κατ. VI-62137. Το κάναστρο 70.4, με 
βάση τα συνευρήματά του, χρονολογείται στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. και το 9.3 στα 
τέλη του 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 Corinth VII.6, 191 αρ. VI-73 πίν. 31 εικ. 39. 
136 Corinth VII.6, 17.  
137 Corinth VII.6, 190 αρ. VI-57 πίν. 31 εικ. 39. 190-191 αρ. VI-62 εικ. 39.  
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Σκύφοι με Ανάγλυφη Διακόσμηση 
 

Ο σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο αγγείο 
πόσεως στον ελλαδικό χώρο από τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. έως και το τέλος της 
ελληνιστικής περιόδου138. Η τεχνική της χρήσης μήτρας για την παραγωγή ή τη 
διακόσμηση των αγγείων ήταν ήδη γνωστή τουλάχιστον από τους αρχαϊκούς χρόνους, 
παρόλα αυτά ποτέ πριν δεν εφαρμόστηκε μαζικά και σε τόσο ευρεία γεωγραφική 
κλίμακα139. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ως σχήμα ξεκίνησε από την Αθήνα το 224/223 
π.Χ., όμως γρήγορα σκύφοι με ανάγλυφη διακόσμηση παράγονταν στα περισσότερα 
μεγάλα ή μικρότερα κέντρα του ελλαδικού χώρου. Ο διεθνισμός της ελληνιστικής 
περιόδου αποτυπώνεται με εμφατικό τρόπο στην κεραμική μέσω αυτών των σκύφων.  

Η επιστημονική συζήτηση για τον χρονολογικό προσδιορισμό της έναρξης και 
της παύσης της παραγωγής κορινθιακών σκύφων με ανάγλυφη διακόσμηση 
παραμένει ανοικτή. Το σχήμα έχει πραγματευτεί από τους Roger Edwards, Charles 
Edwards και την James, ενώ συντομότερες αναφορές έχουν γίνει και από την 
Pemberton140. Οι αρχικές μελέτες συγκλίνουν ότι η κορινθιακή παραγωγή ξεκίνησε 
σύντομα μετά την Αθήνα, ενώ ο Roger Edwards τοποθετεί το τέλος της στο 146 π.Χ. 
με την καταστροφή της Κορίνθου από τα ρωμαϊκά στρατεύματα του Λεύκιου 
Μόμμιου141. Η πρόσφατη μελέτη της James, με βάση το υλικό από τον αγρό της 
Παναγίας και την επανεξέταση αποθετών από τον χώρο της ρωμαϊκής Αγοράς, 
δείχνει ότι κορινθιακοί σκύφοι με ανάγλυφη διακόσμηση δεν εμφανίζονται σε 
κεραμικά σύνολα πριν περίπου το 185 π.Χ., ενώ η παρουσία τους είναι πυκνή σε 
αντίστοιχα σύνολα έως τουλάχιστον το β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ. Στη βάση αυτών των 
δεδομένων, η James πιστεύει ότι κορινθιακοί σκύφοι με ανάγλυφη διακόσμηση 
παράγονταν από τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. έως και κάποιο χρονικό σημείο της 
«ενδιάμεσης» περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, είναι δεδομένο ότι ο σκύφος με 
ανάγλυφη διακόσμηση αποτελεί το μοναδικό αγγείο πόσεως του κορινθιακού 
ρεπερτορίου πριν τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.  

Παρόμοιο ζήτημα, μόνο ως προς την έναρξη της παραγωγής, έχει τεθεί και για 
την Αθήνα, καθώς η παρουσία σκύφων με ανάγλυφη διακόσμηση στην Αγορά είναι 
ισχνή σε αποθέτες του τέλους του 3ου αι. π.Χ. Η Rotroff, επανεξετάζοντας και τελικά 
επιβεβαιώνοντας τη χρονολογία του 224/223 π.Χ. που η ίδια είχε προτείνει, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρονική απόσταση εξηγείται μερικώς από την 
πιθανή σταδιακή υιοθέτηση του νέου αγγείου, αλλά πληρέστερα από τον χρόνο που 

                                                 
138 Η χρήση του δεν είναι αποκλειστικά ως αγγείο πόσεως. Σπανιότερα, ανάλογα με το μέγεθός του, 
μπορεί να έχει και άλλες χρήσεις, όπως λ.χ. η ανάμιξη υγρών.  
139 Για τον τρόπο παραγωγής, βλ. Agora XXII, 4-5.  
140 Corinth VII.3, 151-187· Edwards 1981· Edwards 1986· James 2010, 75-83· Corinth XVIII.1, 45-46· 
Pemberton 2003, 176-177.  
141 Edwards 1981. Ο Charles Edwards, χωρίς να προσδιορίζει το τέλος της κορινθιακής παραγωγής, 
υπονοεί σε πολλά σημεία της μελέτης του ότι συγκεκριμένοι τύποι ανάγλυφων σκύφων δεν μπορούν 
να χρονολογηθούν μόνο έως το 146 π.Χ.  
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απαιτείται για να καταλήξουν τα αντικείμενα σε σύνολα που καταγράφονται στα 
αρχαιολογικά δεδομένα142.  

Οι κορινθιακοί σκύφοι με ανάγλυφη διακόσμηση στην τυπική τους μορφή 
έχουν επίπεδη ή ελαφρά υψωμένη βάση, ημισφαιρικό σώμα με σχετικά κάθετα 
τοιχώματα και χείλος που στρέφεται προς τα έξω. Είναι ολόβαφοι και η βαφή 
εφαρμόζεται συνήθως με εμβάπτιση. Από όλους τους μελετητές υιοθετείται η 
ταξινόμηση του Edwards στον τόμο Corinth VII.3, η οποία διακρίνει τρεις κύριες 
κατηγορίες κορινθιακών σκύφων με κριτήριο τη διακόσμησή τους: με μορφές, 
φυλλόσχημα μοτίβα και γραμμική διακόσμηση. Τα διακοσμητικά πεδία του αγγείου 
είναι το μετάλλιο στη βάση, το σώμα όπου αναπτύσσεται η βασική διακόσμηση και 
μία ή περισσότερες διακοσμητικές ζώνες κάτω από το χείλος. Το κατώτερο τμήμα 
του σώματος ονομάζεται κάλυκας, συνήθως διαχωρίζεται από τη διακοσμητική ζώνη 
του κυρίως σώματος και φέρει ξεχωριστό φυτικό μοτίβο.  

O κοσμοπολίτικος χαρακτήρας των σκύφων με ανάγλυφη διακόσμηση 
αποτυπώνεται στο υλικό που μελέτησε ο Charles Edwards από αποθέσεις πλησίον 
του ελληνιστικού ιπποδρόμου, οι οποίες απορρίφθηκαν μετά την καταστροφή του 
146 π.Χ., αλλά πρωτίστως περιέχουν προγενέστερο υλικό. Από τα 603 θραύσματα 
σκύφων τα μισά είναι κορινθιακά, περίπου το 25% ανατολικο-ιωνικά, 3% από το 
Άργος, μόνο 2% από την Αθήνα, ενώ περίπου το 17% προέρχεται από άλλα κέντρα, 
τα οποία δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστούν143. Η Adamsheck περιλαμβάνει στον 
κατάλογο της δημοσίευσης της κεραμικής των Κεγχρεών 13 θραύσματα ανάγλυφων 
σκύφων, όλα τους από ανασκαφικές τομές στην περιοχή του βόρειου μόλου του 
λιμένος. Μόνο δύο θραύσματα προσδιορίζονται ως κορινθιακά και έξι ως αττικά, ενώ 
για τα υπόλοιπα πέντε πιθανολογεί ότι προέρχονται κυρίως από περιοχές του 
ανατολικού Αιγαίου και της Μικράς Ασίας144.  

Ο σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση δεν ήταν σύνηθες κτέρισμα τάφων στην 
Κόρινθο. Ακριβέστερα, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος σκύφος στους δημοσιευμένους 
ελληνιστικούς τάφους, ωστόσο το δείγμα είναι αρκετά μικρό για να οδηγήσει σε 
μόνιμα συμπεράσματα145. Στο νεκροταφείο των Κεγχρεών σκύφοι με ανάγλυφη 
διακόσμηση προσφέρθηκαν ως κτερίσματα σε τρεις περιπτώσεις (21.1, 22.1, 31.2). Ο 
21.1 είναι εισηγμένος ανατολικο-ιωνικός, ενώ οι 22.1 και 31.2 έχουν παραχθεί με τον 
πηλό 1 και είναι κορινθιακής παραγωγής146.  

Ο 31.2 ανήκει στην κατηγορία των σκύφων με διακόσμηση μορφών, πιο 
συγκεκριμένα με μυθολογικές παραστάσεις, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι σπάνια 
σε τέτοια αγγεία υπάρχει πραγματική αφήγηση. Ως προς τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά, ο 31.2 ακολουθεί τη συνήθη φόρμα, όπως περιγράφηκε παραπάνω, 
επιπλέον όμως χαρακτηρίζεται από το ψηλό, τροχήλατο τμήμα του χείλους και δύο 

                                                 
142 Rotroff 2006.  
143 Edwards 1981, 190 εικ. 1· Pemberton 2003, 176-177.  
144 Adamsheck 1979, 13-17 αρ. Gr. 28-Gr. 40 πίν. 3-4. 
145 Pemberton 1985, 305-306. Δεν αναφέρεται κανένας σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση ανάμεσα στα 
κτερίσματα των τάφων της Αναπλογάς ούτε όμως και στο ευρετήριο των υπόλοιπων ελληνιστικών 
τάφων από την Κόρινθο, που συνοδεύει τη δημοσίευσή τους.  
146 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8.  
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αποξεσμένες αύλακες, η πρώτη στην περιφέρεια του μεταλλίου και η δεύτερη κάτω 
το χείλος. Το ψηλό, τροχήλατο χείλος αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό των 
κορινθιακών ανάγλυφων σκύφων με διακόσμηση μορφών147, ενώ οι αποξεσμένες 
αύλακες είναι αττικής επιρροής και δεν απαντώνται συχνά στα κορινθιακά 
προϊόντα148. Ο 31.2 χρονολογείται με ασφάλεια από τα συνευρήματά του – κυρίως το 
ατρακτόσχημο μυροδοχείο 31.1 - στα 185-175 π.Χ.   

Το μετάλλιο του 31.2 διακοσμείται με οξυπύθμενο αμφορέα περιβαλλόμενο 
από τρεις ομόκεντρους πλαστικούς δακτυλίους. Το μοτίβο του μεταλλίου δεν βρίσκει 
παράλληλο στους δημοσιευμένους κορινθιακούς σκύφους. Συνηθέστερα, το μετάλλιο 
στους κορινθιακούς ανάγλυφους σκύφους με μορφές διακοσμούνταν με ρόδακες, 
φύλλα φτέρης ή ανθέμια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παραμένει ακόσμητο149.  

H ζώνη του κάλυκα στον 31.2 διακοσμείται με τρεις επικαλυπτόμενες σειρές 
φύλλων με τονισμένο άκρο και κεντρικό μίσχο. Η κύρια ζώνη του σώματος 
διακοσμείται με επαναλομβανόμενες μορφές, διατεταγμένες σε διαφορετικά επίπεδα 
και χωρίς αφηγηματική αλληλουχία. Πιο συγκεκριμένα, αποτυπώνονται Νίκη 
κατενώπιον, Ερωτιδείς, πτηνά, λαγοί και η αρπαγή του Γανυμήδη από τον Δία. Το 
τελευταίο θέμα απαρτίζεται από τον γυμνό γενειοφόρο Δία να κρατά νεαρό άνδρα 
στα χέρια του και να στρέφει το κεφάλι του προς τον αετό, ο οποίος βρίσκεται πίσω 
και πάνω του. Την κύρια διακόσμηση διαδέχεται ζώνη φύλλων κισσού και στη 
συνέχεια ζώνη διπλής σπείρας.   

Στην Κόρινθο οι ανάγλυφοι σκύφοι με διακόσμηση μορφών είναι η 
πρωιμότερη κατηγορία τέτοιων σκύφων. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναθεωρημένες 
χρονολογήσεις της James, εμφανίζονται σε αποθέτες από το 185 π.Χ. έως περίπου το 
100-75 π.Χ., ενώ ο Roger Edwards χρονολογεί την παραγωγή τους από το τελευταίο 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. έως το 146 π.Χ., χρονολόγηση η οποία δεν αναθεωρείται από 
τον Charles Edwards150. Στην Αθήνα η παραγωγή τους ξεκινά από το τελευταίο 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και σημειώνει πτώση και σταδιακή παύση από τα μέσα του 
2ου αι. π.Χ., όταν και αντικαθίστανται σε δημοφιλία από τους ανάγλυφους σκύφους 
με επιμήκη πέταλα151. 

Όλα τα διακοσμητικά θέματα του 31.2, εκτός από αυτό του μεταλλίου, 
απαντούν σε κορινθιακούς ανάγλυφους σκύφους. Ο Charles Edwards στη μελέτη για 
τους ανάγλυφους σκύφους από την απόθεση Reservoir 1926, που εντοπίστηκε 
ανατολικά του Θεάτρου της Κορίνθου και εναποτέθηκε μεταξύ 175 και 165 π.Χ., 
προσδιορίζει - λαμβάνοντας υπόψη όλα τα γνωστά έως τότε κορινθιακά 

                                                 
147 Corinth VII.3, 163.  
148 Για δύο κορινθιακούς σκύφους με αποξεσμένες αύλακες, βλ. Edwards 1981, 194· Corinth VII.3, 
168 αρ. 802 πίν. 67. Ο Charles Edwards σχολιάζοντας τα δύο παραδείγματα αναφέρει την ύπαρξη 
ερυθρού διαλύματος στις αποξεσμένες αύλακες. Ο 31.2 δεν διατηρεί αντίστοιχα ίχνη, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι αρχικά δεν καλύπτονταν με ερυθρό διάλυμα οι αποξεσμένες αύλακες.  
149 Edwards 1981, 193-195. Επιπλέον, η διακόσμηση του μεταλλίου δεν είναι απαραίτητα δηλωτική 
συγκεκριμένου εργαστηρίου. 
150 James 2010, 78· Corinth VII.3, 163· Edwards 1981· Edwards 1986.  
151 Agora XXII, 19.  
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παραδείγματα - δύο εργαστήρια παραγωγής σκύφων με διακόσμηση μορφών152. 
Διαπιστώνει ότι οι Κορίνθιοι κεραμείς σε πολλές περιπτώσεις δανείζονται - είτε μέσω 
εισηγμένων μητρών είτε με την παραγωγή νέων από τα εισηγμένα αγγεία – όχι μόνο 
μορφές αλλά και μικρότερα διακοσμητικά μοτίβα ή κοσμήματα153. Ταυτίζει ένα 
εργαστήριο από το οποίο προήλθε το υλικό του αποθέτη Reservoir 1926 και ένα 
ακόμα, με κριτήριο την ομοιότητα επιμέρους διακοσμητικών θεμάτων και 
κοσμημάτων.  

Ο 31.2 μοιράζεται επιμέρους διακοσμητικά θέματα με κάποια από αυτά που ο 
Charles Edwards αποδίδει στο εργαστήριο «Reservoir 1926». Πιο συγκεκριμένα, ο 
σκύφος κατ. 55 της μελέτης του Charles Edwards - αρχικά είχε δημοσιευτεί ως κατ. 
827 από τον Roger Edwards154 - έχει το διακοσμητικό θέμα της αρπαγής του 
Γανυμήδη, Νίκη και Ερωτιδείς. Η απόδοση της αρπαγής του Γανυμήδη ομοιάζει με 
αυτήν του 31.2, ωστόσο η Νίκη είναι στραμμένη προς τα αριστερά και οι Ερωτιδείς 
κάθονται πάνω σε χήνα. Από την άλλη πλευρά, η ζώνη της διπλής σπείρας είναι 
πανομοιότυπη αυτής, που ο Charles Edwards καταχωρεί στα χαρακτηριστικά του 
εργαστηρίου «Reservoir 1926»155. Η κατενώπιον μορφή Νίκης που αποδίδεται από 
τον Charles Edwards σε ένα δεύτερο κορινθιακό εργαστήριο εμφανίζει σημαντικές 
διαφορές από τη Νίκη του 31.2, η οποία έχει διαφορετικό ένδυμα και άνω άκρα που 
κατέρχονται παράλληλα με τον κορμό156. Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι ο 31.2 δεν μπορεί 
να αποδοθεί σε κάποιο από τα δυο εργαστήρια του Charles Edwards, λόγω των 
διαφορών στην απόδοση της Νίκης και των Ερωτιδέων αλλά και του μοτίβου του 
μεταλλίου. Στην περιοχή του βόρειου μόλου του λιμένος των Κεγχρεών έχει βρεθεί 
θραύσμα κορινθιακού ανάγλυφου σκύφου με την αρπαγή του Γανυμήδη από τον 
Δία157, ωστόσο από τη φωτογραφία είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ο βαθμός 
ομοιότητας στην απόδοση του θέματος, παρόλο που η στάση του Δία και η θέση του 
αετού φαίνονται παραπλήσιες με αυτές του 31.2.   

Ο 22.1 ανήκει στην κατηγορία των σκύφων με γραμμική διακόσμηση, πιο 
συγκεκριμένα στον τύπο των ανάγλυφων σκύφων με επιμήκη πέταλα158. 
Χαρακτηρίζεται από επιμήκη, στενά και μειούμενα προς τα κάτω, πέταλα που 
καλύπτουν το αγγείο από το μετάλλιο έως τη ζώνη του χείλους. Στον 22.1 το 
μετάλλιο, σε αντίθεση με τους γνωστούς έως τώρα αντίστοιχους κορινθιακούς 
ανάγλυφους σκύφους, διακοσμείται με ασπίδα, περιμετρικά της οποίας 
αναπτύσσονται έξι αιχμές βελών περιβαλλόμενες από τρεις ομόκεντρους πλαστικούς 

                                                 
152 Edwards 1986.  
153 Edwards 1986, 397 εικ. 1. 398. 401-402. Ο Charles Edwards θεωρεί ότι τα επιμέρους μοτίβα που 
δανείζονται οι Κορίνθιοι κεραμείς προέρχονται κατά κύριο λόγο από το αττικό εργαστήριο του Βίωνα 
και το αργείτικο εργαστήριο του Μονογράμματος . 
154 Edwards 1986, 418 αρ. 55· Corinth VII.3, 169 αρ. 827 πίν. 70.  
155 Edwards 1986, 400 εικ. 2Α.  
156 Edwards 1986, 406 εικ. 3C.  
157 Adamsheck 1979, 13-14 αρ. Gr. 29 πίν. 3. 
158 Οι υπόλοιποι τύποι κορινθιακών σκύφων με γραμμική διακόσμηση είναι: με δικτυωτό κόσμημα, με 
διακόσμηση ομόκεντρων ημικυκλίων και με γραμμικά φύλλα.  
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δακτυλίους159. Από τον τελευταίο δακτύλιο αναπτύσσονται 49 πέταλα με τονισμένο 
περίγραμμα και επίπεδο εσωτερικό. Η απόληξη των πετάλων και οι δύο, πιθανώς 
ακόσμητες, ζώνες κάτω από το χείλος διακρίνονται με δυσκολία, λόγω χρήσης 
φθαρμένης μήτρας.  

Ο τύπος των ανάγλυφων σκύφων με επιμήκη πέταλα είναι ιδιαίτερα συχνός 
στην Κόρινθο, καθώς στο υλικό που μελέτησε ο Charles Edwards, σε σύνολο 603 
θραυσμάτων, το 23% των κορινθιακών και το 11% του συνολικού αριθμού ανήκουν 
σε αυτό τον τύπο160. Το πιο δραστήριο, κατά τα φαινόμενα, κορινθιακό εργαστήριο 
ανάγλυφων σκύφων, γνωστό ως εργαστήριο ΠP161, παρήγαγε σε τέτοιο βαθμό 
σκύφους με επιμήκη πέταλα, ώστε να θεωρηθεί αρχικά από τον Charles Edwards ότι 
παρήγαγε αποκλειστικά τέτοιους σκύφους162.  

Ο Roger Edwards έχοντας στη διάθεσή του περιορισμένο υλικό, τοποθέτησε 
την αρχή της παραγωγής τους στην Κόρινθο στο 150 π.Χ. - λίγα χρόνια μετά την 
Αθήνα - και την παύση στο 146 π.Χ. Ο μεγάλος αριθμός αυτών των ανάγλυφων 
σκύφων που προέκυψε μετά τη μελέτη του Roger Edwards, οδήγησε τον Charles 
Edwards στην τοποθέτηση της έναρξης της παραγωγής τους γύρω στο 165 π.Χ., 
χρονολόγηση που επιβεβαιώνεται και από την James. Η τελευταία θεωρεί ότι η 
παραγωγή τους συνεχίζεται και μετά το 146 π.Χ., καθώς η παρουσία τους είναι «πολύ 
συχνή» σε αποθέτες της «ενδιάμεσης» περιόδου. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον 
αποθέτη «Reservoir 1926», το υλικό του οποίου απορρίφθηκε στα 175-165 π.Χ., δεν 
υπάρχει κανένα θραύσμα σκύφου με επιμήκη πέταλα163. Ο Roger Edwards διακρίνει 
τρεις διαφορετικές παραλλαγές στους ανάγλυφους σκύφους με επιμήκη πέταλα, οι 
οποίοι όμως παραμένει αμφίβολο αν συνιστούν κριτήριο εξέλιξης και χρονολόγησης. 
Στην πρώτη τα πέταλα είναι κοντά τοποθετημένα, έχουν ξεχωριστά περιγράμματα και 
το κέντρο τους είναι ανάγλυφο, στη δεύτερη τα πέταλα είναι διαδοχικά με κοινό το 
ένα άκρο του περιγράμματος και ανάγλυφο κέντρο, ενώ στην τρίτη τα περιγράμματα 
χαρακτηρίζονται από ψηλό ανάγλυφο και το κέντρο είναι επίπεδο164.  

Ο ανάγλυφος σκύφος 22.1 ανήκει στην τελευταία παραλλαγή, ενώ πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν διακρίνεται το μονόγραμμα κάποιου εργαστηρίου. Ο Charles 
Edwards θεωρεί ότι αυτή η παραλλαγή είναι χαρακτηριστική του εργαστηρίου ΠP, 
καθώς ανάμεσα στο υλικό που μελέτησε εντόπισε 16 τέτοιους σκύφους με το σχετικό 
μονόγραμμα165. Για τον 22.1, η χρήση φθαρμένης μήτρας και το επίπεδο κέντρο των 
πετάλων ίσως αποτελούν ενδείξεις ότι δεν ανήκει στα πρώιμα παραδείγματα του 
                                                 
159 James 2010, 80. Το μόνο έως τώρα γνωστό μοτίβο για το μετάλλιο των κορινθιακών ανάγλυφων 
σκύφων με επιμήκη πέταλα αποτελείται από γραμμικό ρόδακα με πολλαπλά πέταλα, που περιβάλλεται 
από δύο ομόκεντρους πλαστικούς δακτυλίους.   
160 Edwards 1981, 191.  
161 James 2010, 81 υποσ. 94. Τα γράμματα Π και P τοποθετούνται ανάμεσα στα πέταλα.  
162 James 2010, 81. H ταύτιση, σχετικά πρόσφατα, ενός θραύσματος ανάγλυφου σκύφου με 
φυλλόσχημο μοτίβο με το εργαστήριο ΠP ανατρέπει την ερμηνεία του Charles Edwards, παρόλα αυτά 
είναι ενδεικτική της προτίμησης του εργαστηρίου στους ανάγλυφους σκύφους με επιμήκη πέταλα.  
163 Edwards 1986, 398.  
164 Corinth VII.3, 177-178· Edwards 1981, 192 με σχολιασμό.  
165 Edwards 1981, 192.  
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τύπου. Επιπλέον, η λάγυνος (22.2) και τα δύο ατρακτόσχημα μυροδοχεία (22.3, 22.4) 
από τον ίδιο τάφο επιτρέπουν και συνηγορούν στη χρονολόγησή του στο β΄ μισό του 
2ου αι. π.Χ. 

Ο ανάγλυφος σκύφος 21.1 ανήκει στην κατηγορία των σκύφων με 
φυλλόσχημα μοτίβα, ειδικότερα στον τύπο των σκύφων με φολιδωτό κόσμημα 
κουκουναριού166. Το σώμα καλύπτεται από κόσμημα κουκουναριών σε 
διαβαθμισμένα μεγέθη, αλλά κάποιες φορές τα κουκουνάρια αποδίδονται 
στυλιζαρισμένα με πυραμιδοειδή μορφή, σε σχήμα ρόμβου ή, όπως στην περίπτωση 
του 21.1, ως ομόκεντρα τετράγωνα. Στην Κόρινθο παράγονται από το β΄ τέταρτο του 
2ου αι. π.Χ.167.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο 21.1 είναι ανατολικο-ιωνικής παραγωγής. 
Δεν είναι εφικτό να ταυτιστεί με συγκεκριμένο εργαστήριο, καθώς απουσιάζει 
οποιαδήποτε σχετική υπογραφή. Ο Laumonier συμπεραίνει ότι οι ανάγλυφοι σκύφοι 
που στη βιβλιογραφία αποκαλούνται συχνά Δηλιακοί, ουσιαστικά προέρχονται από 
ιωνικά κέντρα της ανατολικής Ελλάδας168. Ο 21.1 έχει ερυθρόχρωμο πηλό με μεγάλη 
ποσότητα μίκας και σώμα με ελαφριά στροφή προς τα μέσα πριν το σχεδόν κάθετο 
χείλος, δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά των ανατολικο-ιωνικών ανάγλυφων 
σκύφων.  

Ο Charles Edwards τεκμηριώνει ότι στην απόθεση πλησίον του ελληνιστικού 
ιπποδρόμου περίπου το 25% προέρχεται από ανατολικο-ιωνικά κέντρα, ποσοστό 
αξιοσημείωτα μεγαλύτερο από κάθε άλλο κέντρο εισαγωγής ανάγλυφων σκύφων 
στην Κόρινθο169. Εκτός από τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα των ανάγλυφων σκύφων, 
προφανώς η ευρεία εισαγωγή ανατολικο-ιωνικών προϊόντων στην Κόρινθο συνδέεται 
και με τον εμπορικό της χαρακτήρα. Το λιμάνι των Κεγχρεών αποτελεί τη λογική 
πύλη εισόδου και σε αυτό το πλαίσιο εξηγείται εύκολα ότι ένα ανατολικο-ιωνικό 
προϊόν βρήκε το δρόμο προς το, παραπλήσιο στο λιμάνι, νεκροταφείο στα Κόκκινα 
Κιβούρια. 

O Laumonier τοποθετεί την παραγωγή των ανατολικο-ιωνικών εργαστηρίων 
μεταξύ 166 και 69 π.Χ., βασιζόμενος κυρίως σε σκύφους από οικιστικά σύνολα της 
Δήλου. Για τους σκύφους με φολιδωτό κόσμημα σχολιάζει ότι, μαζί με αυτούς με 
επιμήκη πέταλα, εισάγονται μάλλον τελευταίοι στο ρεπερτόριο των κεραμέων, χωρίς 
ωστόσο να είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 
το 166 π.Χ.170. Οι ανάγλυφοι σκύφοι με επιμήκη πέταλα και φολιδωτό κόσμημα, 
αποτελούν την πλειονότητα των ανατολικο-ιωνικών εισαγωγών στο υλικό που 
μελέτησε ο Charles Ewdards. Θεωρεί προβληματικό, αλλά όχι ανέφικτο, όλη αυτή η 
ποσότητα να εισήχθη στην Κόρινθο από το 166 έως το 146 π.Χ., παρόλα αυτά τονίζει 
ότι κάποια από τα θραύσματα φέρουν υπογραφές εργαστηρίων, χρονολογούμενα από 

                                                 
166 Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων και παραλλαγών ανάγλυφων σκύφων με φυλλόσχημα μοτίβα στην 
Κόρινθο αλλά και τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.  
167 James 2010, 79.  
168 Laumonier 1977, 2-3.  
169 Edwards 1981, 198-199. 
170 Laumonier 1977, 12.  
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τον Laumonier στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ.171. Ο 21.1 από το νεκροταφείο των 
Κεγχρεών φαίνεται πως τοποθετείται στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ., όπως συνηγορούν 
τα συνευρήματά του και υποδηλώνει η χρονολόγηση του όμορου τάφου 22, ο οποίος 
είχε κτεριστεί, εκτός των άλλων, και με τον κορινθιακό ανάγλυφο σκύφο 22.1.  
 Ο κορινθιακός ανάγλυφος σκύφος 22.1 επιβεβαιώνει την άποψη της James 
περί συνέχισης της κορινθιακής παραγωγής και μετά το 146 π.Χ. ενώ ο ανατολικο-
ιωνικός 21.1 ενισχύει την υπόνοια του Charles Edwards για τη χρονολόγηση των 
αντίστοιχων εισαγωγών στην Κόρινθο μετά από την προαναφερθείσα χρονολογία. 
Και οι δύο σκύφοι μαζί ενισχύουν την πεποίθηση ότι η καταστροφή της Κορίνθου δεν 
σήμανε την αυτόματη παύση κάθε δραστηριότητας στην κεραμική είτε παραγωγικής, 
είτε εισαγωγικής. Ο ανάγλυφος σκύφος 31.2 από το 185-175 π.Χ. δεν επιβεβαιώνει, 
αλλά ούτε και απορρίπτει την αναθεωρημένη χρονολόγηση έναρξης της κορινθιακής 
παραγωγής στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.    

                                                 
171 Edwards 1981, 198.  
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Κεφάλαιο 3, Αγγεία Σερβιρίσματος 
 

Τα αγγεία για το σερβίρισμα και την κατανάλωση φαγητού δεν συνιστούν 
συνήθη κτερίσματα των κλασικών και ελληνιστικών τάφων στο νεκροταφείο των 
Κεγχρεών. Η σχετική συλλογή αποτελείται από πέντε αγγεία, τα οποία 
παρουσιάζονται εδώ, και λίγα ακόμα θραύσματα που συλλέχθηκαν κατά την 
αφαίρεση της επίχωσης πάνω από τους τάφους. Πρόκειται για δύο αττικά σκυφίδια σε 
σχήμα εχίνου, δύο κορινθιακά σκυφίδια με επίπεδη βάση και ένα κορινθιακό 
αμφίκοιλο αλατοδοχείο.  
 

Σκυφίδια σε Σχήμα Εχίνου 
 
 Τα σκυφίδια σε σχήμα εχίνου είναι δημιουργία των κεραμέων του 4ου αι. π.Χ. 
και κατά την Ελληνιστική περίοδο αποτελούν τον πιο ευρέως διαδεδομένο τύπο 
σκυφιδίου στη ανατολική Μεσόγειο1. Το σχήμα έχει δακτυλιόσχημη στιβαρή βάση, 
κυρτά προεξέχοντα τοιχώματα και χείλος που στρέφεται προς τα μέσα2. Η Rotroff 
διακρίνει στην αθηναϊκή Αγορά τρεις βασικούς τύπους σκυφιδίων σε σχήμα εχίνου, 
τα ρηχά Κλασικού τύπου, τα ρηχά Ελληνιστικού τύπου και τα σκυφίδια με βαθύ 
σώμα3. Ο πρώτος τύπος παράγεται στην Αττική από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. έως 
περίπου το 275 π.Χ., ο δεύτερος από το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. έως 
περίπου το 250 π.Χ., ενώ τα σκυφίδια σε σχήμα εχίνου με βαθύ σώμα από τα τέλη 
του γ΄ - αρχές δ΄ τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. έως το 150 π.Χ.  

Συχνά οι παραπάνω τύποι διαχωρίζονται περαιτέρω σε κανονικού, μετρίου και 
μεγάλου μεγέθους ανάλογα με τη διάμετρό τους4. Τα σκυφίδια πολύ μικρού μεγέθους 
συνήθως δεν καταχωρούνται στα μικκύλα αγγεία, αλλά στην κατηγορία των 
αλατοδοχείων, υπό την έννοια ότι παραμένουν χρηστικά. Η ακριβής χρήση των 
σκυφιδίων σε σχήμα εχίνου παραμένει ασαφής και δυσερμήνευτη. Η μορφολογία 
τους είναι κατάλληλη για να περιέχουν τροφές ή καρυκεύματα, αλλά όχι για να 
καταναλώνονται από αυτά5. Τις περισσότερες φορές τα αγγεία είναι ολόβαφα, 
σπανιότερα ημιβαφή, ενώ τα ρηχά σκυφίδια του Κλασικού τύπου της Rotroff 
δέχονται σε κάποιες περιπτώσεις και εμπίεστη διακόσμηση στον πυθμένα, συνήθεια 
που εγκαταλείπεται γύρω στο 310 π.Χ.  

                                                           
1 Agora XXIX, 161 υποσ. 53, όπου αναλυτική λίστα με τις σημαντικότερες θέσεις της ανατολικής 
Μεσογείου με παραγωγή σκυφιδίων σε σχήμα εχίνου.   
2 Παράλληλα, παράγεται πανομοιότυπο σκυφίδιο με λοξότμητο χείλος.  
3 Για το σχήμα, τους επιμέρους τύπους και την εξέλιξή του, βλ. Agora XII, 131-132· Agora XXIX, 
161-163.  
4 Agora XXIX, 162. Η Rotroff τοποθετεί τα σκυφίδια με διάμετρο μικρότερη των 0,13 μ. στο κανονικό 
μέγεθος, με διάμετρο από 0,13 έως 0,15 μ. στο μεσαίο και με διάμετρο παραπάνω από 0,17 μ. στο 
μεγάλο.  
5 Corinth VII.6, 106-107. Οι McPhee και Pemberton προτείνουν ότι τα σκυφίδια σε σχήμα εχίνου 
προορίζονταν για να περιέχουν τροφές, οι οποίες με κάποιο είδος κοχλιαρίου μεταφέρονταν σε μικρό 
πιάτο για να καταναλωθούν.  
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Στην Κόρινθο σκυφίδια σε σχήμα εχίνου παράγονται περίπου από τα μέσα του 
4ου αι. π.Χ. έως το 146 π.Χ. και ίσως και αργότερα6. Δεν αποτελούν σύνηθες 
κτέρισμα τάφων, καθώς στη βιβλιογραφία αναφέρονται μόνο τρία, όλα τους 
κορινθιακής παραγωγής7. Αττικά σκυφίδια σε σχήμα εχίνου εισάγονται στην 
Κόρινθο, αλλά σε μικρή ποσότητα ακολουθώντας τη γενικότερη πτώση των αττικών 
εισαγωγών στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.8. Η γενική τάση στην εξέλιξη του σχήματος 
είναι από τα συμπαγή και με πλήρη καμπύλη πρωιμότερα παραδείγματα προς την 
λεπτότερη βάση και τα πιο οριζόντια τοιχώματα των υστερότερων. Βοηθητικά για τη 
χρονολόγηση αυτών των αγγείων είναι τα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία, καθώς 
«το σχήμα του σώματος δεν είναι πολύ διαγνωστικό»9.  
 Όπως προαναφέρθηκε, τα δύο σκυφίδια σε σχήμα εχίνου από το νεκροταφείο 
των Κεγχρεών (Ε.1, 9.2) είναι αττικής παραγωγής. To E.1 ανήκει στον Ελληνιστικό 
τύπο των ρηχών σκυφιδίων σε σχήμα εχίνου της Rotroff και ειδικότερα στην 
παραλλαγή των ημιβαφών. Το Ε.1 εσωτερικά είναι ολόβαφο, ενώ εξωτερικά 
παραμένουν εξηρημένα σχεδόν το κάτω ήμισυ του σώματος, η βάση, η επιφάνεια 
έδρασης και η κάτω επιφάνεια10. Για τα δύο αντίστοιχα παραδείγματα της αθηναϊκής 
Αγοράς, κατ. 987 και κατ. 99211, η Rotroff σχολιάζει ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή 
αντιπροσωπεύει και το τέλος της παραγωγής του Ελληνιστικού τύπου, γύρω στο 250 
π.Χ. Το Ε.1 έχει διαφορές με τα αττικά παραδείγματα ως προς τις αναλογίες και 
κάποιες μορφολογικές λεπτομέρειες12, ωστόσο εντάσσεται στην ίδια, περιορισμένης 
παραγωγής, παραλλαγή. Η ακριβής χρονολόγησή του καθίσταται δύσκολη, καθώς 
δεν προέρχεται από το εσωτερικό τάφου και στερείται συνευρημάτων. Με βάση τα 
δύο παραδείγματα της αθηναϊκής Αγοράς, πιθανώς χρονολογείται στο α΄ μισό του 3ου 
αι. π.Χ. 
 Το 9.2 ανήκει στον τύπο των σκυφιδίων σε σχήμα εχίνου με βαθύ σώμα. Ο 
συγκεκριμένος τύπος δεν ήταν δημοφιλής κατά τον 4ο αι. π.Χ. και η Rotroff θεωρεί 
ότι πρέπει να χαμηλώσει λίγο η χρονολόγηση των Sparkes και Τalcott, οι οποίοι 

                                                           
6 Για τα κορινθιακά σκυφίδια σε σχήμα εχίνου, βλ. Corinth VII.3, 29-31· Corinth XVIII.1, 41-42· 
Corinth VII.6, 105-106· James 2010, 88-92· Ένα κορινθιακό σκυφίδιο σε σχήμα εχίνου προέρχεται από 
το πλάτωμα των Κεγχρεών, βλ. Adamsheck 1979, 10 αρ. Gr. 20 πίν. 2. 
7 Pemberton 1985, 296 αρ. 1 πίν. 80· Corinth XIII, 279 αρ. 444-4 πίν. 71. 293-294 αρ. 498-7 πίν. 78. 
Το τελευταίο περιγράφεται ως αττική εισαγωγή από τον Edwards, ωστόσο η Pemberton θεωρεί πως 
μάλλον πρόκειται για κορινθιακό, Pemberton 1985, 283 υποσ. 37.  
8 Για εισηγμένα αττικά σκυφίδια σε σχήμα εχίνου στην Κόρινθο και τη Ράχη Ισθμίων, βλ. Corinth 
VII.6, 107· Corinth XVIII.1, 161 αρ. 446 πίν. 47 εικ. 12· Anderson-Stojanović 1993, 264-265· Έξι 
αττικά σκυφίδια έχουν βρεθεί στο πλάτωμα των Κεγχρεών. Αναφέρονται ως σκυφίδια με χείλος που 
στρέφεται προς τα μέσα, ωστόσο ορισμένα εξ αυτών φαίνεται να είναι σκυφίδια σε σχήμα εχίνου και 
κάποια άλλα σκυφίδια με λοξότμητο χείλος. H Adamsheck τα χρονολογεί από το 375 έως το 275 π.Χ., 
βλ. Adamsheck 1979, 7 αρ. Gr. 9 πίν. 2 εικ. 5.  
9Agora XXIX, 162.  
10 Σε τμήμα της εξωτερικής πλευράς καλύπτεται και το κατώτερο σώμα, λόγω αμελούς εμβάπτισης.  
11 Agora XXIX, 340 αρ. 987 πίν. 75· αρ. 992 πίν 75 εικ. 62. Το πρώτο χρονολογείται γύρω στο 300 
π.Χ. και το δεύτερο με επιφύλαξη γύρω στο 250 π.Χ.  
12 Το Ε.1 έχει μέγιστη διάμετρο μεγαλύτερη του ύψους κατά δυόμιση περίπου φορές, ενώ στα δύο 
παραδείγματα της αθηναϊκής Αγοράς είναι παραπάνω από τριπλάσια. Επιπλέον, η κάτω επιφάνειά του 
είναι επίπεδη, ενώ των δύο σκυφιδίων από την Αθήνα τονισμένη.  
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τοποθετούν την εισαγωγή του στο αττικό ρεπερτόριο στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 
Η διάδοσή του αυξάνεται πολύ κατά τον 3ο αι. π.Χ. και διατηρείται έως και τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ.13. To παράδειγμα των Κεγχρεών έχει ευρεία δακτυλιόσχημη βάση με 
διογκωμένο και κυρτό περίγραμμα, επιφάνεια έδρασης με ολόβαφη αυλάκωση και 
κάτω επιφάνεια με μαστοειδή απόφυση. Τα τοιχώματά του διατηρούν ακόμα ικανό 
πάχος και διαγράφουν σχεδόν πλήρη καμπύλη. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
ομοιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνα, που η Rotroff χρησιμοποιεί για να 
ταξινομήσει τα αντίστοιχα σκυφίδια στα τέλη του 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ.14.  

Η πλήρης καμπύλη των τοιχωμάτων και η μαστοειδή απόφυση της κάτω 
επιφάνειας θα τοποθετούσαν το 9.2 στα πολύ πρώιμα παραδείγματα του τύπου, στα 
τέλη του γ΄ - αρχές του δ΄ τετάρτου του 4ου αι. π.Χ., ωστόσο η αύλακα στην 
επιφάνεια έδρασης υπαγορεύει τη χρονολόγησή του στο τέλος του αιώνα ή τις αρχές 
του επόμενου. Τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου 9 συμβαδίζουν με αυτή τη 
χρονολόγηση.   

 
Σκυφίδια με Επίπεδη Βάση 

 
 Ως κτερίσματα στους τάφους 20 και 64 είχαν προσφερθεί δύο μικρού 
μεγέθους σκυφίδια με επίπεδη βάση (20.5, 64.2). Θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 
στην ενότητα των μικκύλων αγγείων, ωστόσο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα 
σκυφίδια πολύ μικρού μεγέθους ενδεχομένως παραμένουν χρηστικά. Εναπόκειται 
στην κρίση του εκάστοτε μελετητή η κατηγορία στην οποία θα τα καταχωρίσει. 
Επιπλέον, το 64.2 ανήκει σε σχήμα, που ταυτίστηκε πρόσφατα από την James ως 
«shallow dish»15. Έχει επίπεδη βάση με έντονα ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από 
τον τροχό και σώμα και χείλος όπως τα σκυφίδια σε σχήμα εχίνου. Είναι άβαφο και ο 
ιδιαίτερα μαλακός πηλός του (πηλός 3) είναι ροζ, αλλά το χρώμα του στο ανώτερο 
τμήμα του σώματος και το χείλος εναλλάσσεται με πολύ ωχρό καστανό16. Οι 
μοναδικές διαφορές, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που αποδίδει η James σε αυτά 
τα αγγεία, εντοπίζονται στο γεγονός ότι το σκυφίδιο των Κεγχρεών δεν καλύπτεται με 
λευκό επίχρισμα και ο πηλός του δεν είναι ομοιόμορφα ροζ.  
 Σύμφωνα με την James, οκτώ ολόκληρα αγγεία και αρκετά θραύσματα του 
τύπου έχουν βρεθεί σε δύο αποθέτες από τον χώρο του Μουσείου της Αρχαίας 
Κορίνθου και ένα σε τάφο του 3ου αι. π.Χ. στον σύγχρονο οικισμό της Αρχαίας 
Κορίνθου17. Επιπλέον, θεωρεί πιθανότερο αυτά τα αγγεία, λόγω του ιδιαίτερα 
μαλακού πηλού, να συνδέονται με λατρευτική δραστηριότητα, παρά να αποτελούν 
επιτραπέζιο σκεύος. Στη μελέτη της προτείνει ως περίοδο παραγωγής τους το 

                                                           
13 Agora XXIX, 162.  
14 Agora XXIX, 163.  
15 Για το σχήμα, βλ. James 2010, 104-105.  
16 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8.  
17 Corinth VII.6, 116· Corinth XIII, 148-149. Ως προς το σχήμα παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με 
τα μικρά ημιβαφή σκυφίδια από τον οχετό Drain 1971-1. Τα αντίστοιχα από το Βόρειο Νεκροταφείο 
αναφέρονται ως μικκύλα σκυφίδια. Εκτός από τη διαφορά στη βαφή, τα αγγεία από τον οχετό Drain 
1971-1 έχουν και διαφορετικό πηλό. Για αυτά του Βόρειου Νεκροταφείου ο πηλός δεν σημειώνεται.  
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διάστημα από το 275 έως το 225 π.Χ., παρόλα αυτά το παράδειγμα των Κεγχρεών 
χρονολογείται επαρκώς από τα συνευρήματά του στα 340-320 π.Χ., θέτοντας προς 
αναθεώρηση τη χρονολογία εισαγωγής του τύπου στο κορινθιακό ρεπερτόριο.  
 Το έτερο σκυφίδιο με επίπεδη βάση (20.5) έχει παραχθεί επίσης με τον πηλό 
3, αλλά στη βασική εκδοχή όπου το χρώμα είναι ομοιόμορφα ροζ. Δεν ανήκει στον 
παραπάνω τύπο, καθώς τα τοιχώματά του είναι διευρυνόμενα έως το μειούμενο 
χείλος. Επιπλέον, στη βάση δεν διακρίνονται ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον 
τροχό. Αβαθείς, στενές αυλακώσεις περιτρέχουν το μέσο του σώματος, σε μία 
μάλλον πειραματική και ανεπιτυχή προσπάθεια διακόσμησης. Η αναζήτηση 
παρόμοιων σκυφιδίων στη βιβλιογραφία αποδείχτηκε άκαρπη, παρόλα αυτά το 
μέγεθος, ο πηλός και η βάση το εντάσσουν στην παράδοση του παραπάνω τύπου. Με 
βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου 20 χρονολογείται στο α΄ τέταρτο του 3ου αι. 
π.Χ.    
 

Αμφίκοιλο Αλατοδοχείο 
   
 Το αμφίκοιλο αλατοδοχείο (5.7) αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα 
κορινθιακής μίμησης των αντίστοιχων αττικών. Η βάση του είναι επίπεδη και έντονα 
προεξέχουσα, τα τοιχώματά χαμηλά και ελάχιστα κοίλα, ενώ το χείλος στρέφεται 
έντονα προς τα έξω δημιουργώντας ευρεία, κεκλιμένη άνω επιφάνεια. Έχει παραχθεί 
με τον πηλό 3, στην εκδοχή του ομοιόμορφα ροζ χρώματος, και διατηρεί ίχνη λευκού 
επιχρίσματος στο σώμα και την κάτω πλευρά του χείλους18. Η επίπεδη βάση φέρει 
καλοδιατηρημένο ερυθρό διάλυμα. Τα συνευρήματα του 5.7 υπαγορεύουν τη 
χρονολόγησή του στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., πιο πιθανά στο γ΄ τέταρτο του αιώνα.  
 Στην Κόρινθο τα εισηγμένα αττικά μελαμβαφή αλατοδοχεία αυτού του τύπου 
είναι σπάνια19. Στο Βόρειο Νεκροταφείο εντοπίζεται μία αττική εισαγωγή και η 
Palmer σημειώνει ότι δεν υπάρχει καμία κορινθιακή μίμηση του αττικού προτύπου20. 
Στην Αττική παράγονται αμφίκοιλα αλατοδοχεία από τον ύστερο 6ο αι. π.Χ. έως το 
τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., ενώ η αρκετά κοντινή παραλλαγή των 
πηνιόσχημων αλατοδοχείων παράγεται περίπου από το 325 π.Χ. έως το β΄ τέταρτο 
του 3ου αι. π.Χ.21. H μίμηση των αττικών προτύπων στην περίπτωση του 5.7 δεν 
μπορεί να θεωρηθεί πιστή, κυρίως ως προς το βαθμό προεξοχής της βάσης και του 
χείλους και την απουσία μελανής βαφής, παρόλα αυτά δεν απομακρύνεται από τη 
βασική φόρμα τους.  
  

                                                           
18 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8.  
19 Corinth XVIII.1, 161 αρ. 445 πίν 47 εικ. 12, χρονολογούμενο στον ύστερο 6ο αι. π.Χ.· Merker 2006, 
127, αρ. 279 εικ. 80, χρονολογούμενο στο β΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.  
20 Corinth XIII, 325 αρ. X-251 χωρίς χρονολόγηση· Corinth XIII, 148.  
21 Για τα αμφίκοιλα αλατοδοχεία στην Αττική, βλ. Agora XII, 136-137· Agora XXIX, 165-166· Για τα 
πηνιόσχημα αλατοδοχεία, βλ. Agora XXIX, 166· Rotroff 1984. 
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Κεφάλαιο 4, Αγγεία Εκροής Υγρών 
 

Τα αγγεία εκροής υγρών στο νεκροταφείο των Κεγχρεών αποτελούνται από 
διαφόρων τύπων οινοχόες και τριφυλλόστομες οινοχοΐσκες κορινθιακής παραγωγής, 
όπως επίσης από μία όλπη και μία λάγυνο, εισηγμένες από ανατολικο-ιωνικά κέντρα. 
Οι οινοχόες μαζί με τις ημιβαφείς κοτύλες και τους λύχνους αποτελούν τις 
πολυπληθέστερες κατηγορίες κτερισμάτων. Τα τρία αγγεία απαντώνται σε αρκετές 
περιπτώσεις μαζί στον ίδιο τάφο, συνδυασμός τεκμηριωμένος και στο Βόρειο 
Νεκροταφείο της Κορίνθου. Ο συνηθέστερος τύπος είναι η οινοχόη με κυκλικό 
στόμιο και ακολουθούν οι ωοειδείς οινοχόες με άρθρωση στον ώμο και οι μικκύλες1. 

Για τις οινοχόες με κυκλικό στόμιο ακολουθείται η τυπολογία της Palmer, 
παρόλο που, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, κάποιες από αυτές πιθανώς 
λειτουργούσαν ως αγγεία για αρωματικά έλαια ή μικκύλα αγγεία. Από την άλλη 
πλευρά, το Βόρειο Νεκροταφείο αποτελεί την κύρια πηγή των οινοχοών με κυκλικό 
στόμιο. Επιπλέον, η Pemberton στη δημοσίευση των ελληνιστικών τάφων της 
Αναπλογάς διατηρεί την τυπολογία της Palmer2. Επιλέγω να ακολουθήσω την ήδη 
διαμορφωμένη τυπολογία αφενός γιατί ο αριθμός των παραδειγμάτων από τις 
Κεγχρεές είναι σαφώς μικρότερος και με πιο περιορισμένο χρονολογικό εύρος, 
αφετέρου για να μην προκληθεί κατακερματισμός αυτών των αγγείων στη 
βιβλιογραφία και σύγχυση σε μελλοντικούς ερευνητές. 

 
Οινοχόες με Κυκλικό Στόμιο 

 
Οινοχόες με κυκλικό στόμιο, Τύπος Α 
  
 Οι οινοχόες του τύπου Α χαρακτηρίζονται από χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση, 
πεπιεσμένο σφαιροειδές σώμα, επικλινή ώμο, αμφίκοιλο λαιμό, κυκλικό στόμιο με 
πλαστική ακμή στο κατώτερο άκρο, διευρυνόμενο χείλος και κάθετη υπερυψωμένη 
λαβή που αναπτύσσεται από τον ώμο έως το στόμιο3. Η βαφή συνήθως καλύπτει 
ολόκληρο το αγγείο εξωτερικά, ωστόσο κάποιες φορές παραμένουν εξηρημένα η 
βάση ή και το κατώτερο τμήμα του σώματος. Στον 5ο αι. π.Χ. είναι συνήθης η 
διακόσμηση με επίθετες λευκές ή ερυθρές ταινίες στο σώμα, τον ώμο και το στόμιο, 
ενώ σε αρκετά παραδείγματα αποδίδεται στον ώμο, με λευκό επίθετο χρώμα, μονό 
διακοσμητικό μοτίβο πτηνού, ζώου, ανθεμίου, σβάστικα κ.α. Η παραγωγής τους είναι 
αποκλειστικά κορινθιακή. 

Οι οινοχόες με κυκλικό στόμιο του τύπου Α φαίνεται πως εντάσσονται σε 
κανονική παραγωγή περίπου το 500 π.Χ., ενώ τα υστερότερα παραδείγματα 
χρονολογούνται έως και λίγο μετά το 300 π.Χ.4, ωστόσο η δημοφιλία τους 

                                                           
1 Οι μικκύλες οινοχόες πραγματεύονται μαζί με τα υπόλοιπα μικκύλα αγγεία στο κεφ. 7. 
2 Pemberton 1985.  
3 Ο τύπος πραγματεύεται μόνο από την Palmer και τα υστερότερα παραδείγματά του και από την 
Pemberton, Corinth XIII, 134-136· Pemberton 1985, 275-276.  
4 Pemberton 1985, 298-299 αρ. 16 πίν. 77· αρ. 23 πίν. 77.  
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περιορίζεται ήδη αρκετά νωρίτερα. Προορίζονται κυρίως για ταφική χρήση5, καθώς 
τα δημοσιευμένα παραδείγματα από άλλου είδους σύνολα είναι περιορισμένα6. Η 
Palmer κατατάσσει τα 66 παραδείγματα του Βόρειου Νεκροταφείου σε πέντε ομάδες, 
με την τελευταία να περιλαμβάνει παραλλαγές που δεν μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν στις πρώτες τέσσερις. Οι πρώτες τρεις ομάδες της Palmer 
αναφέρονται σε οινοχόες του 5ου αι. π.Χ., με την πρώτη να αποτελεί τον κύριο τύπο, 
τη δεύτερη να περιλαμβάνει οινοχόες με μείωση στο κατώτερο τμήμα του σώματος 
και απουσία των διακοσμητικών ταινιών και την τρίτη να αφορά σε οινοχόες με ρηχό 
στόμιο και στενότερο λαιμό. Στην τέταρτη ομάδα η Palmer τοποθετεί τις οινοχόες 
του 4ου αι. π.Χ., οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι μικρότερου μεγέθους, 
παρουσιάζουν αλλοίωση της φόρμας και πτώση της ποιότητας. 
 Οι τρεις οινοχόες με κυκλικό στόμιο τύπου Α από το νεκροταφείο των 
Κεγχρεών (47.2, 50.3, 57.1) προέρχονται από το εσωτερικό τάφων. Οι 47.2 και 50.3 
έχουν παραχθεί με τον πηλό 2, ενώ η 57.1 με τον πηλό 17. Και στις τρεις η βαφή έχει 
εφαρμοστεί με εμβάπτιση. Οι 47.2 και 50.3 χρονολογούνται από τα συνευρήματά 
τους στα 425-400 π.Χ., η πρώτη πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου. Η 47.2 
χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη ποιότητά της, τον ευδιάκριτο πλαστικό δακτύλιο 
στον λαιμό, την προεξέχουσα πλαστική ακμή στο κάτω τμήμα του στομίου και τις 
επίθετες λευκές και ερυθρές ταινίες στο σώμα και τον ώμο. Η μελανή βαφή, από την 
οποία εξωτερικά εξαιρείται μόνο η κάτω επιφάνεια, είναι ιδιαίτερα απολεπισμένη, 
ωστόσο στα σημεία που διατηρείται πετυχαίνει ικανοποιητικό βαθμό στιλπνότητας. Η 
οινοχόη 50.3 παρουσιάζει τα ίδια βασικά μορφολογικά στοιχεία, αλλά ο πλαστικός 
δακτύλιος στον λαιμό και η πλαστική ακμή του στομίου αποδίδονται υποτυπωδώς 
ενώ απουσιάζουν και οι επίθετες διακοσμητικές ταινίες, χαρακτηριστικά που την 
τοποθετούν μετά την 47.2 στη μεταξύ τους ακολουθία.   

H χρονολόγηση της 47.2 προκύπτει από την αντίστοιχη της ημιβαφούς 
κοτύλης του τύπου 1 (47.1), την οποία θεωρώ ασφαλή, λόγω των αναλογιών και των 
παράλληλων παραδειγμάτων της. Τα συνευρήματα της 50.3 αποτελούνται, εκτός των 
άλλων, από την έτερη ημιβαφή κοτύλη του τύπου 1 (50.1) και την κορινθιακή λήκυθο 
λευκού βάθους (50.2) που επίσης χρονολογούνται επαρκώς στο τελευταίο τέταρτο 
του 5ου αι. π.Χ. Η ακολουθία των δύο ημιβαφών κοτυλών του τύπου 1, 
επιβεβαιώνεται και από τις δύο οινοχόες, καθώς η 50.3 έπεται της 47.2 για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Η τρίτη οινοχόη του τύπου Α (57.1) είναι μικρού μεγέθους (ύψος χωρίς τη 
λαβή 0,076 μ.), η βάση της έχει γίνει πλέον ψευδοδακτυλιόσχημη, το σώμα της 
μειώνεται στο κατώτερο τμήμα, ο ώμος έχει περιοριστεί σε εύρος και σε κλίση και ο 
λαιμός είναι αξιοσημείωτα λεπτότερος σε σχέση με τις προηγούμενες. Επιπλέον, 

                                                           
5 Για οινοχόες του ίδιου τύπου εκτός του Βόρειου Νεκροταφείου και των ελληνιστικών τάφων, που 
πραγματεύεται η Pemberton, βλ. ενδεικτικά Eliot - M. Eliot 1968, 352 αρ. 6 πίν. 103. 356 αρ. 21 πίν. 
104. 361 αρ. 43 πίν. 106. 362 αρ. 50 πίν. 107. 365 αρ. 61 πίν. 108· Lawrence 1964, 102 αρ. Κ-8 πίν 21. 
106 αρ. S-3 πίν. 21.  
6 Ενδεικτικά, Corinth XVIII.1, 85 αρ. 33 πίν. 6· αρ. 34 πίν. 6· Corinth XV.3, 222 αρ. 1201 πίν. 50· 
Pease 1937, 287-288 αρ. 125-127 εικ. 23· Campbell 1938, 579-580 αρ. 46 εικ. 9.  
7 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
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απουσιάζει κάθε προσπάθεια απόδοσης πλαστικού δακτυλίου στον λαιμό και 
πλαστικής ακμής στο κάτω μέρος του στομίου. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα η 
βάση αλλά και το κατώτερο τμήμα του σώματος, ενώ στην κάτω επιφάνεια 
διακρίνονται ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Έχει βρεθεί μαζί με τον 
αττικό Κλασικό κάνθαρο με απλό χείλος 57.4, ο οποίος χρονολογείται προς τα τέλη 
του γ΄ τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. Αντιπροσωπεύει την πτώση της ποιότητας των 
οινοχοών του 4ου αι. π.Χ, όπως περιγράφεται από την Palmer. Η 57.1 παρουσιάζει 
μεγάλες ομοιότητες με τα υστερότερα παραδείγματα του τύπου, χρονολογούμενα από 
την Pemberton στις πρώτες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ.8, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
το σχήμα εισέρχεται στο τελευταίο στάδιο της παραγωγής του ήδη από τα τέλη του γ΄ 
τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. και συνεχίζει χωρίς καμία ουσιαστική εξέλιξη για λίγες 
δεκαετίες ακόμα.  
 
Οινοχόες με κυκλικό στόμιο, Τύπος Β 
 
 Η οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Β διαφέρει, ως προς αυτή του τύπου Α, 
στο μικρότερο μέγεθός της και στη λαβή, η οποία δεν υπερυψώνεται και 
επισυνάπτεται στον λαιμό ή χαμηλά στο στόμιο. Αρχικά, η βάση είναι χαμηλή 
δακτυλιόσχημη, ωστόσο σταδιακά γίνεται ψευδοδακτυλιόσχημη ή δισκοειδής. Το 
σώμα, ο ώμος, ο λαιμός και το στόμιο διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά του 
τύπου Α, αλλά σύντομα αποδίδονται πιο πρόχειρα. Συνήθως, εξηρημένα παραμένουν 
το κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση, σύμφωνα όμως με την Palmer κατά το 
α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. απαντώνται οινοχόες με ερυθρές ταινίες στο στόμιο αλλά και 
άβαφες. Το σχήμα πραγματεύεται μόνο από την Palmer, ενώ απουσιάζει από τους 
ελληνιστικούς τάφους της Αναπλογάς9.   
 H ακριβής χρήση αυτών των αγγείων παραμένει ασαφής. Κάποια από αυτά θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ως λήκυθοι, ενώ τα πολύ μικρά σε μέγεθος ως 
αρύβαλλοι. Τα τελευταία, λόγω του μικρού μεγέθους, δύνανται να θεωρηθούν και 
μικκύλα, χωρίς καμία χρηστική αξία. Η Rotroff εντάσσει στην κατηγορία των 
ληκύθων, αγγεία με εμφανείς μορφολογικές ομοιότητες με ορισμένες από τις 
οινοχόες του τύπου Β που δεν παρουσιάζουν πεπιεσμένο σώμα10. Στην παρούσα 
μελέτη, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή της ενότητας των 
οινοχοών, θα διατηρηθεί η τυπολογία της Palmer.  

Η δημοφιλία του τύπου Β είναι σαφώς μικρότερη από αυτήν του τύπου Α, 
καθώς στο Βόρειο Νεκροταφείο η αναλογία είναι μικρότερη του 1:2. Η Palmer 
χρονολογεί τις πρωιμότερες οινοχόες του τύπου Β στο α΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. και 
τις υστερότερες στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Τα χαρακτηριστικά της εξέλιξης του 
σχήματος είναι αντίστοιχα των οινοχοών του τύπου Α με μείωση της ποιότητάς τους 

                                                           
8 βλ. παραπάνω υποσ. 4. 
9 Corinth XIII, 136-137.  
10 Agora XXIX, 169-171· Επιπλέον, για κορινθιακή λήκυθο με ραβδώσεις από τον οχετό Drain 1971-1, 
που παρουσιάζει ομοιότητες με τον τύπο Β της Palmer και τον προβληματισμό των McPhee και 
Pemberton, βλ. Corinth VII.6, 201. 
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κατά τον 4ο αι. π.Χ. Η παρουσία τους τεκμηριώνεται και σε άλλους είδους σύνολα, 
ωστόσο η συντριπτική πλειονότητα αφορά σε κτερίσματα τάφων11.   
 Στο νεκροταφείο των Κεγχρεών απαντώνται τρεις κορινθιακές οινοχόες τύπου 
Β (49.2, 47.3, 82.3) και μία αργείτικη εισαγωγή (38.2), η οποία επιλέχθηκε να 
συμπεριληφθεί στις οινοχόες, και όχι στις ληκύθους, καθώς το σώμα, η λαβή και σε 
μικρότερο βαθμό το στόμιο ομοιάζουν με τα γενικά χαρακτηριστικά του τύπου Β. 
Και οι τρεις κορινθιακές οινοχόες έχουν παραχθεί με τον πηλό 1, ενώ η βαφή τους 
έχει εφαρμοστεί με εμβάπτιση12. Η οινοχόη 49.2 έχει κανονικό μέγεθος, αλλά οι 47.3 
και 82.3 ανήκουν στις πολύ μικρές εκδοχές του τύπου. Η 49.2 προέρχεται από τάφο 
χρονολογούμενο στα τέλη του 5ου – αρχές 4ου αι. π.Χ. Η βάση της είναι 
ψευδοδακτυλιόσχημη, ωστόσο το σώμα, η λαβή και το στόμιο διατηρούν ακόμα την 
καλή διαμόρφωση του 5ου αι. π.Χ. Η βαφή είναι εξίτηλη και απολεπισμένη και αφήνει 
εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του σώματος και τη βάση. Από τα παραδείγματα του 
Βόρειου Νεκροταφείου μάλλον είναι πιο κοντά στην κατ. 348-3, παρόλο που η 49.2 
έχει πιο περιορισμένο ώμο και μείωση στο κατώτερο σώμα13.  

Οι 47.3 και 82.3 ανήκουν στις μικρού μεγέθους οινοχόες του τύπου Β (ύψος 
0,061 και 0,059 μ. αντίστοιχα) και πιθανώς λειτουργούσαν ως μικκύλα αγγεία ή 
ελαιοδοχεία. Η βάση είναι ψευδοδακτυλιόσχημη και δισκοειδής αντίστοιχα και το 
σώμα πεπιεσμένο σφαιροειδές. Η λαβή και το στόμιο μιμούνται τα μεγαλύτερα 
παραδείγματα του τύπου και η βαφή αφήνει εξηρημένα το κατώτερο σώμα και τη 
βάση, στην οποία διακρίνονται ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Η 
47.3 προέρχεται από τάφο των αρχών του δ΄ τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. και η 82.3 από 
τάφο χρονολογούμενο στα 325-300 π.Χ. Οι μορφολογικές διαφορές, παρά τα εκατό 
χρόνια απόστασης, είναι μικρές και εντοπίζονται στη δισκοειδή βάση και το πιο 
πεπιεσμένο σώμα της 82.3 και τη λαβή της 47.3, η οποία σχηματίζει ορθή γωνία πριν 
επισυναφθεί ψηλά στο στόμιο14.  

Η εισηγμένη από το Άργος οινοχόη 38.2 έχει παραχθεί με ερυθρωπό πηλό με 
αρκετή ποσότητα μίκας. Η βάση δεν διατηρείται, το σώμα είναι πεπιεσμένο 
σφαιροειδές, ο ώμος επικλινής, ο λαιμός στενός και το στόμιο χοανοειδές με επίπεδο 
χείλος. Η μετάβαση στον ώμο τονίζεται με πλαστική ακμή, ο λαιμός με υποτυπώδη 
πλαστικό δακτύλιο και το στόμιο με ρηχή αυλάκωση. Η βαφή είναι εξίτηλη ερυθρή 
και αφήνει εξηρημένα σχεδόν το κατώτερο ήμισυ του σώματος και προφανώς και τη 
βάση. Χρονολογείται με ασφάλεια στα 350-325 π.Χ. από τον αττικό Κλασικό 
κάνθαρο με απλό χείλος 38.1, με τον οποίο κτέριζαν τον τάφο 38. Στη θέση Tile 

                                                           
11 Για οινοχόη από αποθέτη στον χώρο της μετέπειτα ρωμαϊκής Αγοράς, βλ. Pease 1937, 298 αρ. 182 
εικ. 30· Για οινοχόη από το νεκροταφείο πλησίον του λιμένος του Λεχαίου, βλ. Eliot - M. Eliot 1968, 
359 αρ. 38 πίν. 106.  
12 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8.  
13 Corinth XIII, 247-248 αρ. 348-3 πίν. 92, χρονολογούμενη από την Palmer στο γ΄ τέταρτο του 5ου αι. 
π.Χ.  
14 Για παραπλήσιου μεγέθους οινοχόη από το Βόρειο Νεκροταφείο, βλ. Corinth XIII, 278 αρ. 441-2 
πίν. 92.  
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Works έχει βρεθεί ίδιου τύπου αργείτικη οινοχόη με ψηλό ωοειδές σώμα και στιλπνό 
γάνωμα, χρονολογούμενη στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.15.   
 
Οινοχόες με κυκλικό στόμιο, Τύπος Γ 
 
 Ο τύπος Γ των οινοχοών με κυκλικό στόμιο δημιουργήθηκε από την Palmer 
για να ταξινομηθούν οινοχόες που έχουν παραχθεί είτε με πηλό τύπου blisterware είτε 
με τους συνήθεις πηλούς της κορινθιακής κεραμικής και φέρουν διακόσμηση 
κάθετων ραβδώσεων ή εγχαράξεων16. Η Palmer εξαιρεί τα αγγεία τύπου Γ από 
προηγούμενο γενικό σχόλιο για τη χρήση όλων των τύπων ως οινοχοών. Σημειώνει 
ότι τα μικρότερα σε μέγεθος παραδείγματα του τύπου Γ χρησιμοποιούνταν ως 
ελαιοδοχεία, καθώς στο Βόρειο Νεκροταφείο απαντώνται σε τάφους μαζί με οινοχόες 
των άλλων τύπων. Με τον πηλό blisterware παράγονται διάφορα σχήματα, όπως 
αμφορείς και οινοχόες, ωστόσο τα μικρότερα σε μέγεθος σκεύη αναφέρονται στην 
κορινθιακή βιβλιογραφία ως αρύβαλλοι. Ο πηλός blisterware θεωρείται 
ενδεδειγμένος για αγγεία φύλαξης αρωματικών ελαίων, λόγω της χαμηλής 
πορότητας17.  
 Οι δύο οινοχόες τύπου Γ των Κεγχρεών (20.1, 57.2) δεν έχουν παραχθεί με 
πηλό blisterware, αλλά με τον πηλούς 1 και 2 αντίστοιχα, τυπικούς πηλούς της 
κορινθιακής κεραμικής18. Η 57.2 φέρει κάθετες ανάγλυφες ραβδώσεις στον ώμο και η 
20.1 εγχαράξεις στην ίδια επιφάνεια. Τα αγγεία με ανάγλυφες ραβδώσεις 
αναφέρονται σποραδικά στη βιβλιογραφία και ως «μιμήσεις blisterware», όρος που 
θεωρώ ότι επιφέρει σύγχυση, δεν περιγράφει το είδος της διακόσμησης και προδίδει 
προσπάθεια σύνδεσης με την Κόρινθο ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου τρόπου 
κάλυψης των επιφανειών ληκύθων, οινοχοών και άλλων σχημάτων κατά την κλασική 
και πρώιμη Ελληνιστική περίοδο. Οι οινοχόες του τύπου Γ με διακόσμηση 
ανάγλυφων ραβδώσεων ή εγχαράξεων απαντούν πρωτίστως στους τάφους του 
Βόρειου Νεκροταφείου, αλλά προέρχονται και από δημόσιου χαρακτήρα σύνολα19. 
Τα παραδείγματα στο Βόρειο Νεκροταφείο χρονολογούνται από το γ΄ τέταρτο του 5ου 
αι. έως τις αρχές του 4ου αι. π.Χ., πιθανότερα όμως αυτό το είδος διακόσμησης 
συνεχίζεται σε ολόκληρο τον 4ο αι. π.Χ. Η Palmer σημειώνει για τα υστερότερα 
παραδείγματα του Βόρειου Νεκροταφείου ότι φέρουν - σε αντίθεση με τα 
πρωιμότερα - χαμηλού ανάγλυφου ραβδώσεις.  
 Ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του σχήματος, οι 57.2 και 20.1 
διαφοροποιούνται από τον τύπο Β στο στόμιο, καθώς αυτό είναι μεν κυκλικό, 
ωστόσο έχει έντονα και απότομα διευρυνόμενο χείλος. Η 57.2 προέρχεται από τάφο 
του γ΄ τετάρτου του 4ου αι. π.Χ., οι ραβδώσεις της είναι χαμηλού ανάγλυφου και 

                                                           
15 Merker 2006, 129 αρ. 285 εικ. 83, όπου αναφέρεται ορθότερα ως λήκυθος ακολουθώντας την 
τυπολογία της αθηναϊκής Αγοράς.  
16 Corinth XIII, 137-138.  
17 Για αρύβαλλους με πηλό blisterware, βλ. Corinth VII.6, 200.  
18 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
19 Corinth VII.6, 157· Για πιθανώς κορινθιακό αγγείο του ίδιου τύπου στην Αθήνα, βλ. Agora XXIX, 
421 αρ. 1749 πίν. 138. 
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περιορίζονται, όπως προαναφέρθηκε, στον ώμο. Η εξίτηλη βαφή, όπως και στην 20.1, 
αφήνει εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του σώματος και τη βάση. Το υστερότερο 
παράδειγμα από το Βόρειο Νεκροταφείο20 - κρίνοντας από τη διαθέσιμη φωτογραφία 
- έχει εξίσου χαμηλές ραβδώσεις, αλλά το πάχος τους είναι μεγαλύτερο και επιπλέον 
εκτείνονται εκτός από τον ώμο και στο ανώτερο τμήμα του σώματος. Κρίνοντας από 
την οινοχόη των Κεγχρεών και τις αντίστοιχες του Βόρειου Νεκροταφείου και στον 
βαθμό που η εξέταση αγγείων μέσω φωτογραφιών είναι αξιόπιστη, θεωρώ πως εν 
δυνάμει κριτήρια χρονολόγησης αποτελούν το βάθος του ανάγλυφου, το πάχος των 
ραβδώσεων και η έκταση της επιφάνειας που καλύπτουν. 
 Η οινοχόη 20.1 χρονολογείται από τα συνευρήματά της στο α΄ τέταρτο του 3ου 
αι. π.Χ. Και οι επτά οινοχόες με παρόμοιες εγχαράξεις από το Βόρειο Νεκροταφείο 
προέρχονται από τάφους χρονολογούμενους από την Palmer στα μέσα ή το γ΄ 
τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Μεγαλύτερες ομοιότητες ως προς το σχήμα και το είδος των 
εγχαράξεων παρουσιάζει με τις κατ. 445-3 και κατ. 447-321. Οι εγχαράξεις τους είναι 
σαφώς πιο αραιές, δεν συγχέονται μεταξύ τους και καλύπτουν το ανώτερο τμήμα του 
σώματος και τη μετάβαση στον ώμο. Αντίθετα, οι εγχαράξεις της 20.1 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη πυκνότητα, συγχέονται μεταξύ τους και καλύπτουν την 
επιφάνεια του ώμου, εκκινώντας από τη μετάβαση σε αυτόν και απολήγοντας στη 
βάση του λαιμού. Η χρονολογική απόσταση της 20.1 από τα παραδείγματα του 
Βόρειου Νεκροταφείου και οι διαφορές στην απόδοση και την επιφάνεια κάλυψης 
των εγχαράξεων, πιθανώς υποδηλώνουν τα κριτήρια χρονολόγησης των οινοχοών με 
αυτή τη διακόσμηση.   
 
Οινοχόες με κυκλικό στόμιο, Τύπος Δ 
 
 Οι οινοχόες του τύπου Δ έχουν συνήθως χαμηλή βάση, πεπιεσμένο 
σφαιροειδές ή σφαιρικό σώμα, κοίλο λαιμό και κυκλικό στόμιο με έντονα 
διευρυνόμενο χείλος. Η κάθετη λαβή αναπτύσσεται από τον ώμο και επισυνάπτεται 
στο χείλος ή ψηλά στο στόμιο. Η βαφή αφήνει εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του 
σώματος και τη βάση. Το ασφαλέστερο κριτήριο για την ταξινόμηση μιας οινοχόης 
στον τύπο Δ, αντί του τύπου Β, είναι το έντονα και σε πολλές περιπτώσεις απότομα 
διευρυνόμενο χείλος. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πολλά παραδείγματα του τύπου 
Γ παρουσιάζουν κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η χρήση των αγγείων του 
τύπου Δ παραμένει ασαφής, καθώς θα μπορούσαν να λειτουργούν και ως 
ελαιοδοχεία, ενώ τα μικρότερα σε μέγεθος δύνανται να ταξινομηθούν και στην 
κατηγορία των μικκύλων.  
 Ο τύπος Δ πραγματεύεται από την Palmer και την Pemberton22. Τα 
πρωιμότερα παραδείγματα του Βόρειου Νεκροταφείου χρονολογούνται στα τέλη του 
5ου αι., ωστόσο η Palmer σημειώνει ότι αποτελούν τυπικό κτέρισμα του 4ου αι. π.Χ. Η 
Pemberton διακρίνει μία παραλλαγή του τύπου Δ με ψηλότερο λαιμό, ο οποίος 

                                                           
20 Corinth XIII, 277 αρ. 437-2 πίν. 71, χρονολογούμενο από την Palmer στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. 
21 Corinth XIII, 279 αρ. 445-3 πίν. 71. 280 αρ. 447-3 πίν. 72. 
22 Corinth XIII, 138-139· Pemberton 1985, 276-277. 
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απαντάται σποραδικά σε τάφους έως και τα τέλη του 3ου αι. π.Χ., παρόλα αυτά η 
κύρια εκδοχή εμφανίζεται για τελευταία φορά σε τάφο του β΄ τετάρτου του ίδιου 
αιώνα23. Οι οινοχόες του τύπου Δ προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από ταφικά 
σύνολα, αλλά ο χαρακτηρισμός τους ως ταφικά αγγεία είναι μάλλον 
παρακινδυνευμένος24. Μοιάζει πιθανό, θραύσματα από τη βάση και το σώμα των 
οινοχοών του τύπου Δ - όπως και των προηγούμενων τύπων - να προέρχονται από 
οικιστικά ή δημόσιου χαρακτήρα σύνολα και να είναι αδύνατο να ταυτιστούν με 
συγκεκριμένο τύπο25. 
 H Palmer χωρίζει τις 29 οινοχόες του τύπου Δ από το Βόρειο Νεκροταφείο σε 
μεγάλου και μικρού μεγέθους, οι μεγάλες έχουν ύψος γύρω στα 0,090 μ. και οι μικρές 
γύρω στα 0,060 μ. Η σχετική συλλογή του νεκροταφείου των Κεγχρεών αριθμεί οκτώ 
οινοχόες26. Η 70.3 έχει παραχθεί με τον πηλό 2 και οι υπόλοιπες με τον πηλό 1, ενώ 
σε όλες η βαφή έχει εφαρμοστεί με εμβάπτιση, σε κάποιες μάλιστα με ιδιαίτερα 
αμελή τρόπο27. Μόνο δύο (51.2, 56.2) έχουν ύψος πάνω από 0,080 μ., ενώ το ύψος 
των υπόλοιπων κυμαίνεται από 0,059 έως 0,073 μ. Η χρονολόγηση προκύπτει από τα 
συνευρήματά τους και παρουσιάζει μεγάλη ομοιογένεια, αφού και τα οκτώ 
παραδείγματα συγκεντρώνονται στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., ενώ μόνο για δύο η 
προτεινόμενη χρονολόγηση περιλαμβάνει και τη δεκαετία του 360-350 π.Χ. Συνήθως, 
απαντούν στον ίδιο τάφο μαζί με ημιβαφή κοτύλη και λύχνο.  
 Οι 51.2 και 25.2 είναι οι μοναδικές με καλοσχηματισμένη δακτυλιόσχημη 
βάση, ενώ οι υπόλοιπες χαρακτηρίζονται από ψευδοδακτυλιόσχημη, πολλές φορές 
άτεχνη. Πάντως, το είδος και η απόδοση της βάσης δεν συνιστά κριτήριο 
χρονολόγησης, καθώς η 51.2 είναι η πρωιμότερη της σειράς και χρονολογείται στα 
μέσα του 4ου αι. π.Χ., αλλά η 25.2 προέρχεται από τάφο του τελευταίου τετάρτου. 
Χρονολογική διαφορά δεν φαίνεται να υποδηλώνουν και άλλες μικρές διαφορές 
ανάμεσα στα παραδείγματα των Κεγχρεών, όπως το πεπιεσμένο σφαιροειδές ή 
σφαιρικό σώμα, ο χαμηλότερος ή ψηλότερος λαιμός, ο επικλινής ή κυρτός ώμος και η 
γωνία επισύναψης της λαβής. Ως γενική παρατήρηση, τα παραδείγματα των 
Κεγχρεών με σφαιροειδές πεπιεσμένο και όχι σφαιρικό σώμα παρουσιάζουν 
καλύτερη ποιότητα, ωστόσο σε καμία περίπτωση αυτό δεν υποδηλώνει και 
πρωιμότερη χρονολόγηση28. Αξιοσημείωτη είναι η ομοιότητα των άτεχνων 5.1 και 
5.2, πιθανώς από το γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., οι οποίες με βεβαιότητα προέρχονται  

                                                           
23 Robinson 1962, πίν. 46d· Pemberton 1985, 276· Για το υστερότερο παράδειγμα από το Βόρειο 
Νεκροταφείο, βλ. Corinth XIII, 293-294 αρ. 498-6 πίν. 78· Pemberton 1985, 276. O τάφος 
χρονολογείται στο β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ., ωστόσο η οινοχόη - όπως σχολιάζει η Pemberton - 
βρίσκεται πιο κοντά στην παραλλαγή με τον ψηλότερο λαιμό.  
24 Για οινοχόη από το ιερό της Δήμητρας και Κόρης που έχει ταξινομηθεί στα μικκύλα αγγεία, βλ. 
Corinth XVIII.1, 99 αρ. 139 πίν. 17.  
25 Corinth VII.6, 148. Στον οχετό Drain 1971-1 θραύσματα βάρους 1223 γρ. ταξινομούνται ως μικρά 
αγγεία εκροής υγρών, καθώς είναι αδύνατη η ακριβής ταύτισή τους.  
26 Η ταξινόμηση της 70.3 στον τύπο Δ είναι υποθετική, καθώς δεν διατηρεί τον λαιμό, το στόμιο και τη 
λαβή.  
27 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
28 Τα παραπλήσια παραδείγματα που βρίσκουν οι οινοχόες των Κεγχρεών στο Βόρειο Νεκροταφείο 
αναφέρονται για λόγους συντομίας μόνο στον κατάλογο.  
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από το ίδιο εργαστήριο. Τέλος, καμία από τις οκτώ οινοχόες των Κεγχρεών δεν 
πλησιάζει τα χαρακτηριστικά της παραλλαγής του 3ου αι. π.Χ. με τον ψηλότερο 
λαιμό, την οποία περιγράφει η Pemberton.  
 Η οινοχόη 56.2 – από τάφο του γ΄ τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. – είναι η 
μεγαλύτερη σε μέγεθος (ύψος 0,090 μ.) και διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά του 
τύπου Δ ως προς το στόμιο και τη λαβή, αλλά διαφέρει σημαντικά από τις υπόλοιπες 
και στερείται στενών παράλληλων στην κορινθιακή βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά, η 
παραγωγή της είναι δίχως αμφιβολία κορινθιακή. Χαρακτηρίζεται από επίπεδη βάση, 
σφαιρικό σώμα, περιορισμένο και επικλινή ώμο και στενό, έντονα κοίλο, λαιμό. Το 
στόμιο έχει τα χαρακτηριστικά του τύπου Δ, αλλά το χείλος είναι πιο παχύ στην ακμή 
του ενώ η λαβή επισυνάπτεται στην άνω εσωτερική πλευρά του στομίου. Η βαφή 
επίσης διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς είναι κυρίως ερυθρή και σε μικρές 
επιφάνειες καστανή ή μελανή. Ανάμεσα στις οινοχόες του τύπου Δ από το Βόρειο 
Νεκροταφείο υπάρχουν τρεις με επίπεδη βάση29, παρόλα αυτά η 56.2 διαφέρει 
αξιοσημείωτα στη διαμόρφωση του ώμου και του λαιμού. Ενδεχομένως, είναι 
αποτέλεσμα πειραματισμού ή προϊόν εργαστηρίου με πολύ μικρή παραγωγή τέτοιων 
οινοχοών.  
 

Ωοειδείς Οινοχόες με Άρθρωση στον Ώμο 
 
 Οι ωοειδείς οινοχόες με άρθρωση στον ώμο συνιστούν σειρά αγγείων με 
περιορισμένη παραγωγή30. Χαρακτηρίζονται από επίπεδη βάση, ωοειδές στις 
περισσότερες περιπτώσεις σώμα, πλαστική άρθρωση στον ώμο, χαμηλό λαιμό, 
κυκλικό στόμιο με διευρυνόμενο χείλος και κάθετη, υπερυψωμένη λαβή. Συνήθως, η 
πλαστική άρθρωση στον ώμο ορίζει την αλλαγή του περιγράμματος προς το λαιμό 
και το στόμιο αποδίδεται υποτυπωδώς ως τριφυλλόσχημο με δύο «τσιμπήματα» στο 
χείλος. Κάποιες φορές, οι ωοειδείς οινοχόες φέρουν πώμα με σχήμα που θυμίζει 
καπέλο με γείσο31. Είναι κυρίως άβαφες, αλλά μερικά παραδείγματα φέρουν 
επίχρισμα.  

Ο τύπος και η σχετική ορολογία προσδιορίστηκαν αρχικά από τον Edwards. 
Στη βιβλιογραφία ακολουθείται σε γενικές γραμμές η ορολογία του, αλλά η James τις 
ταξινομεί μαζί με τις μικρές τριφυλλόστομες οινοχόες θεωρώντας ότι οι διαφορές – 
τουλάχιστον κατά την Ελληνιστική περίοδο – δεν είναι ουσιαστικές. Επιπλέον, 
αναφέρει ότι απαντώνται παραδείγματα ολόβαφα ή με εξηρημένο το κατώτερο τμήμα 
του σώματος και τη βάση32. Ο Εdwards προσδιορίζει την παραγωγή τους μεταξύ 425 
και 275 π.Χ., οι McPhee και Pemberton μεταξύ 400 και 275 π.Χ., ενώ η James - 

                                                           
29 Corinth XIII, 285 αρ. 462-4 πίν. 75. 289 αρ. 484-4 πίν. 77. 290 αρ. 487-4 πίν. 78.  
30 Για τις ωοειδείς οινοχόες με άρθρωση στον ώμο, βλ. Corinth VII.3, 54-56· Corinth XIII, 133 όπου 
αναφέρονται ως άβαφες οινοχόες με επίπεδη βάση· Corinth VII.6, 150· James 2010, 138-140, όπου δεν 
διαχωρίζονται από τις μικρές τριφυλλόστομες οινοχόες· Για τα πώματα, βλ. Corinth VII.6, 157.   
31 Προσαρμόζονται στα ελληνικά οι όροι της βιβλιογραφίας «ovoid oinochoai with shoulder stop» για 
τις οινοχόες και «cocked hat» για το πώμα αντίστοιχα.  
32 James 2010, 139.  
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εξετάζοντας τα δεδομένα από ελληνιστικούς αποθέτες - τοποθετεί το τέλος της 
παραγωγής γύρω στο 200 π.Χ.  

Ωοειδείς οινοχόες με άρθρωση στον ώμο μαρτυρούνται σε κάθε είδους 
σύνολα, κυρίως όμως προέρχονται από τάφους και από το Potters’ Quarter, όπου 
πιστεύεται ότι παράγονταν33. Παρόλο που το σχήμα πραγματεύεται σε αρκετές 
μελέτες, η εξέλιξή του ανιχνεύεται μόνο από τον Edwards, o οποίος διακρίνει τάση 
για περιορισμό της διαμέτρου της βάσης, του σώματος και του λαιμού, ουσιαστικά 
δηλαδή τάση για λεπτότερη και λιγότερο πεπιεσμένη φόρμα. Επιπλέον, υποθέτει ότι η 
άρθρωση στον ώμο θα ήταν εντονότερη σε παραδείγματα πρωιμότερα από αυτά που 
έχει στη διάθεσή του και προβλέπει ότι οι υστερότερες οινοχόες θα παρουσιάζουν 
πτώση στην ποιότητα της απόδοσής τους.  

Στο νεκροταφείο των Κεγχρεών απαντούν τέσσερις οινοχόες αυτού του τύπου 
– 4.1, 52.1, 70.2, 71.1 – με την 70.2 να διατηρεί και το πώμα της. Η 4.1 έχει παραχθεί 
με τον πηλό 1, οι 70.2 και 71.1 με τον πηλό 3 και η 52.1 πιθανώς με τον πηλό 434. Οι 
4.1 και 70.2 είναι άβαφες, αλλά η δεύτερη έχει ελαφρώς γυαλισμένες επιφάνειες, η 
71.1 καλύπτεται με εδαφόχρωμο επίχρισμα και η 52.1 με κακής ποιότητας και 
επάλειψης υπόλευκο επίχρισμα. Και οι τέσσερις έχουν ύψος, εξαιρουμένης της 
λαβής, μικρότερο από 0,100 μ35. Τρεις οινοχόες – 4.1, 70.2, 71.1 - μοιράζονται κοινά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίπεδη βάση χωριζόμενη από το ωοειδές σώμα 
με αύλακα, άρθρωση στον ώμο και κυκλικό στόμιο αποδιδόμενο υποτυπωδώς ως 
τριφυλλόσχημο. Η 52.1 έχει μεν όμοιο στόμιο, αλλά η βάση της είναι αδιαμόρφωτη 
και το σώμα πεπιεσμένο σφαιροειδές χωρίς άρθρωση στον ώμο. 

Εξετάζοντας τις τρεις οινοχόες που διαθέτουν τα συνήθη χαρακτηριστικά του 
τύπου, συμπεραίνεται ότι το κριτήριο της μείωσης της διαμέτρου δεν λειτουργεί 
αποτελεσματικά. Η 70.2 προέρχεται από τάφο χρονολογούμενο στα μέσα του 4ου αι. 
π.Χ., η 4.1 από τάφο του β΄ μισού του ίδιου αιώνα και η 71.1 από τάφο του β΄ μισού 
του 3ου αι. π.Χ. Η 70.2 έχει μέγιστη διάμετρο μικρότερη του ύψους, ενώ η 4.1 και η 
ύστερη 71.1 έχουν μέγιστη διάμετρο ίση με το ύψος. Όλα τα παραδείγματα της 
μελέτης του Edwards έχουν μέγιστη διάμετρο μικρότερη του ύψους. Η οινοχόη κατ. 
V-61 από τον οχετό Drain 1971-1 – χρονολογούμενη πιθανώς στο β΄ μισό του 4ου αι. 
π.Χ. – έχει επίσης μέγιστη διάμετρο μεγαλύτερη του ύψους36. Η διαφοροποίηση της 
71.1 σε σχέση με τις 4.1 και 70.2 εντοπίζεται στην πιο περιορισμένη βάση και στα 
ορατά ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό στην κάτω επιφάνεια. 
Επιπλέον, η 71.1 επιβεβαιώνει το συμπέρασμα της James για την παραγωγή αυτών 
των οινοχοών έως το β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. Οι ωοειδείς οινοχόες με άρθρωση στον 
ώμο είναι αγγεία μέτριας ποιότητας και περιορισμένης παραγωγής, συνεπώς φαντάζει 

                                                           
33 Corinth VII.6, 150· Για τα παραδείγματα από το Potters’ Quarter, βλ. Corinth XV.3, 353 αρ. 2206· 
2208· 2211·2212 πίν. 77· Για οινοχόη από το ιερό της Δήμητρας και Κόρης, βλ. Corinth XVIII.1, 154 
αρ. 390 εικ. 3.  
34 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
35 Μόνο μία από τις δημοσιευμένες οινοχόες έχει ύψος μεγαλύτερο από 0,100 μ., Corinth VII.6, 165 
αρ. V-61 πίν. 25 εικ. 31.  
36 Corinth VII.6, 150. Για την παραπομπή στον αριθμό καταλόγου, βλ. υποσ. 35. 
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πιθανό να μην απέκτησαν ποτέ συγκεκριμένη τάση στην εξέλιξή τους και οι κεραμείς 
να πειραματίζονταν με διάφορες, ως προς το σχήμα, παραλλαγές.   

Το πώμα (70.5) της οινοχόης 70.2 έχει επίπεδη βάση με ίχνη του σπάγκου 
αποκόλλησης από τον τροχό και ψηλό κωνικό κομβίο στο κέντρο. Βρίσκει κοντινά 
παραδείγματα στα πώματα από τον οχετό Drain 1971-1, ιδιαίτερα όμως στο κατ. V-
86, με το οποίο έχουν ίδιο ύψος και ελάχιστη διαφορά στη διάμετρο της βάσης37. 
Τέλος, η οινοχόη 52.1 αποτελεί μία κακότεχνη παραλλαγή ή κάποιου είδους 
πειραματισμό. Δίχως υπερβολή αποτελεί το αγγείο με τη χαμηλότερη ποιότητα 
ανάμεσα στην κεραμική του νεκροταφείου των Κεγχρεών. Το υπόλευκο επίχρισμα 
των επιφανειών της έχει ανομοιομερές πάχος ενώ η αδιαμόρφωτη βάση 
χαρακτηρίζεται από πολυάριθμα, βαθιά ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον 
τροχό, σε κάθε περίπτωση εντονότερα από οποιοδήποτε άλλο αγγείο του 
νεκροταφείου. Δυστυχώς, έχει βρεθεί στον ίδιο τάφο μόνο με ένα – επίσης κακότεχνο 
- μικκύλο λύχνο, συνεπώς η χρονολόγησή της καθίσταται αβέβαιη. Η ιδιαίτερα 
χαμηλή ποιότητα ενδεχομένως να την τοποθετεί στον 3ο αι. π.Χ., ωστόσο και η 
συγκεκριμένη πρόταση είναι παρακινδυνευμένη.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Corinth VII.6, 167 αρ. V-86.  
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Τριφυλλόστομες Οινοχοΐσκες 
 
 Οι τριφυλλόστομες οινοχοΐσκες αποτελούν μιμήσεις των μεγαλύτερων 
αντίστοιχων οινοχοών. Συνήθως, έχουν δισκοειδή ή επίπεδη βάση, σφαιρικό, 
σφαιροειδές ή ωοειδές σώμα, χαμηλό ή ψηλότερο λαιμό, κάθετη υπερυψωμένη λαβή 
και τριφυλλόσχημο στόμιο. Η βαφή συνήθως αφήνει εξηρημένα το κατώτερο τμήμα 
του σώματος και τη βάση, για αυτό σποραδικά στη βιβλιογραφία αναφέρονται και ως 
ημιβαφείς. Η παραγωγής τους ξεκινά σταδιακά από τα μέσα του 6ου αι π.Χ. και 
συνεχίζεται με αυξομειώσεις έως περίπου τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.38. Προέρχονται από 
κάθε είδους σύνολα, αλλά τα παραδείγματα από τάφους υπερτερούν οποιασδήποτε 
άλλης κατηγορίας, ιδιαίτερα κατά τον 4ο αι. π.Χ. Στο Βόρειο Νεκροταφείο αριθμούν 
σε 58, αριθμός ενδεικτικός της δημοφιλίας τους ως κτέρισμα. H χρονολόγηση αυτών 
των μικρών τριφυλλόστομων οινοχοών βασίζεται πρωτίστως στα συνευρήματα τους, 
ωστόσο οι Palmer και Ewdards συγκλίνουν στην άποψη ότι η μέγιστη διάμετρος 
μετατοπίζεται σταδιακά χαμηλότερα στο σώμα, αποδίδοντας απιόσχημη φόρμα.  

Τα δύο παραδείγματα των Κεγχρεών - 51.3, 20.2 - προέρχονται από τάφους 
χρονολογούμενους στα μέσα του 4ου αι. και το α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. αντίστοιχα. 
Και οι δύο έχουν παραχθεί με τον πηλό 1 και φέρουν εξίτηλη μελανή βαφή 
εφαρμοσμένη με εμβάπτιση39. Το κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση 
παραμένουν εξηρημένα ενώ και στις δύο διακρίνονται στην επιφάνεια έδρασης ίχνη 
του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Και οι δύο έχουν δισκοειδή βάση και 
απιόσχημη φόρμα, παρόλα αυτά το σώμα της 20.2 είναι έντονα διογκωμένο. Η 51.3 
φέρει ανεπαίσθητη άρθρωση στο σημείο μετάβασης στον λαιμό, η οποία ομοιάζει με 
την αντίστοιχη των οινοχοών του προηγούμενου τύπου, ωστόσο το στόμιό της έχει 
αποδοθεί με σαφήνεια ως τριφυλλόσχημο.  

 
Όλπη 

 
 Η όλπη 71.2 δεν σχετίζεται με τους γνωστούς τύπους από την Κόρινθο ή την 
Αθήνα. Βρίσκει τα παράλληλά της στους υστεροκλασικούς και ελληνιστικούς τάφους 
της Ρόδου, όπου αποτελεί συχνό κτέρισμα40. Η όλπη των Κεγχρεών χαρακτηρίζεται 
από στενή, διευρυνόμενη δακτυλιόσχημη βάση, ωοειδές σώμα με πολύ λεπτά 
τοιχώματα, χαμηλό λαιμό, κυκλικό στόμιο και κάθετη ταινιωτή λαβή. Η βαφή στην 
71.2 αφήνει εξηρημένα το ήμισυ κατώτερο τμήμα του σώματος και τη βάση. 
Σύμφωνα με τη μελέτη των Γιαννικουρή, Πατσιαδά και Φιλήμονος, η όλπη αυτού του 
τύπου συνδέεται με εργαστήρια του ανατολικού Αιγαίου και παράγεται από το α΄ 
μισό του 4ου αι. π.Χ. έως και τον 1ο αι. π.Χ.  

                                                           
38 Για το σχήμα, βλ. Corinth XIII, 132-133· Corinth VII.3, 53-54· Corinth VII.6, 149-150· Pemberton 
1985, 277-278· James 2010, 138-140, όπου πραγματεύονται μαζί με τις ωοειδείς οινοχόες με άρθρωση 
στον ώμο.  
39 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
40 Για το σχήμα και την εξέλιξή του, βλ. Γιαννικουρή – Πατσιαδά - Φιλήμονος 2000, 75-76 με 
βιβλιογραφία για άλλα παραδείγματα από τη Σάμο και την Αλεξάνδρεια.  
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Η 71.2 φαίνεται πως ανήκει στο β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ., όταν η μέγιστη 
διάμετρος μεταφέρεται χαμηλότερα στο σώμα, το οποίο από ραδινό γίνεται ωοειδές. 
Οι τρεις ερευνήτριες, εκτός από την εξέλιξη των μορφολογικών χαρακτηριστικών, 
συνιστούν ως κριτήριο χρονολόγησης την έκταση της επιφάνειας που καλύπτει η 
βαφή, καθώς σταδιακά μειώνεται διακοσμώντας ολοένα και μικρότερο τμήμα του 
σώματος. Η 71.2, με βάση και τα δύο προαναφερθέντα κριτήρια, βρίσκει το 
πλησιέστερο παράδειγμα στην κατ. Π 6152 από τη Ρόδο, η οποία χρονολογείται στα 
τέλη του 3ου αι. π.Χ.41. Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται εισηγμένες όλπες αυτού 
του τύπου στην Κόρινθο. Ο τάφος 71 εξαρτά τη χρονολόγησή του από την όλπη, 
καθώς η οινοχόη με άρθρωση στον ώμο 71.1 ανήκει σε τύπο αγγείου με ανεπαρκώς 
προσδιορισμένη εξέλιξη στην κορινθιακή βιβλιογραφία.  

 
Λάγυνος 

 
 Η λάγυνος αποτελεί χαρακτηριστικό αγγείο εκροής υγρών της ελληνιστικής 
περιόδου, αντικαθιστά πιθανώς την οινοχόη και παράγεται τόσο με πηλούς 
χρηστικής, όσο και με πηλούς λεπτής κεραμικής. Η λάγυνος 22.2 ανήκει στην 
κατηγορία με την πιο ευρεία διάδοση στον μεσογειακό κόσμο, όπου η επιφάνεια του 
αγγείου καλύπτεται από λευκό ή ωχρό επίχρισμα και φέρει διακόσμηση με επίθετη 
βαφή42. Η δημοφιλία της φτάνει στο απόγειό της μεταξύ 150 και 50 π.Χ., παρόλα 
αυτά παράγεται ήδη από τα τέλη του 3ου ή τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Απαντώνται και 
άλλα σχήματα αγγείων με την ίδια τεχνοτροπία - αποκαλείται και λευκού βάθους - 
όπως πυξίδες, θυμιατήρια και κύπελλα, ωστόσο οι λάγυνοι είναι με διαφορά το 
συνηθέστερο σχήμα. Το κέντρο ή τα κέντρα παραγωγής παραμένουν αδιευκρίνιστα, 
αλλά οι ενδείξεις κατευθύνουν τους μελετητές στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου 
και τις πόλεις της Μικράς Ασίας. 
 Η Rotroff διακρίνει δύο τύπους λαγύνων, με γωνιώδες περίγραμμα ή σφαιρικό 
σώμα, οι οποίες στη συνέχεια διαχωρίζονται σε αυτές με διακοσμητικά μοτίβα στον 
ώμο ή μόνο με διακόσμηση ταινιών. Στην Κόρινθο αναφέρονται μόνο τρία 
παραδείγματα λαγύνων λευκού βάθους από σύνολα δημόσιου χαρακτήρα – μία 
ολόκληρη και θραύσματα από άλλες δύο - και ο Edwards θεωρεί την αξιοσημείωτα 
μικρή παρουσία τους δηλωτική της έναρξης εισαγωγής τους λίγο πριν την 
καταστροφή της πόλης43.  

Η 22.2 των Κεγχρεών αποτελεί το μοναδικό γνωστό παράδειγμα στην 
Κόρινθο προερχόμενο από ταφικό σύνολο. Ανήκει στον τύπο των λαγύνων με 
γωνιώδες περίγραμμα ενώ φέρει και διακόσμηση στον ώμο. Η βάση είναι 
δακτυλιόσχημη, το γωνιώδες ή και αμφικωνικό σώμα χαρακτηρίζεται από ψηλό 
κατώτερο τμήμα και κυρτό ώμο και ο ψηλός λαιμός απολήγει σε δακτυλιόσχημο 

                                                           
41 Γιαννικουρή – Πατσιαδά - Φιλήμονος 2000, 76. 109. 111 αρ. Π 6152 πίν. 24β. 26α. 
42 Αναλυτικά για τις λαγύνους με λευκό επίχρισμα, βλ. Agora XXIX, 225-229, όπου στην 
υποσημείωση 35 παρατίθεται βιβλιογραφία για λαγύνους από τα σημαντικότερα κέντρα του 
μεσογειακού κόσμου.  
43 Corinth VII.3, 50 υποσ. 34· Για την ολόκληρη λάγυνο, βλ. Corinth I.4, 29 εικ. 3 πίν. 7.3. 
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χείλος. Η κάθετη ταινιωτή λαβή φέρει δύο αυλακώσεις στη ράχη της και αποτύπωμα 
αντίχειρα στη γένεσή της. Το επίχρισμα είναι λευκό και αρκετά εξίτηλο, όπως 
άλλωστε και η επίθετη βαφή.  

Εκτός από τις συνήθεις ταινίες στη βάση, τη μετάβαση στον ώμο, τη βάση του 
λαιμού και το χείλος, η λάγυνος των Κεγχρεών διακοσμείται με κοσμήματα επίθετης 
βαφής στον ώμο. Η κατάσταση διατήρησής τους χαρακτηρίζεται από μέτρια έως 
κακή και δεν επιτρέπει την ακριβή ταύτισή τους, ωστόσο διακρίνεται κόσμημα που 
μάλλον ερμηνεύεται ως φανός και τμήματα πιθανώς από γιρλάντες. Στην αθηναϊκή 
Αγορά, ανάμεσα σε δεκάδες παραδείγματα, αναφέρονται μόνο δύο με αποτύπωμα 
αντίχειρα στη γένεση της λαβής, οι κατ. 1503 και κατ. 150744. Και οι δύο λάγυνοι 
ανήκουν στον ίδιο τύπο με την 22.2 και χρονολογούνται στα 150-110 π.Χ.  

H λάγυνος των Κεγχρεών τοποθετείται, με βάση τα δύο ατρακτόσχημα 
μυροδοχεία του τάφου 22, στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ. Ο πηλός της 22.2 είναι 
πορτοκαλόχρωμος με αρκετή ποσότητα μίκας και σχετικά μαλακός, αφήνοντας 
πούδρα κατά την αφή. Στις κατ. 1503 και κατ. 1507 από την Αθήνα με το ίδιο 
αποτύπωμα στη γένεση της λαβής, ο πηλός περιέχει μίκα, αλλά έχει ψηθεί σκληρός, 
ενώ χρωματικά μόνο ο πηλός της δεύτερης ομοιάζει με αυτόν της λαγύνου των 
Κεγχρεών. Συνεπώς, το αποτύπωμα στη γένεση της λαβής μοιάζει δύσκολο να 
υποδηλώνει συγκεκριμένο εργαστήριο.  
 
 
  

                                                           
44 Agora XXIX, 390-391 αρ. 1503 πίν. 115 εικ. 88· αρ. 1507 πίν. 115 εικ. 89.  
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Κεφάλαιο 5, Αγγεία για Αρωματικά Έλαια 
 
Η συλλογή των αγγείων για τη φύλαξη αρωματικών ελαίων από το 

νεκροταφείο των Κεγχρεών περιλαμβάνει τρεις ληκύθους, τέσσερα ατρακτόσχημα 
μυροδοχεία και δύο μικροσκοπικά άωτα αγγεία που ταυτίζονται με φαρμακευτικά 
δοχεία.  

 
Λήκυθοι 

 
 Στο νεκροταφείο των Κεγχρεών απαντώνται τρεις λήκυθοι του 5ου αι. π.Χ., 
μία μελανόγραφη ανθεμωτή αττικής παραγωγής (1.1) και δύο κορινθιακές λήκυθοι 
λευκού βάθους (50.2, Δ.9).  
 
Μελανόγραφη Ανθεμωτή Λήκυθος  
 

Με τη μελανόγραφη ανθεμωτή λήκυθο είχε κτεριστεί ο τάφος 1, ο 
πρωιμότερος του νεκροταφείου. Οι αττικές λήκυθοι σε ταφές στην Κόρινθο κατά την 
Υστεροαρχαϊκή και πρώιμη Κλασική περίοδο είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και μαζί με 
τις κύλικες αποτελούν τους δύο συνηθέστερους τύπους αττικών εισαγωγών. Στο 
Βόρειο Νεκροταφείο ανέρχονται σε 170 και περιλαμβάνουν διάφορους τύπους 
μελανόμορφων, μελαμβαφών, λευκού βάθους, ανθεμωτών και ληκύθων με 
διακόσμηση κισσού1. Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσά τους εντοπίζονται μόνο τρεις 
με ερυθρόμορφη διακόσμηση. Χρονολογικά καλύπτουν το διάστημα από το 
τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. έως περίπου το 425 π.Χ., ωστόσο με μεγαλύτερη 
συχνότητα απαντούν από το 500 π.Χ. και μετά2.  
 Ως προς τη διακόσμηση, η ανθεμωτή λήκυθος 1.1 χαρακτηρίζεται από τα 
τέσσερα διπλά ανθέμια, χωριζόμενα πάνω και κάτω από αλυσίδα με μελανή στιγμή 
στο κέντρο των κρίκων. Τα διπλά ανθέμια χωρίζονται μεταξύ τους με 
σχηματοποιημένους κάλυκες λωτού. Με εγχάραξη δηλώνονται τα φύλλα, τα τόξα 
γύρω από τον πυρήνα των ανθεμίων και η περίμετρος των κρίκων της αλυσίδας. 
Επίθετο λευκό χρώμα έχει χρησιμοποιηθεί για να δηλωθούν τα τόξα που περιβάλλουν 
τα ανθέμια. Η Palmer διακρίνει τρεις τύπους ανάμεσα στις 50 αττικές ανθεμωτές 
ληκύθους από το Βόρειο Νεκροταφείο3, οι οποίοι αποτελούν και χρονολογικό 
κριτήριο με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του αγγείου.  

Η γενική τάση στην εξέλιξη της χαρακτηριζόμενης από μεγάλη ομοιογένεια 
ομάδας είναι από πιο συμπαγή και ρωμαλέα αγγεία προς αυτά με λεπτότερη φόρμα. 
Στον πρώτο τύπο οι λήκυθοι έχουν επικλινή ώμο και κυρτά τοιχώματα και 
                                                 
1 Για τις αττικές ληκύθους του Βόρειου Νεκροταφείου, βλ. Corinth XIII, 161-165· Αναλυτικά για τις 
αττικές μελανόμορφες ληκύθους, βλ. Haspels 1936.  
2 Για αττικές ληκύθους ίδιων τύπων σε νεκροταφείο πλησίον του λιμένος στο Λέχαιο, βλ. Eliot – Μ. 
Eliot 1968.  
3 Corinth XIII, 141 εικ. 15. 163-164. Αναφέρομαι στους τρεις τύπους της Palmer για τις ανθεμωτές 
ληκύθους «ερυθρού βάθους», όρο που χρησιμοποιεί για να τις διαχωρίσει από τις ληκύθους με λευκό 
βάθος και διακόσμηση ανθεμίων.  
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χρονολογούνται στα 490-470 π.Χ., ενώ ο τρίτος τύπος που ξεκινά γύρω στα 470-465 
π.Χ. και παράγεται για περίπου είκοσι χρόνια, χαρακτηρίζεται από την απότομη 
αύξηση του εύρους το ώμου, ο οποίος αποκτά πιο γωνιώδες περίγραμμα4. Η Palmer 
διακρίνει μία μικρή ομάδα, τύπος 2, ως μεταβατική μεταξύ των τύπων 1 και 3. Η 1.1 
από το νεκροταφείο των Κεγχρεών ανήκει στον τύπο 1 της Palmer.  
 Οι αττικές ανθεμωτές λήκυθοι από το Βόρειο Νεκροταφείο διακοσμούνται με 
μονά ανθέμια και μόνο μία - κατ. 272-10 - με διπλά, όπως αυτά του παραδείγματος 
των Κεγχρεών5. Πανομοιότυπη λήκυθος με ίδια διακόσμηση και ίδιος ύψος είχε 
προσφερθεί ως κτέρισμα και στον τάφο C-3, σε νεκροταφείο που ήρθε στο φως πολύ 
κοντά στην ακτογραμμή του Κορινθιακού κόλπου, ανάμεσα στο λιμάνι του Λεχαίου 
και τον προϊστορικό οικισμό του Κοράκου6. Επιπλέον, η λήκυθος κατ. 314 από τον 
τάφο 449 του νεκροταφείου, που ανασκάφηκε στο σταθμό «Κεραμεικός» του 
μητροπολιτικού σιδηροδρόμου στην Αθήνα, έχει την ίδια ακριβώς διακόσμηση με 
αυτή των Κεγχρεών7. Τα διπλά ανθέμια, χωρίς να είναι το δημοφιλέστερο 
διακοσμητικό θέμα, απαντούν συχνά και συνδέονται με τα εργαστήρια του Ζωγράφου 
του Διόσφου και του Ζωγράφου του Αίμονος. Ελλείψει συνευρημάτων, η λήκυθος 
των Κεγχρεών μπορεί να χρονολογηθεί από τα κοντινά της παραδείγματα στα 490-
470 π.Χ., πιθανότερα στα 480-470 π.Χ.  
 
Λήκυθοι Λευκού Βάθους 
 
 Οι κορινθιακές λήκυθοι λευκού βάθους μιμούνται τις αντίστοιχες αττικές, 
αλλά η ποιότητα είναι σαφώς κατώτερη των προτύπων τους. Χαρακτηρίζονται από το 
παχύ - πολλές φορές σε διαφορετικά στρώματα - λευκό επίχρισμα, το οποίο 
υποδεχόταν τη διακόσμηση είτε αυτή αποτελούνταν από ανθέμια ή άλλα φυτικά 
μοτίβα είτε από μορφές. Η διατήρηση του επιχρίσματος και των παραστάσεων είναι 
ιδιαίτερα κακή με αποτέλεσμα στα περισσότερα παραδείγματα να είναι δυσδιάκριτα 
το διακοσμητικά μοτίβα. Στο Βόρειο Νεκροταφείο αριθμούν σε 115 και η Palmer τις 
ταξινομεί σε τρεις τύπους τοποθετώντας την παραγωγή τους από το 440-430 π.Χ. έως 
και τα τέλη 5ου ή τις αρχές του 4ου αι. π.Χ.8. Θεωρεί ότι αντικαθιστούν ξαφνικά και 
απότομα τις αττικές ληκύθους με διακόσμηση κισσού, οι οποίες στα 440-430 π.Χ. 
είχαν φτάσει στο απόγειο της δημοφιλίας τους στο νεκροταφείο.   
 Συνοψίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά, ο τύπος 1 της Palmer περιλαμβάνει 
μικρές σε μέγεθος ληκύθους με σχετικά ρηχό στόμιο, επίπεδο ώμο και μειούμενο στο 
                                                 
4 Η Palmer συνδέει την εμφάνιση του τύπου 3 σχεδόν αποκλειστικά με την παραγωγή ανθεμωτών 
ληκύθων από το εργαστήριο του Ζωγράφου της Μέγαιρας.  
5 Corinth XIII, 220 αρ. 272-10 πίν. 38. Επιπλέον η 1.1 και η λήκυθος του Βόρειου Νεκροταφείου 
έχουν σχεδόν ίδιες διαστάσεις.  
6 Eliot – Μ. Eliot 1968, 354-355 αρ. 20 πίν. 103.  
7 Παρλαμά - Σταμπολίδης 2000, 312 αρ. 314 με βιβλιογραφία για τα εργαστήρια του Ζωγράφου του 
Διόσφου και του Ζωγράφου του Αίμονος.  
8 Για τις κορινθιακές ληκύθους λευκού βάθους από το Βόρειο Νεκροταφείο και την τυπολογία τους, 
βλ. Corinth XIII, 121-122. 141-143· Για επτά τέτοιες ληκύθους από τον τάφο C-11 στο νεκροταφείο 
πλησίον του Λεχαίου, βλ. Eliot – Μ. Eliot 1968, 364-365 αρ. 62-68 πίν. 108· Για τρεις ακόμα από τάφο 
εξωτερικά του βορείου σκέλους του τείχους της Κορίνθου, βλ. Corinth VII.4, 14-16 πίν. 31.   
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κατώτερο τμήμα σώμα. Τα εξηρημένα τμήματα της βάσης, του ώμου και του λαιμού 
φέρουν ερυθρό διάλυμα. Στον δεύτερο τύπο οι λήκυθοι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος, 
βαθύτερο στόμιο και χείλος που στρέφεται κάθετα προς τα έξω, μακρύ λαιμό και πιο 
διογκωμένο σώμα, ενώ το λευκό επίχρισμα καλύπτει και τον λαιμό. Χρονολογεί τους 
τύπους 1 και 2 από το 440-430 έως το 421 π.Χ. Συνδέει την αρχή της παραγωγής τους 
αποκλειστικά με την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο οποίος σύμφωνα με 
την Palmer επέφερε τη διακοπή εισαγωγής αττικών αγγείων στην Κόρινθο.  

Ο τύπος 3 αποτελείται από ληκύθους διαφόρων μεγεθών, οι οποίες 
φανερώνουν λιγότερο ή περισσότερο αμέλεια κατά την παραγωγή τους. Το στόμιο 
είναι βαθύ και κωνικό, ο ώμος αρκετά περιορισμένος, το σώμα κυλινδρικό και 
διογκωμένο, ενώ η βάση φέρει συνήθως αύλακα στο άνω τμήμα της εξωτερικής της 
πλευράς. Η Palmer πιστεύει ότι αυτός ο τύπος παράγεται από το 421 έως το 400 π.Χ. 
ή και λίγο αργότερα. Θεωρεί ότι η Ειρήνη του Νικία αποκατέστησε τις εμπορικές 
σχέσεις Αθήνας και Κορίνθου, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέο κύμα αττικών 
εισαγωγών και οι Κορίνθιοι κεραμείς να αντιγράψουν με τον τύπο 3, έστω και με 
ανεπιτυχή τρόπο, τις αττικές ληκύθους του τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ.  
 Σύμφωνα με μεταγενέστερες της Palmer μελέτες, η ροή των αττικών 
εισαγωγών στην Κόρινθο φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκε δραματικά από τις εξελίξεις 
στο πολιτικό και στρατιωτικό πεδίο. Μείωση της ροής τους παρατηρείται ήδη πριν 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, ωστόσο - αν και σε μικρότερο βαθμό - συνεχίζονται σε 
ολόκληρη τη διάρκεια του 5ου αι. π.Χ. 9.  
 Οι κορινθιακές λήκυθοι λευκού βάθους δεν προορίζονται αποκλειστικά για 
ταφική χρήση. Αντίθετα, η αναθηματική χρήση τους έχει συνδεθεί με τη λατρεία 
χθόνιων θεοτήτων στην περιοχή της Ιερής Κρήνης10. Οι Marton και Nemes, με 
αφορμή τρεις - άγνωστης προέλευσης - κορινθιακές ληκύθους λευκού βάθους στο 
Μουσείο Καλών Τεχνών της Ουγγαρίας, έχουν εκπονήσει λεπτομερή και εξαιρετικά 
χρήσιμη μελέτη συνοψίζοντας και σχολιάζοντας όλα τα γνωστά έως τώρα 
δεδομένα11. Σύμφωνα με τη μελέτη τους, ο συνολικός αριθμός των γνωστών 
κορινθιακών ληκύθων λευκού βάθους ανέρχεται σε 165, με 32 από αυτές να ανήκουν 
στον τύπο 1 της Palmer, 39 στον τύπο 2 και 92 στον τύπο 3, ενώ δύο είναι λήκυθοι 
τύπου «καπνοδόχου».  
 Οι Marton και Nemes διατηρούν την τυπολογία της Palmer, αλλά αναθεωρούν 
τις χρονολογήσεις της12. Προτείνουν ότι ο τύπος 1 παράγεται από το 460-450 έως το 
430 π.Χ., ο τύπος 2 από το 450 έως 430 π.Χ., ενώ ο τύπος 3 από το 425 έως το 400-
375 π.Χ. Η αναθεώρηση των χρονολογήσεων των τύπων 1 και 2 προκύπτει από το 
γεγονός ότι οι κορινθιακές λήκυθοι λευκού βάθους δεν εισάγονται στο κορινθιακό 
ρεπερτόριο, λόγω της απότομης διακοπής των αττικών εισαγωγών όπως πίστευε η 
Palmer. Αντίθετα, συνδέουν την εμφάνισή τους με την πιθανή δραστηριότητα του 
εργαστηρίου του Ζωγράφου της Μέγαιρας στην Κόρινθο τη δεκαετία του 460 π.Χ. 
                                                 
9 Pemberton 2003, 170-171· MacDonald 1982, 116. 118-123· Στην παρούσα μελέτη για τις αττικές 
εισαγωγές στην Κόρινθο, βλ. κεφ. 8. 
10 Steiner 1992, 388-399· 
11 Marton - Nemes 2007.  
12 Marton - Nemes 2007, 34-36.  
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Τέλος, για τον τύπο 3 είναι βεβαιωμένο ότι παραγόταν πριν την Ειρήνη του Νικία, 
καθώς τέτοιες λήκυθοι έχουν βρεθεί στο Πολυάνδριο των Θεσπιών, που 
χρονολογείται το 424 π.Χ.  
 Και οι δύο λήκυθοι των Κεγχρεών ανήκουν στον τύπο 3 της Palmer. Η Δ.9 
χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη επιμέλεια ως προς τα μορφολογικά της στοιχεία, ενώ 
η 50.2 έχει ασύμμετρο σώμα και λαιμό. Και οι δύο έχουν παραχθεί με τον πηλό 113. 
Έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα εξίτηλη μελανή βαφή, παχύ λευκό επίχρισμα και 
ερυθρό διάλυμα. Και στις δύο είναι αδύνατο να ταυτιστούν τα διακοσμητικά μοτίβα 
του σώματος και του ώμου. Στη Δ.9 ενδεχομένως η κεντρική παράσταση να 
αποδιδόταν με ερυθρό διάλυμα. Η μελανή βαφή και στις δύο καλύπτει το κατώτερο 
τμήμα του σώματος, το λαιμό και το στόμιο αμφίπλευρα. Η λαβή της Δ.9 καλύπτεται 
με μελανή βαφή μόνο στην εξωτερική πλευρά, ενώ αυτή της 50.2 μάλλον σε όλες τις 
πλευρές. Το χείλος της Δ.9 φέρει ερυθρό διάλυμα, αυτό της 50.2 μελανή βαφή. Το 
λευκό επίχρισμα καλύπτει το κατώτερο τμήμα του λαιμού, τον ώμο και το σώμα, ενώ 
στην 50.2 πιθανώς και το κατώτερο τμήμα της λαβής. Η βάση της τελευταίας δεν 
διατηρείται, στη Δ.9 φέρει μελανή βαφή στην άνω επιφάνεια και πιθανώς ερυθρό 
διάλυμα στις υπόλοιπες.  

Οι επιμέρους διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο ληκύθους δεν συνιστούν 
κριτήρια διαφορετικής χρονολόγησης. Ο τύπος 3 της Palmer, με βάση τα γνωστά 
παραδείγματα, παράγεται από το 425 έως το 400 π.Χ. ή και για λίγα χρόνια αργότερα. 
Τα συνευρήματα της 50.2 επιβεβαιώνουν αυτή τη χρονολόγηση και την τοποθετούν 
πιθανότερα στα μέσα ή το τέλος του τετάρτου. Η Δ.9 χρονολογείται στο ίδιο τέταρτο, 
αλλά η περαιτέρω εξειδίκευση είναι αδύνατη, καθώς δεν προέρχεται από το 
εσωτερικό τάφου.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 



Ατρακτόσχημα μυροδοχεία 

82 
 

Ατρακτόσχημα Μυροδοχεία 
 

 Τα πήλινα μυροδοχεία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή 
κτερίσματα τάφων στον ευρύτερο Μεσογειακό κόσμο κατά την Ελληνιστική και 
Ρωμαϊκή περίοδο. Οι δύο πιο διαδεδομένοι τύποι μυροδοχείων είναι τα 
ατρακτόσχημα με παραγωγή περίπου από το 325 έως και τον 1ο αι. π.Χ. και τα 
βολβόσχημα που κυριαρχούν κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο14. Η σχετική συλλογή από το 
νεκροταφείο των Κεγχρεών αποτελείται από τέσσερα ατρακτόσχημα μυροδοχεία, όλα 
προερχόμενα από το εσωτερικό τάφων (22.3, 22.4, 31.1, 49Α.2).  
 Το σχήμα χαρακτηρίζεται από δισκόμορφη ή επίπεδη διευρυνόμενη βάση, 
κοίλο ή συμπαγές στέλεχος, διογκωμένη κοιλιά, ψηλό λαιμό και χείλος, που 
στρέφεται προς τα έξω ή έχει κρεμαστή απόληξη. Είναι γενικά αποδεκτό ότι 
χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη αρωματικών ελαίων, παρόλο που δεν αποκλείεται 
να προορίζονταν και για άλλα προϊόντα, όπως μέλι, καρυκεύματα κλπ. Είναι τυπικά 
κτερίσματα κατά την Ελληνιστική περίοδο, όπου αρκετές φορές απαντώνται και σε 
μεγάλο αριθμό ανά τάφο15, ωστόσο προέρχονται σε ικανές ποσότητες και από 
οικιστικά, δημόσια ή λατρευτικά σύνολα. Η χρήση τους συνδέεται με την παραγωγή 
και το εμπόριο αρωματικών ελαίων, αν και πιθανότερο φαίνεται ότι αυτού του είδους 
τα προϊόντα δεν ταξίδευαν μέσα στα εύθραυστα μυροδοχεία. Εμπορεύονταν μέσα σε 
μεγαλύτερα αγγεία, όπως μετρίου μεγέθους αμφορείς, και μικρότερη ποσότητα 
μεταφερόταν στα μυροδοχεία για την κάλυψη των οικιακών ή άλλων αναγκών.  
 Η αρχαία ονομασία τους ενδεχομένως να ήταν αλάβαστρον, ληκύθιον ή 
λήκυθος, άλλωστε θεωρείται ότι αντικαθιστούν τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και 
στα ταφικά έθιμα τη λήκυθο της κλασικής περιόδου. Αρχικά παράγονται με 
διάφορους πηλούς συμπεριλαμβανομένων των τυπικών πηλών λεπτής κεραμικής16, 
τον πηλό που στη βιβλιογραφία αποκαλείται συμβατικά «κυπριακή μίμηση», τον 
πηλό τύπου blisterware και με σταχτόχρωμο πηλό17. Τα ατρακτόσχημα μυροδοχεία 
σταχτόχρωμου πηλού είναι αυτά που κυριαρχούν κατά την Ελληνιστική περίοδο σε 

                                                 
14 Από το νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια προέρχονται δύο ακέραια και θραύσματα άλλων 
βολβόσχημων μυροδοχείων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο υλικό της παρούσας μελέτης.   
15 Αναλυτικά για τη λειτουργία των μυροδοχείων ως κτέρισμα ή ως σκεύος άλλων ταφικών τελετών, 
βλ. Anderson-Stojanović 1987, 114-122.   
16 Για τα μελαμβαφή και σε κάποιες περιπτώσεις με διακόσμηση Δυτικής Κλιτύος αττικά μυροδοχεία, 
βλ. Agora XXIX, 175-178.  
17 Στην κύρια εκδοχή του πηλού τύπου «blisterware» ο πυρήνας είναι φαιός, αλλά πολλές φορές 
επικαλύπτεται από πορτοκαλόχρωμες επιφάνειες. Επιπλέον χαρακτηριστικό του είναι η παρουσία 
πολλών κενών ή φυσαλίδων/κυστών (blisters), που δημιουργούνται είτε από πολύ υψηλή θερμοκρασία 
κατά το ψήσιμο είτε από πρόσθεση εύτηκτων προσμίξεων στον πηλό. Ο πηλός τύπου blisterware είναι 
κορινθιακός. Πιο αναλυτικά, βλ. Corinth VII.6, 32-34· Ο πηλός που αποκαλείται «κυπριακή μίμηση» 
παρουσιάζει ομοιότητες με τον πηλό τύπου blisterware και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή 
αμφορέων, αμφορίσκων και μυροδοχείων με δίχρωμη ή πολύχρωμη διακόσμηση. Η Κόρινθος έχει 
προταθεί ως κέντρο παραγωγής, αλλά η επιστημονική συζήτηση παραμένει ανοικτή. Πιο αναλυτικά, 
βλ. Corinth VII.6, 34-37. 
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ολόκληρη τη μεσογειακή λεκάνη, από την Παλαιστίνη έως την Ισπανία18. Συνήθως, 
διακοσμούνται με λευκές – κάποιες φορές και με πορφυρές – ταινίες στην κοιλιά, τον 
ώμο, τον λαιμό και σπανιότερα το χείλος.  

Η υψηλή δημοφιλία και η κυριαρχία τους προφανώς οφείλεται στο χαμηλό 
βαθμό πορότητας του σταχτόχρωμου πηλού, ο οποίος αποτρέπει την απώλεια του 
φυλασσόμενου προϊόντος. Και τα τέσσερα παραδείγματα των Κεγχρεών ανήκουν σε 
αυτό τον τύπο. Το κέντρο παραγωγής των ατρακτόσχημων μυροδοχείων με 
σταχτόχρωμο πηλό δεν έχει προσδιοριστεί, παρόλο που η εξέτασή του ζητήματος 
αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο παλαιότερων και πρόσφατων μελετών. Ο πηλός 
ψήνεται πολύ σκληρός, στην επιφάνειά του είναι γκρίζος, ενώ ο πυρήνας του μπορεί 
να είναι ερυθρός ή ομοιόμορφα γκρίζος. Σε αρκετά παραδείγματα η επιφάνεια του 
αγγείου καλύπτεται με λεπτό επίχρισμα. H Rotroff διακρίνει σταδιακή αύξηση του 
πάχους των τοιχωμάτων, καθώς στα πρωιμότερα κυμαίνεται από 0,001 έως 0,0015 μ., 
ενώ στον 2ο και τον 1ο αι. π.Χ. αυξάνεται σε 0,002 έως 0,0025 μ.19.  

Η ίδια ερευνήτρια προτείνει την προέλευσή των ατρακτόσχημων μυροδοχείων 
από τους «ψευδοκυπριακούς» αμφορείς με δίχρωμη ή πολύχρωμη διακόσμηση, 
αγγεία μεσαίου μεγέθους, προερχόμενα από ανασκαφές σε διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές, τα οποία χρονολογούνται από το γ΄ έως και το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ.20. Με βάση τη γεωγραφική κατανομή των δημοσιευμένων σταχτόχρωμων 
μυροδοχείων, η Rotroff θεωρεί πως το κέντρο της παραγωγής είναι πιθανό να 
βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από την Αίγινα, την Αττική, τη Βοιωτία, 
την Εύβοια και τη Φωκίδα21. Η προέλευση του τύπου από τους «ψευδοκυπριακούς» 
αμφορείς και η ομοιότητα του πηλού τους με τον πηλό τύπου «blisterware», με τον 
οποίο ομοιάζει σε ορισμένα χαρακτηριστικά και ο σταχτόχρωμος πηλός των 
μυροδοχείων, αποτελούν ενδείξεις ότι η Κόρινθος παρήγαγε τέτοια αγγεία22. Σε κάθε 
περίπτωση, το ζήτημα παραμένει ανοικτό σε όλα τα ενδεχόμενα χωρίς να αποκλείεται 
αυτά τα μυροδοχεία να παράγονταν σε παραπάνω από ένα ή σε αρκετά περισσότερα 
κέντρα της μεσογειακής λεκάνης.  
 Ως προς την εξέλιξη του σχήματος, η Rotroff διακρίνει έξι κατηγορίες 
μυροδοχείων με βάση τις διακοσμητικές ταινίες, το κοίλο ή συμπαγές στέλεχος και το 
διαχωρισμό του από τη βάση με ή χωρίς αύλακα. Επιπλέον, διαπιστώνει ότι 
μεταβάλλεται η αναλογία ύψους και μέγιστης διαμέτρου με αποτέλεσμα τα 

                                                 
18 Τα ατρακτόσχημα μυροδοχεία περιλαμβάνονται σε πολλές μελέτες, λόγω της ευρείας διάδοσής τους. 
Για τις δύο πιο αναλυτικές και με εξέταση δεδομένων ευρείας γεωγραφικής διασποράς, βλ. Agora 
XXXIII, 137-160· Anderson-Stojanović 1987. Για τη σχετική κορινθιακή βιβλιογραφία, βλ. Corinth 
VII.3, 98-99· Pemberton 1985, 284-286· Corinth XVIII.1, 55-56· James 2010, 151-153· Για την κύρια 
βιβλιογραφία για μυροδοχεία από θέσεις της μεσογειακής λεκάνης, βλ. Agora XXXIII, 137 υποσ. 21. 
19 Agora XXXIII, 141.  
20 Η Κόρινθος έχει προταθεί ως κέντρο παραγωγής τους, βλ. παραπάνω υποσ. 17. 
21 Agora XXXIII, 149.  
22 Corinth XVIII.1, 55· James 2010, 152. Η James διατυπώνει με σαφή τρόπο ότι παράγονται 
κορινθιακά σταχτόχρωμα μυροδοχεία, ο πηλός των οποίων είναι κυανόφαιος, ωστόσο δεν προσδιορίζει 
αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά του. Αναμένοντας την έκδοση του νέου τόμου της σειράς Corinth 
για την κορινθιακή ελληνιστική κεραμική από την ίδια, στην παρούσα μελέτη δεν θα προταθεί το 
κέντρο παραγωγής των ατρακτόσχημων μυροδοχείων του νεκροταφείου των Κεγχρεών.   
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μυροδοχεία να γίνονται ψηλότερα και λεπτότερα, ενώ το στέλεχος από κοίλο γίνεται 
συμπαγές μειώνοντας και τη χωρητικότητά23. Στην Κόρινθο απαντώνται συχνά ως 
κτερίσματα σε ελληνιστικούς τάφους24, αλλά από τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. η παρουσία 
τους αυξάνεται αισθητά και σε οικιστικά ή δημόσιου χαρακτήρα σύνολα και κατά το 
α΄ μισό του 2ου αι. .Χ. είναι το δημοφιλέστερο αγγείο για αρωματικά έλαια25. 
 Τα 49A.2 και 31.1 από τις Κεγχρεές έχουν ομοιόμορφα σταχτόχρωμο πηλό, 
αλλά το πρώτο με τους πιο κυανούς τόνους πλησιάζει περισσότερο στον πηλό, που η 
James περιγράφει ως κορινθιακό. Τα 22.3 και 22.4 έχουν σταχτόχρωμο πηλό με 
ερυθρό πυρήνα και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αμελή κατασκευή, το δεύτερο σε 
μεγαλύτερο βαθμό. Όλα, πλην του 22.4, διακοσμούνται με τρεις υπόλευκες ταινίες 
στην κοιλιά, τον ώμο και τον λαιμό, ενώ η επιφάνεια του 31.1 φέρει λαδί επίχρισμα 
που σχηματίζει ρίγες26. Και στα τέσσερα μυροδοχεία των Κεγχρεών η βάση χωρίζεται 
από το στέλεχος με εγχάραξη. Το στέλεχος είναι συμπαγές με εξαίρεση το 
πρωιμότερο εκ των τεσσάρων (49A.2), όπου είναι κοίλο. Το 49Α.2 έχει και τα πιο 
λεπτά τοιχώματα, τα οποία αποκτούν το μεγαλύτερο πάχος στο 22.4.   

H Rotroff, σχολιάζοντας δύο παραμορφωμένα κατά την κατασκευή 
μυροδοχεία από την Αθήνα, επισημαίνει ότι η κακοτεχνία πιθανώς τα κατέστησε μη 
εξαγώγιμα προϊόντα27. Χρησιμοποιεί τα δύο παραδείγματα ως ένδειξη αττικής 
παραγωγής. Το 22.4 κάλλιστα θα μπορούσε να ανήκει στην ίδια κατηγορία, καθώς οι 
παραμορφώσεις - κυρίως στην κοιλιά - είναι εκτεταμένες. Συνεπώς, είτε υποδηλώνει 
κορινθιακή παραγωγή είτε αποδεικνύει ότι τα μυροδοχεία διακινούνταν τόσο μαζικά, 
ώστε ακόμα και αξιοσημείωτα χαμηλής ποιότητας αγγεία δεν εξαιρούνταν από το 
εμπόριο.  
 Η εξέλιξη του σχήματος προς πιο ψηλά και λεπτά αγγεία με συμπαγές 
στέλεχος είναι διακριτή και στη μικρή συλλογή του νεκροταφείου των Κεγχρεών. Το 
49Α.2 ανήκει στην κατηγορία 3 της Rotroff (περίπου 200-175 π.Χ.), καθώς έχει κοίλο 
στέλεχος και διακόσμηση μόνο από λευκές ταινίες. Το ύψος είναι 3.4 φορές 
μεγαλύτερο της μέγιστης διαμέτρου, ενώ στα παραδείγματα από την Αθήνα η σχετική 
αναλογία κυμαίνεται από 2.3 έως 3.1. Αυτή η μικρή διαφορά ενδεχομένως τοποθετεί 
το 49Α.2 στα πρώιμα παραδείγματα της κατηγορίας, άλλωστε σε αυτό συνηγορεί και 
η γενική χρονολόγηση του τάφου 49Α στα τέλη του 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.   
 Τα μυροδοχεία 31.1, 22.3 και 22.4 έχουν συμπαγές στέλεχος που χωρίζεται με 
εγχάραξη από τη βάση και ανήκουν στην κατηγορία 5 της Rotroff (περίπου 180-100 
π.Χ.). Η αναλογία ύψους προς μέγιστη διάμετρο είναι 2.9, 4.8 και 4.8 αντίστοιχα, ενώ 
στα μυροδοχεία της κατηγορίας από την Αθήνα φτάνει έως και 5.7 με τη Rotroff να  

                                                 
23 Agora XXXIII, 150-157. Οι κατηγορίες της Rotroff είναι συνολικά οκτώ, αλλά οι δύο τελευταίες 
αποτελούν παραλλαγές της έκτης κατηγορίας.  
24 Για κατάλογο με τα μυροδοχεία από ελληνιστικούς τάφους στην Κόρινθο, βλ. Pemberton 1985, 284. 
305-306.  
25 James 2010, 152.  
26 Agora XXXIII, 141. H τεχνική της υγρής λείανσης της επιφάνειας των μυροδοχείων αποδίδει 
κάποιες φορές επίχρισμα που σχηματίζει ρίγες.  
27 Agora XXXIII, 148. 295 αρ. 485 πίν. 54 εικ. 65· αρ. 486 πίν. 54 εικ. 65. Κρίνοντας από το σχέδιό 
του κατ. 486 από την Αθήνα, το 22.4 παρουσιάζει ίδιου χαρακτήρα παραμόρφωση στην κοιλιά.  
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σημειώνει «η μικρότερη από 3.0 αναλογία είναι σπάνια και περιορίζεται σε 
παραδείγματα που χρονολογούνται πριν το 175 π.Χ.»28. Τα τρία χάλκινα νομίσματα 
που βρέθηκαν στον ίδιο τάφο με το 31.1 ανήκουν σε κοπές του 3ου αι. π.Χ. και - 
χωρίς να χρονολογούν με ακρίβεια το μυροδοχείο - υποδηλώνουν ότι ανήκει στα 
πρώιμα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας29. Για τα μυροδοχεία του τάφου 22 
προτείνεται η χρονολόγησή στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ., λόγω των αρκετά 
λεπτότερων αναλογιών και των τοιχωμάτων μεγάλου πάχους ενώ και τα 
συνευρήματά τους συμφωνούν με αυτή τη χρονολόγηση.  
 

Φαρμακευτικά Δοχεία 
 

Τα δύο πανομοιότυπα, μικρού μεγέθους άωτα αγγεία από τον τάφο 49Α 
(49Α.6, 49Α.7) αφορούν σε δοχεία φύλαξης αλοιφών ή αλλιώς φαρμακευτικά δοχεία. 
Η ταύτισή τους προέρχεται από τα πολλά παραδείγματα στη Μοργκαντίνα της 
Σικελίας30, μερικά εκ των οποίων φέρουν σφράγισμα με τη λέξη ΛΥΚΙΟΝ 
παραπέμποντας στον τύπο της αλοιφής που περιείχαν31. Στη Μοργκαντίνα έχουν 
βρεθεί εκτός από πήλινα και αντίστοιχα σκεύη από μόλυβδο. Στην Κόρινθο τα 
φαρμακευτικά δοχεία πραγματεύονται από τον Edwards, ο οποίος ανάλογα με το 
σχήμα διακρίνει τρεις κατηγορίες - δοχεία σε σχήμα αμφορίσκου, βολβόσχημα και 
απιόσχημα - και χρονολογεί την περιορισμένη παραγωγή τους από το β΄ μισό του 4ου 
αι. έως τα τέλη του 3ου  αι. π.Χ.32. Και οι τρεις τύποι αυτών των δοχείων έχουν βρεθεί 
σε τάφους στην Κόρινθο, σε αρκετές περιπτώσεις δύο μαζί, όπως και στο 
νεκροταφείο των Κεγχρεών33.  

Τα 49Α.6 και 49Α.7 ανήκουν στην κατηγορία των απιόσχημων δοχείων του 
Edwards και είναι κορινθιακής παραγωγής έχοντας παραχθεί με τον πηλό 134. Μόνο 
δύο από τα οκτώ δοχεία αυτού τύπου που περιλαμβάνονται στη μελέτη του Edwards 
φέρουν βαφή, ενώ και τα οκτώ χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ. Τα παραδείγματα 
των Κεγχρεών είναι άβαφα και χαρακτηρίζονται από επίπεδη βάση με ίχνη του 
σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό, σφαιρικό - κάπως πεπιεσμένο - σώμα και 
χείλος που στρέφεται προς τα έξω (49Α.7) ή προς τα έξω και προς τα κάτω (49Α.6). 
Ο τάφος 49Α τον οποίο κτέριζαν χρονολογείται στα τέλη του 3ου – αρχές του 2ου αι. 
π.Χ. Ως προς το προφίλ, τα δοχεία των Κεγχρεών βρίσκονται πλησιεστέρα στο 
ολόβαφο δοχείο κατ. 596 της μελέτης του Edwards. Οι διαστάσεις και οι αναλογίες 

                                                 
28 Agora XXIII, 154.  
29 Δύο χάλκινα νομίσματα (31.3, 31.4) επί βασιλείας Κασσάνδρου (305-297 π.Χ.) ή επί βασιλείας 
Αντίγονου Γονατά (277-239 π.Χ.) και ένα χάλκινο νόμισμα της δυναστείας των Πτολεμαίων (31.5) 
χρονολογούμενο στα 228-221 π.Χ.  
30 Για τα δοχεία από τη Μοργκαντίνα, βλ. Sjöqvist 1960. 
31 Το λύκιον είναι φυλλοβόλος αγκαθωτός θάμνος με πολύχρωμα άνθη.  
32 Αναλυτικά, βλ. Corinth VII.3, 99-102, όπου συγκεντρώνονται και πραγματεύονται και τα 
παραδείγματα από το Βόρειο Νεκροταφείο.  
33 Corinth VII.3, 100.  
34 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8.  
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τους είναι όμοιες με το επίσης ολόβαφο δοχείο κατ. 595, για το οποίο όμως δεν 
παρατίθεται σχέδιο ή φωτογραφία35.  

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

                                                 
35 Corinth VII.3, 101 αρ. 595· αρ. 596 πίν. 20. 58.  
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Κεφάλαιο 6, Αγγεία με Πώμα 
 
 Τα αγγεία με πώμα δεν αποτελούν δημοφιλές κτέρισμα στους τάφους του 
νεκροταφείου των Κεγχρεών, γεγονός αξιοσημείωτο κρίνοντας από τη συχνή 
παρουσία τους σε τάφους της κλασικής περιόδου στην ευρύτερη περιοχή της 
Κορινθίας. Σε κάθε περίπτωση, ο μεγάλος αριθμός διαταραγμένων και ολοσχερώς 
κατεστραμμένων τάφων επηρεάζει καθοριστικά τα στατιστικά και δεν επιτρέπει τη 
διατύπωση ασφαλών συμπερασμάτων. Η σχετική συλλογή των Κεγχρεών αποτελείται 
από τρεις λεκανίδες και μία πυξίδα κυρτού περιγράμματος με κάθετες λαβές, χείλος 
λέβητα και διακόσμηση τύπου conventionalizing.  
 

Λεκανίδες 
 
 Η λεκανίδα είναι ιδιαίτερα αγαπητό σχήμα στους Κορίνθιους κεραμείς, 
κυρίως στην εκδοχή όπου αυτή παραμένει άβαφη και διακοσμείται στο πώμα 
μινιμαλιστικά - όπως πολύ εύστοχα διατυπώνουν οι McPhee και Pemberton1 – με 
αυλακώσεις που σχηματίζουν βαθμίδες. Εκτός των άβαφων, στην Κόρινθο 
παράγονται σπάνια ολόβαφες λεκανίδες2, ενώ από τις αρχές του 6ου αι. έως το 
τελευταίο τέταρτο του 5ου π.Χ. είναι δημοφιλείς οι λεκανίδες με διακόσμηση τύπου 
conventionalizing3. Αυτές ακριβώς διαδέχονται οι άβαφες λεκανίδες οι οποίες 
παράγονται από τα μέσα περίπου του 5ου αι. έως και το 175 π.Χ.4. Tο νεκροταφείο 
των Κεγχρεών αριθμεί τρεις λεκανίδες (9.7, Δ.13, Υ.7), με την πρώτη να μην διατηρεί 
το πώμα της.   
  Οι άβαφες και με βαθμιδωτή διακόσμηση στο πώμα λεκανίδες είναι 
αποκλειστικά κορινθιακή έμπνευση της κλασικής περιόδου. Χαρακτηρίζονται από 
δακτυλιόσχημη βάση, ευρύ σώμα με κυρτά τοιχώματα, προεξέχουσα στεφάνη για την 
υποδοχή του πώματος και δύο οριζόντιες λαβές με καμπτόμενα προς τα έξω άκρα, 
που απολήγουν σε τριγωνικές αποφύσεις. Το πώμα είναι κυρτό ή θολωτό και στην 
κορυφή φέρει κομβίο, η φόρμα του οποίου ποικίλλει5. Οι λεκανίδες είναι άβαφες, 
παρόλα αυτά σπάνια μπορεί να φέρουν λευκό επίχρισμα εσωτερικά ή εξωτερικά. Η 
ποιότητα τους είναι κατά κανόνα υψηλή και τα τοιχώματα τους αμφίπλευρα 

                                                           
1 Corinth VII.6, 217.  
2 Corinth XIII, 146. Στο Βόρειο Νεκροταφείο αναφέρονται μόνο τρεις ολόβαφες λεκανίδες, η 
υστερότερη εκ των οποίων χρονολογείται στα τέλη του γ΄ - αρχές του δ΄ τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. και 
θεωρείται μίμηση των αντίστοιχων αττικών· Για τις αττικές μελαμβαφείς λεκανίδες, η παραγωγή των 
οποίων δεν συνεχίζεται στον 4ο αι. π.Χ., βλ. Agora XII, 165-167.   
3 Για τις λεκανίδες με διακόσμηση τύπου conventionalizing, βλ. Corinth VII.5, 83-84· Corinth XIII, 
144. 146. 
4 Για την πραγμάτευση του σχήματος, βλ. Corinth XIII, 146-148· Corinth VII.3, 94-96· Corinth 
XVIII.1, 39. 41· James 2010, 147-148· Corinth VII.6, 217-219. 
5 Σύνηθες είναι το κομβίο σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, ωστόσο μπορεί να είναι και επίπεδο ή να 
ακολουθεί άλλες παραλλαγές. Επιπλέον, απαντώνται παραλλαγές κομβίων με χαμηλό, ψηλό ή χωρίς 
στέλεχος. 
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γυαλισμένα6. Η εξωτερική πλευρά του πώματος διακοσμείται με ποικίλου μεγέθους 
ομόκεντρες αυλακώσεις ή βαθμίδες, χαρακτηριστικό για το οποίο αποκαλούνται και 
λεκανίδες με βαθμιδωτό πώμα. Πολύ συχνά στη μία εκ των αποφύσεων των λαβών 
και στο άκρο του πώματος υπάρχουν μικρές εγχαράξεις – ο αριθμός τους ποικίλλει – 
οι οποίες λειτουργούν ως οδηγοί για την καλύτερη προσαρμογή λεκανίδας και 
πώματος7. Παράγονται σε διάφορα μεγέθη, από μικκύλες έως λεκανίδες με μεγάλη 
διάμετρο, χωρίς να ακολουθούν συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση8. 
 Η ακριβής χρήση των λεκανίδων παραμένει ασαφής, πάντως πιθανότερα 
προορίζονταν για την αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων ή ξηρών αγαθών. Η 
συχνή παρουσία σε ιερά συνδέει τις λεκανίδες ακόμα και με το σερβίρισμα κρέατος 
κατά τη διάρκεια των λατρευτικών δείπνων9. Προέρχονται από σύνολα οικιστικά, 
δημόσια και λατρευτικά, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας αποτελούν 
σύνηθες κτέρισμα τάφων κατά την κλασική και πρώιμη Ελληνιστική περίοδο. Στο 
Βόρειο Νεκροταφείο ανέρχονται σε 7110, αλλά η πυκνή παρουσία τους ως κτέρισμα 
επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες, μεγάλης κλίμακας, σωστικές ανασκαφές της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας11.   
 H μορφολογική και χρονολογική εξέλιξη της άβαφης λεκανίδας, παρόλο που 
έχει απασχολήσει αρκετούς μελετητές της κορινθιακής κεραμικής, παραμένει 
αβέβαιη και δυσνόητη. Οι χρονολογήσεις βασίζονται περισσότερο στα συνευρήματα 
και το αρχαιολογικό περιβάλλον τους, παρά σε επιβεβαιωμένο μοντέλο εξέλιξης του 
σχήματος και της διακόσμησής του. Η Palmer διακρίνει τρεις τύπους στο Βόρειο 
Νεκροταφείο, τους οποίους συνοπτικά αναφέρω. Στον πρώτο τύπο, με παραδείγματα 
χρονολογούμενα από την ίδια στο β΄ και γ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., οι λεκανίδες 
είναι μικρού μεγέθους με ευρεία βάση, καμπτόμενες - κυλινδρικής διατομής – λαβές, 
κομβίο χωρίς στέλεχος και σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου και πώμα με πολλαπλές 
βαθμίδες να καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειάς του. Οι διαφορές στον 
τύπο 2 (τέλη γ΄ τετάρτου – τέλη 5ου αι. π.Χ) εστιάζονται στο στέλεχος του κομβίου, 
σε τάση για περιορισμό της βάσης και στις ταινιωτές καμπτόμενες λαβές. Στον τύπο 3 
(4ος αι. π.Χ.) η Palmer διακρίνει σαφή πτώση στην ποιότητα των λεκανίδων και 
παραγωγή αρκετών εξ αυτών με πολύ μαλακό πηλό.  

                                                           
6 Corinth VII.6, 29. Oι McPhee και Pemberton χαρακτηρίζουν τις λεκανίδες υψηλής αισθητικής 
αγγεία, για τα οποία η απουσία βαφής είναι μία καλά μελετημένη απόφαση.  
7 Πιο αναλυτικά για την τεχνική, βλ. Corinth XIII, 147.  
8 Corinth VII.6, 217. Για παράδειγμα, στον οχετό Drain 1971-1 η μέγιστη διάμετρος των λεκανίδων 
κυμαίνεται από 0,114 έως 0,178 μ., αλλά υπάρχει και λεκανίδα με διάμετρο 0,320 μ.  
9 Risser 2015, 90.  
10 Για δύο λεκανίδες με ψιμύθια, βλ. Corinth XIII, 96. 275.  
11 Βασίλης Τασίνος προσ. σχόλιο, Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα συχνή σε κλασικούς τάφους που 
ανασκάπτονται στην Αρχαία Κόρινθο στο πλαίσιο του έργου διαπλάτυνσης της «Ολυμπίας Οδού»· 
Μιχάλης Λύρας - Ζωή Σπυράντη προσ. σχόλιο, Η παρουσία τους ακολουθεί παρόμοια, αν όχι 
μεγαλύτερη, αναλογία σε νεκροταφεία της Σικυώνας, τα οποία ανασκάφηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο 
του ίδιου έργου· Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι και στο νεκροταφείο της Τενέας, όπου συχνά συνδέονται 
με παιδικές ταφές αποτελώντας το μοναδικό κτέρισμά τους. Για το νεκροταφείο της Τενέας, βλ. 
Γιαννακόπουλος – Κίσσας 2013.  
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O Edwards σε μεταγενέστερη μελέτη προτείνει κριτήρια, η εξέταση των 
οποίων ενδεχομένως συμβάλλει στον προσδιορισμό της εξέλιξης του σχήματος, 
ωστόσο καταλήγει « η μακρά περίοδος παραγωγής και οι πολυάριθμοι τάφοι στους 
οποίους εμπλέκονται, καθιστούν πιθανό τον παραπλήσιο χρονολογικό προσδιορισμό 
παραδειγμάτων με φαινομενικές διαφορές και υπονοούν την ανάγκη υιοθέτησης 
ιδιαίτερα ευαίσθητων κριτηρίων για τη χρονολόγηση»12. Τα κριτήρια που προτείνει 
συνοψίζονται στον σταδιακό περιορισμό της βάσης, τη χαλάρωση του σχήματος των 
λαβών, τη δημιουργία καμπύλης στο άνω τμήμα του σώματος της λεκανίδας και την 
πτώση της ποιότητας. Οι McPhee και Pemberton στην πολύ πρόσφατη δημοσίευση 
της υστεροκλασικής κεραμικής από τον οχετό Drain 1971-1 δεν διατυπώνουν 
κριτήρια για την εξέλιξη του σχήματος, αντίθετα συγκλίνουν στη άποψη ότι 
διαφορετικά μορφολογικά στοιχεία στις λεκανίδες δεν δηλώνουν και διαφορετική 
χρονολόγηση.  

Σταχυολογώντας τη σχετική βιβλιογραφία, φαίνεται πως η πτώση της 
ποιότητας στην απόδοση των βαθμίδων του πώματος – όχι του αγγείου συνολικά - 
και η χαλάρωση του σχήματος των λαβών αποτελούν ενδείξεις για υστερότερη από 
τον 5ο αι. π.Χ. χρονολόγηση. Ασφαλώς, τα παραπάνω δεν συνιστούν ιδιαίτερα 
χρήσιμα εργαλεία για ένα σχήμα με μεγάλη δημοφιλία κατά τον 4ο και 3ο αι. π.Χ. και 
παραγωγή έως το 175 π.Χ. Υπό αυτές τις συνθήκες, χρησιμότερα είναι τα 
συνευρήματα των λεκανίδων και η αναζήτηση παραπλήσιων, σε πολλαπλά 
μορφολογικά στοιχεία, παραδειγμάτων από ασφαλώς χρονολογημένα σύνολα στην 
Κόρινθο.  
  Οι τρείς λεκανίδες των Κεγχρεών έχουν παραχθεί με τον πηλό 3, αλλά τα δύο 
πώματα που διατηρούνται (Δ.13, Υ.7) με τον πηλό 5. Στο σύνολο των ιδιοτήτων ο 
πηλός 5 είναι όμοιος με τον πηλό 3, περιέχει όμως λαμπερά εγκλείσματα πιθανώς 
προερχόμενα από τη σύνθλιψη κοχυλιών13. Η επιλογή πρόσθεσης διαφορετικών 
εγκλεισμάτων στον πηλό των πωμάτων δεν δύναται να θεωρηθεί τυχαία και ο λόγος 
προφανώς πρέπει να αναζητηθεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Οι δύο 
ολόκληρες λεκανίδες (Δ.13, Υ.7) είναι άβαφες με γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ η 9.7 
διατηρεί ίχνη από λευκό επίχρισμα στη βάση και εξωτερικά στο σώμα. Τα δύο 
πώματα παρουσιάζουν διαφορές στη διακόσμηση των επιφανειών τους. Το πώμα της 
λεκανίδας Δ.13 κοσμούν τρείς ομόκεντρες, εξαιρετικής εργασίας, βαθμίδες γύρω από 
το στέλεχος του κομβίου και τρεις αυλακώσεις στην περιφέρεια. Η απόδοση της 
διακόσμησης στο πώμα της λεκανίδας Υ.7 φανερώνει μικρότερη φροντίδα και 
περιορίζεται σε δύο ακμές γύρω από το στέλεχος του κομβίου, τρεις στενές 
αυλακώσεις στην περιφέρεια και ίχνη από τρείς ή τέσσερις πολύ ρηχές αυλακώσεις 
στο κέντρο. Και οι δύο ολόκληρες λεκανίδες φέρουν εγχαράξεις προσαρμογής.  
 Η λεκανίδα 9.7 προέρχεται από τάφο που χρονολογείται στα τέλη του 4ου – 
αρχές 3ου αι. π.Χ. Η βάση της είναι ευρεία με διάμετρο μεγαλύτερη του ύψους κατά 
0,020 μ. και τα διευρυνόμενα τοιχώματά της στρέφονται ανεπαίσθητα προς τα μέσα 

                                                           
12 Corinth VII.3, 95.  
13 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
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πριν το χείλος, χαρακτηριστικό που o Edwards αποδίδει στις δύο υστερότερες από τις 
τέσσερις λεκανίδες της μελέτης του, χρονολογούμενες στον 3ο και 2ο αι. π.Χ14. 

Η λεκανίδα Δ.13 στερείται συνευρημάτων. Η ποιότητα της είναι εξαιρετική, 
όπως και η απόδοση των βαθμίδων στο πώμα της. Τα τοιχώματά της είναι κυρτά έως 
το χείλος, οι λαβές έχουν σαφή φόρμα και στην κάτω επιφάνεια της ευρείας βάσης 
δεσπόζει χαμηλός πλαστικός δίσκος. Το κομβίο του πώματος εδράζεται σε κανονικό 
στέλεχος και έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου με βαθιά κωνοειδή εσοχή στο 
κέντρο. Στην ίδια τομή με τη Δ.13 έχει βρεθεί και η κορινθιακή λήκυθος λευκού 
βάθους Δ.9, ωστόσο η στρωματογραφική σχέση τους παραμένει άγνωστη. Επιπλέον, 
εντοπίστηκε σε τμήμα της τομής Δ, που χαρακτηρίζεται από ταφές του τελευταίου 
τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. ή των αρχών του επόμενου. Στο Βόρειο Νεκροταφείο 
βρίσκει κοντινό παράδειγμα - ίδιος πλαστικός δίσκος στην κάτω επιφάνεια και 
παρόμοιο προφίλ σώματος, πώματος και κομβίου - στην κατ. 404-215, 
χρονολογούμενη από την Palmer στις αρχές του δ΄ τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. Τα 
παραπάνω προτείνουν τη χρονολόγηση της Δ.13 στα 425-375 π.Χ.   

Η λεκανίδα Υ.7 περιείχε στο εσωτερικό της οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου 
Β και λύχνο. Ανάμεσα στα ευρήματα της δοκιμαστικής τομής του 2006 δεν υπάρχουν 
αγγεία ή θραύσματα αγγείων που να χρονολογούνται στον 5ο αι. π.Χ. Στη 
χρονολόγηση μετά τον 5ο αι. π.Χ. συνηγορούν και τα χαρακτηριστικά της Y.7, 
κυρίως η αμελής απόδοση της διακόσμησης του πώματος η οποία μάλιστα δεν 
περιλαμβάνει βαθμίδες, αλλά μόνο ακμές και αυλακώσεις. Το πώμα έχει θολωτό 
σχήμα και είναι ψηλότερο από αυτό της Δ.13, ενώ το κομβίο έχει σχήμα εχίνου με 
ελάχιστα κοίλη άνω επιφάνεια και ρηχή εσοχή στο κέντρο.   

Η μικρή οινοχόη που είχε τοποθετηθεί στο εσωτερικό της λεκανίδας δεν είναι 
χρήσιμη για τη χρονολόγησή της, ενώ ο λύχνος δύσκολα θα επέτρεπε την τοποθέτησή 
της μετά τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Στο Βόρειο Νεκροταφείο αναφέρονται τέσσερις 
περιπτώσεις λεκανίδων, στο εσωτερικό των οποίων είχαν τοποθετηθεί μικρά αγγεία, 
όλες τους μάλιστα χρονολογούνται στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.16. Η Y.7 ανήκει στον 
τύπο 3 της Palmer έχοντας παρόμοιο προφίλ σώματος και πώματος17, κρίνοντας από 
το μοναδικό σχέδιο που παρατίθεται στη σχετική δημοσίευση18. Ανάμεσα στα 24 
παραδείγματα του τύπου 3 της Palmer, η Υ.7 βρίσκεται πιο κοντά στην κατ. 449-3 
που χρονολογείται στα 350-325 π.Χ.19. Οι παραπάνω παράμετροι, θεωρώ πως 
τοποθετούν με σχετική ασφάλεια την Υ.7 στα 350-300 π.Χ.  

 
 
 
 

                                                           
14 Corinth VII.3, 96 αρ. 557 πίν. 18. 57· αρ. 558 πίν. 18. 57.  
15 Corinth XIII, 264-265 αρ. 404-2 πίν. 65 εικ. 16.  
16 Corinth XIII, 307 αρ. D 29-b. 308 αρ. D 33-c· αρ. D 34-c· αρ. D 35-c. 
17 Η περιγραφή του τύπου 3 της Palmer συνοψίζεται παραπάνω.  
18 Corinth XIII, 145 εικ. 16 αρ. X-228. 
19 Corinth ΧΙΙΙ, 280-281 αρ. 449-3 πίν. 71. Μοιράζεται το ίδιο συνολικό ύψος με την Y.7.  
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Πυξίδα 
 
Πυξίδα κυρτού περιγράμματος με κάθετες λαβές, χείλος λέβητα και διακόσμηση τύπου 
conventionalizing 
 
 Οι πυξίδες με διακόσμηση τύπου conventionalizing είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς 
κατά την Υστεροαρχαϊκή και Κλασική περίοδο και προέρχονται από κάθε είδους 
σύνολα. Τα σχήματα των πυξίδων με το τυποποιημένο τοπικό στυλ διακόσμησης 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία. Ενδεικτικά μόνο, αναφέρω τις πυξίδες με 
κοίλο περίγραμμα, τις κυλινδρικές, τις τριποδικές και τις πυξίδες κυρτού 
περιγράμματος χωρίς λαβές. Παράλληλα, παράγονται και μικκύλες πυξίδες των 
πολυάριθμων παραλλαγών20.  
 Η Γ.1 ανήκει στον τύπο της πυξίδας κυρτού περιγράμματος με κάθετες λαβές 
και χείλος λέβητα21. Παραδείγματα του τύπου με διακόσμηση conventionalizing 
απαντώνται από τα μέσα περίπου το 5ου αι. έως και το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., αλλά 
κατά τη ροή του 4ου αι. π.Χ. ακολουθούν τη γενική πτώση, που παρατηρείται στην 
παραγωγή αγγείων με αυτή τη διακόσμηση. Η ταφική χρήση αυτών των πυξίδων, σε 
αντίθεση με άλλους τύπους, είναι μάλλον σποραδική ή και σπάνια22.  
 H πυξίδα Γ.1 έχει παραχθεί με τον πηλό 1 και η εξίτηλη βαφή της κυμαίνεται 
από μελανή έως ερυθρή23. Οι κύριες ζώνες, στο άνω τμήμα του σώματος και τον ώμο, 
διακοσμούνται αντίστοιχα με στυλιζαρισμένα άνθη σε σχήμα σταγόνων και 
επαναλαμβανόμενο σπειροειδές μοτίβο με ομάδες λεπτών φύλλων στις πλευρές των 
ελίκων. Ερυθρές και μελανές ταινίες συμπληρώνουν τη σύνθεση.  
 Ως προς τα μορφολογικά στοιχεία, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο εξέλιξης 
αυτών των πυξίδων, καθώς το σώμα έχει χάσει το σφαιρικό σχήμα των πρωιμότερων 
παραδειγμάτων και στο κατώτερο τμήμα αναπτύσσεται σχεδόν διαγώνια. Η Γ.1 
βρίσκει ακριβές παράλληλο ως προς το προφίλ και τη διακόσμηση στην πυξίδα κατ. 
VIII-62 από τον οχετό Drain 1971-1, η οποία μαζί με την κατ. VIII-63 
χρονολογούνται στα 350-325 π.Χ. και πιθανώς αποτελούν και τα υστερότερα 
παραδείγματα του τύπου στην Κόρινθο24. Η ομοιότητα της Γ.1 με τις δύο πυξίδες από 
τον χώρο της μετέπειτα ρωμαϊκής Αγοράς την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με αυτές.  
 
 
 
 

                                                           
20 Αναλυτικά για τις conventionalizing πυξίδες, βλ. Corinth VII.5, 36-53.   
21 Αναλυτικά για το σχήμα και τη συγκεκριμένη διακόσμηση, βλ. Corinth VII.5, 40· Αναλυτικά για τη 
διακόσμηση conventionalizing, βλ. Corinth VII.5 και πιο συνοπτικά, βλ. Risser 2003.  
22 Corinth VII.6, 219.  
23 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
24 Corinth VII.6, 227-228 αρ. VIII-62 πίν. 38· αρ. VIII-63 πίν. 38 εικ. 46. Μοιράζονται το ίδιο προφίλ 
και διαφοροποιούνται μόνο στο διακοσμητικό μοτίβο του ώμου. Για τη χρονολόγηση της δεύτερης και 
τον χαρακτηρισμό της ως το υστερότερο παράδειγμα του τύπου στην Κόρινθο, βλ. Corinth VII.5, 40. 
43 αρ. 40 πίν. 3.  
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Κεφάλαιο 7, Μικκύλα Αγγεία 
 

 Η συλλογή των μικκύλων στο νεκροταφείο των Κεγχρεών αποτελείται από 
οκτώ αγγεία και θραύσματα τουλάχιστον πέντε ακόμα, τα οποία δεν προέρχονται από 
το εσωτερικό τάφων και δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Ο αριθμός 
των μικκύλων αγγείων θα ήταν μεγαλύτερος εάν σε αυτή την κατηγορία 
συμπεριλαμβάνονταν οι μικρού μεγέθους οινοχόες με κυκλικό στόμιο των τύπων Β 
και Δ1. Τα οκτώ αγγεία απαρτίζονται από δύο κοτύλες, ένα κάναστρο, τρεις οινοχόες 
και δύο τριφυλλόστομες οινοχόες. Όλα τα μικκύλα αγγεία έχουν παραχθεί με τον 
συνηθέστερο κορινθιακό πηλό, στην παρούσα μελέτη πηλός 12. Μόνο μία 
τριφυλλόστομη οινοχόη είναι χειροποίητη (21.2) και από τα επτά τροχήλατα μικκύλα, 
μόνο η κοτύλη Δ.1 δεν εμφανίζει ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό στην 
κάτω επιφάνεια.  
 Τα μικκύλα αγγεία στην Κόρινθο πιστεύεται ότι παράγονταν από την Αρχαϊκή 
περίοδο έως τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. και προέρχονται, όπως είναι αναμενόμενο, από 
αναθηματικά και ταφικά σύνολα3. Ακολουθούν τα κανονικού μεγέθους πρότυπά τους, 
ωστόσο η χρονολόγηση με τυπολογικά κριτήρια είναι απαγορευτική, καθώς πολλές 
φορές η αμελής απόδοση αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά τους. Είναι γενικά αποδεκτό 
ότι τα μικκύλα αγγεία κατασκευάζονταν από τα εργαστήρια παραγωγής των αγγείων 
κανονικού μεγέθους, στην Κόρινθο μάλιστα πολυάριθμα παραδείγματα έχουν βρεθεί 
στο Potters’ Quarter.  
 H κοτύλη Δ.1 χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτα υψηλή ποιότητα σε σχέση με 
τα υπόλοιπα μικκύλα των Κεγχρεών. Είναι ολόβαφη με καλής ποιότητας και 
διατήρησης βαφή και βρίσκει τα κοντινά της παραδείγματα στο Βόρειο 
Νεκροταφείο4, που αριθμεί 16 τέτοιες κοτύλες, οι οποίες θεωρούνται από την Palmer 
διάδοχοι των αντίστοιχων κοτυλών με διακόσμηση conventionalizing5. Η άβαφη 
κοτύλη 59.1 αποτελεί το μοναδικό κτέρισμα του τάφου 59 και με μεγάλη επιφύλαξη 
προτείνεται η χρονολόγησή της στα 350-250 π.Χ. Τα μικκύλα αγγεία πόσεως του 
νεκροταφείου συμπληρώνονται με το ολόβαφο κάναστρο Γ.11, για το οποίο η 
έλλειψη συνευρημάτων καθιστά απαγορευτική οποιαδήποτε πρόταση χρονολόγησης. 
 Οι δύο μικκύλες οινοχόες του τάφου 49Α (49Α.4, 49Α.5) είναι άβαφες και 
πανομοιότυπες, καθώς οι μοναδικές διαφορές εντοπίζονται στο ελαφρώς πιο 
διογκωμένο σώμα και τη χαμηλότερη λαβή της 49Α.5. Ο τάφος 49Α χρονολογείται 
στα τέλη του 3ου – αρχές του 2ου αι. π.Χ., συνεπώς ανήκουν στο τελευταίο στάδιο 
παραγωγής μικκύλων αγγείων στην Κόρινθο. Το κυκλικό στόμιο και η κάθετη 
υπερυψωμένη λαβή θυμίζουν τις οινοχόες με κυκλικό στόμιο τύπου Α, οι οποίες 

                                                           
1 Για αυτές τις οινοχόες, όπως και για τους λόγους ταξινόμησης με τα κανονικού μεγέθους αγγεία, βλ. 
κεφ. 4.  
2 Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των πηλών, βλ. κεφ. 8. 
3 Για μικκύλα αγγεία στην Κόρινθο, βλ. Corinth XV.3· Corinth XIII· Corinth XVIII.1, 64-66· Corinth 
VII.6, 211-216· James 2010, 153-157· Pemberton 1985, 278 για μικκύλες οινοχόες. 
4 Corinth XIII, 126-127.  
5 Παραπλήσια παραδείγματα των μικκύλων αγγείων παρατίθενται στον κατάλογο.  
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ωστόσο έχουν βγει εκτός παραγωγής πριν το β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. Από την άλλη 
πλευρά, το ωοειδές σώμα παραπέμπει περισσότερο στις τριφυλλόστομες οινοχοΐσκες. 
Η 64.3 είναι επίσης άβαφη και έχει όλα τα χαρακτηριστικά των οινοχοών με κυκλικό 
στόμιο τύπου Β, τις οποίες και μιμείται. Προέρχεται από τάφο χρονολογούμενο στα 
340-320 π.Χ.  
 Η μικκύλη τριφυλλόστομη οινοχόη 49A.3 αποτελεί πιστή μίμηση των 
τριφυλλόστομων μικρών οινοχοών, έχει αποδοθεί με επιμέλεια και χρονολογείται στα 
τέλη του 3ου – αρχές του 2ου αι. π.Χ. Η 21.2 παρουσιάζει ενδιαφέρον αφενός γιατί 
είναι χειροποίητη, αφετέρου γιατί προέρχεται από τάφο του β΄ μισού του 2ου αι. π.Χ. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πιστεύεται ότι η παραγωγή μικκύλων αγγείων σταματά 
στην Κόρινθο στα τέλη του 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.6. Οι υστερότερες μικκύλες 
οινοχόες από τους ελληνιστικούς τάφους της μελέτης της Pemberton χρονολογούνται 
στα τέλη του 3ου αι. π.Χ.7. H 21.2 υποδηλώνει ότι μικκύλα αγγεία παράγονται, έστω 
και σποραδικά, και στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
6 James 2010, 153. H James τοποθετεί χαμηλότερα το τέλος της παραγωγής των μικκύλων αγγείων σε 
σχέση με τον Edwards, o οποίος πιστεύει ότι τα μικκύλα αγγεία παράγονταν μόνο έως την πρώιμη 
Ελληνιστική περίοδο.  
7 Pemberton 1985, 278-279.  
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Κεφάλαιο 8, Σύνοψη και Συμπεράσματα  
 

Τυπολογία Κεραμικής και Χρονολόγηση 
 
  Η χρήση του νεκροταφείου στα Κόκκινα Κιβούρια Κεγχρεών εκτείνεται από 
την αρχή της Κλασικής περιόδου έως και τον 1ο αι. μ.Χ. Η ελληνιστική κεραμική 
φτάνει έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ., καθώς στα κτερίσματα του Τάφου 54, η 
χρονολόγηση του οποίου ενδεχομένως περιλαμβάνει τις τελευταίες δεκαετίες της 
Ελληνιστικής περιόδου, δεν συμπεριλαμβάνεται πήλινο αγγείο1. Επισημαίνω ξανά, 
πριν τη σύνοψη της τυπολογίας της κεραμικής και της χρονολόγησής της, ότι τα 
στατιστικά δεδομένα του νεκροταφείου είναι προφανώς αλλοιωμένα, εξαιτίας των 
πολυάριθμων συλημένων και διαταραγμένων τάφων. Εξαιρώντας τον θαλαμοειδή 
τάφο της Ρωμαϊκής περιόδου, η χρονολόγηση είναι εφικτή μόνο για 40 από τους 
συνολικά 81 τάφους. Στην παρούσα μελέτη δεν συμπεριλαμβάνονται οι λύχνοι, 
ωστόσο η εξαίρεσή τους δεν επηρεάζει το χρονολογικό πλαίσιο του νεκροταφείου, 
καθώς μόνο σε δύο περιπτώσεις λύχνοι αποτελούν το μοναδικό κτέρισμα τάφου2.  

Το πρωιμότερο αγγείο του νεκροταφείου αφορά στην αττική ανθεμωτή 
λήκυθο 1.1 από τα 490-470 π.Χ., αλλά μεσολαβούν περίπου 45 χρόνια έως την πρώτη 
ομάδα αγγείων που τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο του 5ου και τις αρχές του 4ου 
αι. π.Χ. Πρόκειται για 10 αγγεία, τρεις ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 1, τέσσερις 
οινοχόες με κυκλικό στόμιο των τύπων Α και Β, δύο κορινθιακές ληκύθους λευκού 
βάθους και μία λεκανίδα. Η πολυπληθέστερη και πιο ομοιογενής ομάδα της 
κεραμικής χρονολογείται από το 360-350 έως το 275 ή και το 250 π.Χ., είναι δηλαδή 
υστεροκλασική και πρώιμη ελληνιστική. Από τα 89 αγγεία που πραγματεύονται στην 
παρούσα μελέτη, το 64% χρονολογείται στην παραπάνω περίοδο ενώ και για τα τρία 
από τα τέσσερα με ανεπαρκή χρονολογικό προσδιορισμό (52.1, 59.1, Δ.1, Γ.11) η 
προτεινόμενη χρονολόγηση περιλαμβάνει αυτό το διάστημα. 

Στη συνέχεια, μόνο τα δύο αγγεία του τάφου 71 τοποθετούνται στο β΄ μισό 
του 3ου, ακολουθούμενα από αυτά του τάφου 49Α στα τέλη του 3ου και τις αρχές του 
2ου αι. π.Χ. Η υστερότερη ομάδα ελληνιστικής κεραμικής χρονολογείται από το 185 
έως το 100 π.Χ., αποτελείται από οκτώ αγγεία και χαρακτηρίζεται από τους τρεις 
σκύφους με ανάγλυφη διακόσμηση και τα τρία, εκ των τεσσάρων, ατρακτόσχημα 
μυροδοχεία. Ανάμεσα στα 89 αγγεία, εντοπίζονται 15 εισηγμένα από την Αττική και 
αλλού, ενώ για τα ατρακτόσχημα μυροδοχεία δεν προτείνεται κέντρο παραγωγής, 
καθώς το σχετικό ζήτημα παραμένει ασαφές. Τα 70 αγγεία ή το 78.6 % της κεραμικής 
της παρούσας μελέτης είναι κορινθιακής παραγωγής3.  

Τα δημοφιλέστερα προϊόντα κεραμικής στο νεκροταφείο των Κεγχρεών είναι 
τα αγγεία πόσεως με 38 παραδείγματα. Ακολουθούν τα αγγεία εκροής υγρών με 25, 

                                                           
1 Στο εσωτερικό του Τάφου 54 βρέθηκαν γυάλινο μυροδοχείο, χάλκινο κοχλιάριο και ψήφοι 
περιδεραίου. 
2 Τάφος 44 και Τάφος 69 χρονολογούμενοι στα 425-400 και 125-100 π.Χ. αντίστοιχα.  
3 Τα στατιστικά δεδομένα δεν περιλαμβάνουν τους 39 λύχνους· Η σύσταση των κορινθιακών πηλών 
και η εισηγμένη κεραμική πραγματεύονται στις δύο επόμενες ενότητες του κεφαλαίου.  
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τα αγγεία για τη φύλαξη αρωματικών ελαίων με εννέα, τα μικκύλα αγγεία με οκτώ, 
τα σκεύη σερβιρίσματος με πέντε και τα αγγεία με πώμα με τέσσερα παραδείγματα. 
Η αναλογία αγγείων εκροής υγρών και φύλαξης αρωματικών ελαίων θα 
μεταβαλλόταν καθοριστικά υπέρ των δεύτερων εάν οι μικρού μεγέθους οινοχόες με 
κυκλικό στόμιο δεν ταξινομούνταν στην πρώτη κατηγορία.  
 Ανάμεσα στα αγγεία πόσεως, η μεγαλύτερη σειρά αποτελείται από τις 
κοτύλες, στη συντριπτική πλειονότητα ημιβαφείς και μόλις μία άβαφη και μία 
ολόβαφη. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν απαντάται καμία κοτύλη με διακόσμηση 
conventionalizing, με ακτίνες στο κάτω μέρος του σώματος ή ωοειδείς κοτύλες, 
παραλλαγές τεκμηριωμένες στο Βόρειο Νεκροταφείο. Η τοποθέτηση των κοτυλών 
του νεκροταφείου σε ακολουθία υπήρξε βασικό εργαλείο χρονολόγησης, λόγω της 
συχνής παρουσίας τους που επιβεβαιώνει ότι αποτελούσαν δημοφιλές κτέρισμα 
ιδιαίτερα κατά το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. Η μελέτη προτείνει την υιοθέτηση δύο 
τύπων για τις ημιβαφείς κοτύλες, αντί των τριών της Palmer4, με κριτήριο τη 
διακόσμηση με επίθετες ή απλές ταινίες. Τα παραδείγματα του πρώτου τύπου - με 
επίθετες και απλές ταινίες - περιορίζονται σε δύο (47.1, 50.1) και χρονολογούνται στο 
τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., ανήκουν δηλαδή στο τελευταίο στάδιο παραγωγής 
του τύπου. Οι ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 2 απαντώνται από τα τέλη του 5ου – 
αρχές 4ου αι. π.Χ., ωστόσο η παρουσία τους γίνεται πυκνή περίπου από το 360 έως το 
275 π.Χ. Η εξέλιξη των ημιβαφών κοτυλών από το 425 έως το 275 π.Χ. 
χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή μετάβαση σε λεπτότερη φόρμα με περιορισμό της 
βάσης και ψηλότερο, πιο στενό σώμα, όπως επιβεβαιώνει η ποσοτικοποίηση των 
αναλογιών μέγιστης διαμέτρου προς ύψος και διαμέτρου βάσης προς μισό ύψος.  

Η πτώση της ποιότητας στην απόδοση των ημιβαφών κοτυλών είναι εμφανής 
ανάμεσα στους τύπους 1 και 2, αλλά δεν τεκμηριώνεται ανάμεσα στα πρωιμότερα και 
υστερότερα παραδείγματα του δεύτερου τύπου. Επιπλέον, οι ημιβαφείς κοτύλες αλλά 
και η μοναδική άβαφη (Γ.3) των Κεγχρεών καταδεικνύουν ότι το σχήμα διατηρεί τη 
δακτυλιόσχημη βάση και τις καλοσχηματισμένες λαβές τουλάχιστον έως το 275 π.Χ., 
καθώς καμία δεν έχει επίπεδη βάση ή πολύ πρόχειρα επισυναπτόμενες λαβές, 
χαρακτηριστικά που στη βιβλιογραφία αποδίδονται στις κοτύλες του 3ου αι. π.Χ.5. 
Συνεπώς, οι υστερότερες ημιβαφείς κοτύλες των Κεγχρεών συνιστούν και την ανάγκη 
επανεξέτασης των υστερότερων ημιβαφών κοτυλών του Βόρειου Νεκροταφείου με το 
ερώτημα της τοποθέτησής τους από τα τέλη του 4ου - αρχές 3ου περαιτέρω στο α΄ μισό 
του 3ου αι. π.Χ.  
 Οι πέντε σκύφοι του νεκροταφείου αποτελούνται από δύο κορινθιακούς και 
τρεις εισηγμένους αττικούς και χρονολογούνται από το 325 έως το 275 π.Χ. Δεν 
απαντούν ποτέ στον ίδιο τάφο με κοτύλη ή κάνθαρο, ενώ σε τρεις περιπτώσεις 
αποτελούν το μοναδικό αγγείο του τάφου (27.1, 60.1, 35.1) και σε δύο (27.1, 35.1) το 
μοναδικό κτέρισμα. Οι σκύφοι των Κεγχρεών βρίσκουν τα πλησιέστερα 
παραδείγματά τους στους σκύφους από τον οχετό Drain 1971-1 και την αθηναϊκή 
Αγορά.  

                                                           
4 Corinth XIII, 124-126. 
5 Corinth VII.6, 171. 
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Οι κάνθαροι, δεύτεροι σε δημοφιλία ανάμεσα στα αγγεία πόσεως, 
αποτελούνται από οκτώ παραδείγματα ταξινομημένα στους τύπους των κυλικοειδών 
κανθάρων με πλαστικό χείλος, των κυλικοειδών κανθάρων με ημισφαιρικό σώμα και 
των Κλασικών κανθάρων με απλό χείλος, ενώ ο υστερότερος ανήκει στον κορινθιακό 
τύπο του κανθάρου των Εξαμιλίων. Με την εξαίρεση του τελευταίου, όλοι οι 
επιμέρους τύποι είναι αττικής έμπνευσης, ωστόσο για πρώτη φορά στην Κόρινθο 
βεβαιώνονται πιστές κορινθιακές μιμήσεις των κυλικοειδών κανθάρων με πλαστικό 
χείλος (16.1, 64.1) και των αντίστοιχων με ημισφαιρικό σώμα (36.1). Οι τρεις 
κορινθιακές μιμήσεις χρονολογούνται από το 360 έως το 310-300 π.Χ. Σε κάθε 
περίπτωση, η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή σύνδεση των τριών 
αγγείων με συγκεκριμένο εργαστήριο ή ενδεχόμενη ειδική σχέση με τις Κεγχρεές θα 
ήταν τουλάχιστον παρακινδυνευμένη.  

Αντίθετα, και οι τέσσερις Κλασικοί κάνθαροι με απλό χείλος είναι εισηγμένοι 
από την Αττική. Χρονολογικά εκτείνονται από τα μέσα περίπου του 4ου αι. έως και το 
290 π.Χ., βρίσκουν ακριβή παράλληλα στην αθηναϊκή Αγορά και μεταβάλλουν την 
έως τώρα τεκμηριωμένη περιορισμένη εισαγωγή τους στην Κόρινθο. Ο αναλογικά 
μεγάλος αριθμός τους στο νεκροταφείο συμβαδίζει περισσότερο με εκείνον στον 
οικισμό της Ράχης Ισθμίων. Η παρουσία κυλικοειδών και Κλασικών κανθάρων στο 
νεκροταφείο των Κεγχρεών συνιστά σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το 
Βόρειο Νεκροταφείο, όπου δεν απαντάται κανένα παράδειγμα, όπως άλλωστε 
κανένας τέτοιος κάνθαρος δεν αναφέρεται ως κτέρισμα στην κύρια κορινθιακή 
βιβλιογραφία. Ο κάνθαρος των Εξαμιλίων (49Α.1) προέρχεται από τάφο 
χρονολογούμενο στα τέλη του 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ. και επιβεβαιώνει την άποψη 
της James ότι το σχήμα παράγεται έως το 175 π.Χ., η οποία αναθεωρεί την αρχική 
εκτίμηση του Edwards περί παύσης της παραγωγής γύρω στο 220 π.Χ.6 
  Τα τρία κορινθιακά κάναστρα του νεκροταφείου των Κεγχρεών 
χρονολογούνται από τα συνευρήματα τους και σε δύο περιπτώσεις από τα κοντινά 
παραδείγματα του οχετού Drain 1971-1 στο β΄ μισό του 4ου και τις αρχές του 3ου αι. 
π.Χ., διάστημα στο οποίο φτάνουν στο απόγειο της δημοφιλίας τους στην Κόρινθο. 
Μόνο σε μία περίπτωση δεν απαντώνται στον ίδιο τάφο με άλλο αγγείο πόσεως (5.3), 
ενδεικτικό της πιθανώς διττής λειτουργίας του σχήματος και ως αγγείο 
σερβιρίσματος.  

Οι τρεις σκύφοι με ανάγλυφη διακόσμηση καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 
το 185 έως το 100 π.Χ. και αποτελούν τους μοναδικούς προερχόμενους από 
ελληνιστικούς τάφους στην Κόρινθο. Οι δύο κορινθιακοί ανάγλυφοι σκύφοι (22.1, 
31.2) ανήκουν στην κατηγορία των διακοσμημένων με επιμήκη πέταλα και μορφές 
αντίστοιχα. Σχετικά με το ζήτημα του προσδιορισμού της περιόδου παραγωγής αυτών 
των αγγείων στην Κόρινθο, ο σκύφος 22.1 επιβεβαιώνει την πρόσφατα διατυπωθείσα 
άποψη ότι η παραγωγή τους συνεχίζεται και μετά την καταστροφή της Κορίνθου το 
146 π.Χ.7, συνεπώς ενισχύει την ολοένα και πιο τεκμηριωμένη πεποίθηση ότι η 
δραστηριότητα στην πόλη και τα κεραμικά της εργαστήρια συνεχίστηκε - έστω και σε 

                                                           
6 James 2010, 71-73· Corinth VII.3, 86-87. 
7 James 2010, 78.  
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πιο περιορισμένη κλίμακα – και μετά την ημερομηνία σταθμό στην ιστορία της. Ο 
τρίτος ανάγλυφος σκύφος (21.1) είναι ανατολικο-ιωνικής παραγωγής και προσθέτει 
ένα ακόμα παράδειγμα στους ήδη πολλούς γνωστούς σκύφους αυτής της προέλευσης 
στην Κόρινθο. Η χρονολόγησή του στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ. επιβεβαιώνει την 
υπόνοια του Charles Edwards ότι πολλά από τα παραδείγματα από αποθέτη πλησίον 
του ελληνιστικού ιπποδρόμου χρονολογούνται με δυσκολία πριν το 146 π.Χ.8 

Τα αγγεία σερβιρίσματος στο νεκροταφείο των Κεγχρεών περιορίζονται σε 
δύο αττικά σκυφίδια σε σχήμα εχίνου (Ε.1, 9.2), δύο κορινθιακά σκυφίδια με επίπεδη 
βάση (64.2, 20.5) και ένα - επίσης κορινθιακό - αμφίκοιλο αλατοδοχείο (5.7), 
χρονολογούμενα από το 350 έως το 250 π.Χ. Πλην των αττικών εισαγωγών, η 
χρονολόγηση των υπόλοιπων βασίζεται αποκλειστικά στα συνευρήματά τους. Το 
σκυφίδιο 64.2 ανήκει σε έναν πρόσφατα τεκμηριωμένο - από την James - τύπο, η 
οποία προτείνει ως περίοδο παραγωγής το διάστημα από το 275 έως το 225 π.Χ.9, 
παρόλα αυτά το 64.2 προέρχεται από τάφο επαρκώς χρονολογούμενο στα 340-320 
π.Χ. και καταδεικνύει ότι το σχήμα παραγόταν τουλάχιστον από τα υστεροκλασικά 
χρόνια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αμφίκοιλο αλατοδοχείο 5.7, καθώς στη 
βιβλιογραφία δεν απαντά καμία άλλη κορινθιακή μίμηση του αττικού προτύπου. 
Προέρχεται από τάφο του β΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. και παρόλο που δεν αποτελεί 
πιστή μίμηση, δεν απομακρύνεται πολύ από τα πρότυπά του.  
 Η συλλογή αγγείων εκροής υγρών αποτελείται από 20 κορινθιακές - 
διαφόρων τύπων - οινοχόες, δύο επίσης κορινθιακές τριφυλλόστομες οινοχοΐσκες και 
τρία εισηγμένα αγγεία: μία αργείτικη οινοχόη (38.2), καθώς μία όλπη (71.2) και μία 
λάγυνο (22.2) ανατολικο-ιωνικής προέλευσης. Οι κορινθιακές οινοχόες ανήκουν στην 
πλειονότητά τους σε παραλλαγές των οινοχοών με κυκλικό στόμιο, οι οποίες 
αποτελούν τυπικό κτέρισμα και στο Βόρειο Νεκροταφείο κατά την Κλασική και 
πρώιμη Ελληνιστική περίοδο. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις Κεγχρεές δεν απαντάται 
καμία μεγάλη τριφυλλόστομη οινοχόη, σε αντίθεση με το νεκροταφείο της 
μητροπολιτικής Κορίνθου όπου είναι συνήθη κτερίσματα του 5ου αι. π.Χ.10. Όπως 
προαναφέρθηκε, είναι ελάχιστοι οι αδιατάρακτοι τάφοι αυτού του αιώνα, αλλά 
θραύσματα τέτοιων οινοχοών δεν εντοπίζονται ούτε στη συλλεχθείσα από τις 
ανασκαφικές τομές κεραμική.   

Από τις οινοχόες με κυκλικό στόμιο τρείς ανήκουν στον τύπο Α, τρεις στον 
τύπο Β, δύο στον τύπο Γ και οκτώ στον τύπο Δ, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα 
από το 425 έως το 275 π.Χ. Όπως και στο Βόρειο Νεκροταφείο απαντώνται πιο 
συχνά στον ίδιο τάφο με ημιβαφή κοτύλη και λύχνο. Η ταξινόμηση αρκετών από 
αυτές στην κατηγορία των οινοχοών, και όχι των αγγείων για αρωματικά έλαια, με 
βεβαιότητα επιδέχεται αμφισβήτηση. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 
προτιμήθηκε να ακολουθηθεί η τυπολογία του Βόρειου Νεκροταφείου, προκειμένου 
να μην υπάρξει κατακερματισμός αυτών των αγγείων στη βιβλιογραφία. Οι τέσσερις 
ωοειδείς οινοχόες με άρθρωση στο ώμο και οι δύο τριφυλλόστομες οινοχοΐσκες 

                                                           
8 Edwards 1981, 198. 
9 James 2010, 104-105. 
10 Για τις μεγάλες τριφυλλόστομες οινοχόες του Βόρειου Νεκροταφείου, βλ. Corinth XIII, 130. 132.  
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χρονολογούνται αποκλειστικά από τα συνευρήματά τους. Η ωοειδής οινοχόη με 
άρθρωση στον ώμο 71.1 φαίνεται πως επιβεβαιώνει το συμπέρασμα της James για 
συνέχιση της παραγωγής τους έως και το β΄ μισό του 3ου αι., αντί του 275 π.Χ. που 
πιστευόταν έως πρόσφατα11.   
 Ο μικρός αριθμός μη διαταραγμένων τάφων του 5ου αι. π.Χ. έχει ως 
αποτέλεσμα να αντιπροσωπεύονται με λίγα παραδείγματα οι λήκυθοι οι οποίες, υπό 
φυσιολογικές συνθήκες, θα αποτελούσαν τον κυρίαρχο τύπο κτερίσματος του 5ου αι. 
π.Χ. Η αττική ανθεμωτή λήκυθος (1.1) αποτελεί το μοναδικό διασωθέν κτέρισμα του 
πρωιμότερου τάφου του νεκροταφείου, χρονολογείται στα 490-470 και εντάσσεται 
στο πλαίσιο των πολυάριθμων αττικών εισαγωγών στην Κόρινθο κατά το α΄ μισό του 
5ου αι. π.Χ. Οι κορινθιακές λήκυθοι λευκού βάθους (Δ.9, 50.2) χρονολογούνται στο 
τελευταίο τέταρτο του αιώνα, δείγματα μίας σχετικά ανεπιτυχούς προσπάθειας των 
Κορίνθιων κεραμέων να μιμηθούν τις αντίστοιχες αττικές. Τα αγγεία για τη φύλαξη 
αρωματικών ελαίων συμπληρώνονται με τέσσερα μυροδοχεία, τους ελληνιστικούς 
διαδόχους των ληκύθων. Τα ατρακτόσχημα μυροδοχεία των Κεγχρεών καλύπτουν 
χρονολογικά το 2ο αι. π.Χ. και βρίσκουν τα παράλληλά τους κυρίως στην Αθήνα και 
δευτερευόντως στους λιγοστούς δημοσιευμένους ελληνιστικούς τάφους της 
Κορίνθου. Τα δύο φαρμακευτικά δοχεία από τον τάφο 49Α, που χρονολογείται στα 
τέλη του 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ., ταξινομούνται στην κατηγορία των απιόσχημων 
δοχείων του Edwards, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία τους στον ίδιο τάφο είναι 
τεκμηριωμένη σε αρκετές περιπτώσεις12. Τα 49.Α6 και 49.Α7 ανήκουν στα 
υστερότερα, ανάμεσα στα δημοσιευμένα, παραδείγματα της σειράς στην Κόρινθο.  
 Τα αγγεία με πώμα αποτελούνται από τρεις λεκανίδες και μία πυξίδα κυρτού 
περιγράμματος με χείλος λέβητα και διακόσμηση τύπου conventionalizing (Γ.1), όλα 
κορινθιακής παραγωγής. Η εξέλιξη του δημοφιλούς σχήματος των λεκανίδων 
παραμένει ασαφής στη βιβλιογραφία και ο μικρός αριθμός των παραδειγμάτων των 
Κεγχρεών (Δ.13, Υ.7, 9.7) δεν επιτρέπει τη διατύπωση προτάσεων για τον 
προσδιορισμό της. Χρονολογικά, η Δ.13 τοποθετείται στα 425-375 και οι Υ.7, 9.7 
στα 350-300 και τέλη 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ. αντίστοιχα. Τα λιγοστά παραδείγματα 
των Κεγχρεών έρχονται σε αντίθεση με τη διαπιστωμένη δημοφιλία των λεκανίδων 
στο Βόρειο Νεκροταφείο αλλά και σε νεκροταφεία της ευρύτερης περιοχής της 
Κορινθίας. Η πυξίδα Γ.1, με βάση ακριβές παράλληλό της από τον οχετό Drain 1971-
1, αποτελεί ένα από τα τελευταία δείγματα διακόσμησης τύπου conventionalizing σε 
αυτές τις πυξίδες στην Κόρινθο και χρονολογείται στα 350-325 π.Χ.  

Τέλος, τα μικκύλα αγγεία αφορούν σε μικρού μεγέθους μιμήσεις κοτυλών, 
κανάστρων, οινοχοών με κυκλικό στόμιο και τριφυλλόστομων οινοχοών. Η 
παραγωγή μικκύλων αγγείων στην Κόρινθο πιστεύεται ότι παύει γύρω στο 200 
π.Χ.13, ωστόσο η χειροποίητη τριφυλλόστομη οινοχόη 21.2 καταδεικνύει ότι μικκύλα 
αγγεία παράγονται, έστω και σποραδικά, και στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ.  

                                                           
11 James 2010, 138-140.  
12 Corinth VII.3, 99-102. 
13 James 2010, 153.  
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Σύσταση Πηλών και Διακόσμηση 
 
Σύσταση Πηλών  
 

Η μελέτη των κορινθιακών πηλών λεπτής κεραμικής αποδεικνύεται 
πολύπλοκο ζήτημα για τους ειδικούς. Τα χαρακτηριστικά των ιζηματογενών 
αποθέσεων της Κορίνθου και της ευρύτερης γεωλογικής περιοχής έχουν ως 
αποτέλεσμα πηλοί διαφορετικής σύστασης να εναλλάσσονται ανά λίγα μόλις μέτρα. 
Η ποικιλία τους δεν έχει επιτρέψει έως τώρα την ταύτιση δειγμάτων πηλού με 
κεραμικά αγγεία, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι Κορίνθιοι κεραμείς συνήθιζαν να 
αναμειγνύουν διαφορετικούς πηλούς, τόσο για τη σύσταση όσο και για τη βαφή14.  

Η πρώτη μεγάλη έρευνα για τους κορινθιακούς πηλούς διεξήχθη από την 
Farnsworth, η οποία εφάρμοσε ευρεία γκάμα μεθόδων, όπως περίθλαση ακτινών Χ, 
πετρογραφική και στοιχειακή ανάλυση, και εντόπισε τρεις κατηγορίες15. Τον ερυθρό 
πηλό του Ακροκορίνθου, τον λευκό πηλό του Ακροκορίνθου που όταν ψήνεται 
αποδίδει κιτρινωπό χρώμα - ενίοτε με ροζ τόνους - και τον λευκό πηλό της παράκτιας 
κορινθιακής πεδιάδας που αποδίδει πρασινωπούς τόνους και κρεμώδεις επιφάνειες. 
Επιπλέον, αναγνώρισε ότι η συνήθης πρόσμιξη, την οποία οι Κορίνθιοι κεραμείς 
πρόσθεταν στον πηλό (temper), προέρχεται από αργιλικό πέτρωμα (mudstone) του 
Ακροκορίνθου. Επιπρόσθετα, είναι η πρώτη ερευνήτρια που τεκμηρίωσε ότι οι 
κορινθιακοί πηλοί έχουν υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου.  

Η έρευνα της Farnsworth αναφέρεται και στις Κεγχρεές, καθώς συμπεριέλαβε 
δείγματα από αποθέσεις ερυθρού πηλού στην περιοχή της σημερινής στρατιωτικής 
μονάδας, λίγες εκατοντάδες μέτρα νοτιοδυτικά του λιμανιού16. H Farnsworth 
συμπεραίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρησιμοποίηση του πηλού των 
Κεγχρεών στην κεραμική της Κλασικής περιόδου ή και αργότερα ενώ τον 
χαρακτηρίζει «εντελώς ακατάλληλο για την παραγωγή βαφής που θα κοσμούσε αγγείο 
οποιουδήποτε κορινθιακού πηλού»17.  

Η πιο πρόσφατη και διεξοδική πραγμάτευση για τους κορινθιακούς πηλούς 
έχει δημοσιευτεί από τον Whitbread στον επετειακό τόμο Corinth XX, όπου 
συνοψίζει παλαιά και νεότερα δεδομένα18. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή πηλών 
από διάφορα σημεία της περιοχής και το πειραματικό ψήσιμό τους από τον Sanders, 
ωστόσο τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί, όπως άλλωστε 
αναμένονται και τα αποτελέσματα της πετρογραφικής ανάλυσης της Grabel για τους 

                                                           
14 Whitbread 2003, 3. 12. 
15 Farnsworth 1970· Για τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας της Farnsworth, βλ. Whitbread 
2003, 7 πίν. 1.1. 
16 Farnsworth 1970, 18-19. 
17 Farnsworth 1970, 19.  
18 Whitbread 2003. Συνοπτικά για την έως τώρα πρόοδο στη μελέτη των κορινθιακών πηλών και τα 
ζητήματα που παραμένουν προς αποσαφήνιση, βλ. Whitbread 2003, 12 πίν. 1.2-1.3. 
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πηλούς της βορειοανατολικής Πελοποννήσου κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή 
περίοδο19.   

Ο πηλοί της κορινθιακής, κλασικής και ελληνιστικής κεραμικής στην 
πλειονότητα των δημοσιεύσεων περιγράφονται κυρίως ως προς τις χρωματικές 
παραλλαγές, τον βαθμό σκληρότητας και τις ιδιότητες της βαφής. Ενδεικτικά μόνο 
παραθέτω, «…ανοιχτό χρώμα, λευκό, ξανθό, μερικές φορές ανοιχτό πράσινο, συνήθως 
αρκετά μαλακός….»20 ή «γενικά, τα αγγεία στα οποία η βαφή έχει εφαρμοστεί με 
εμβάπτιση τείνουν να έχουν πιο ωχρό πυρήνα και πιο μαλακό πηλό· εκείνα με πιο 
πυκνή και καλοδιατηρημένη βαφή μπορεί να έχουν ωχρό ή ερυθρό πηλό, αλλά πιο 
σκληρό»21.  

H James στην πρόσφατη διδακτορική διατριβή της για την λεπτή ελληνιστική 
κεραμική από τον αγρό της Παναγίας, στην οποία εξετάζει 60 επιπλέον αποθέσεις 
από διαφορετικά σημεία της Κορίνθου και λαμβάνει υπόψη τα αδημοσίευτα 
αποτελέσματα της πειραματικής έρευνας του Sanders, υποδιαιρεί τους κορινθιακούς 
πηλούς και προσδιορίζει τέσσερις βασικές συστάσεις. Οι τρεις εξ αυτών πιστεύει ότι 
χρησιμοποιούνταν ήδη από την Αρχαϊκή περίοδο22. Ο τρόπος διαχείρισης των πηλών 
της κεραμικής των Κεγχρεών εμπνεύστηκε από τη μελέτη της James. Ακολουθώντας 
το ίδιο σύστημα καταγραφής23, προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων, προσδιορίστηκαν πέντε κατηγορίες πηλών με τους οποίους έχουν 
παραχθεί τα αγγεία λεπτής κεραμικής του νεκροταφείου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
πώματα των λεκανίδων Δ.13 και Υ.7 λογίζονται ξεχωριστά στην ανάλυση που 
ακολουθεί, καθώς έχουν παραχθεί με διαφορετικό πηλό από τις λεκανίδες που 
συνοδεύουν. Για τα στατιστικά δεδομένα των πηλών τα κορινθιακά αγγεία 
ανέρχονται σε 72.  

Ο πηλός 1 κυμαίνεται χρωματικά από πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/3-8/4) 
έως ωχροκίτρινος (2.5Y 8/2-8/3-8/4, 5Y 8/2-8/3-8/4). Οι προσμίξεις στον πηλό 1 
είναι σπάνιες και μικρού μεγέθους. Συνηθέστερα, είναι στρογγυλεμένες ή σφαιρικές 
καστανέρυθρου χρώματος, στρογγυλεμένες ή αποστρογγυλεμένες λευκού ή μελανού 
χρώματος και γωνιώδεις λευκού ή μελανού χρώματος. O πηλός 1 ψήνεται από 
μαλακός έως πολύ σκληρός. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου έχει ψηθεί σκληρός 
ή και πολύ σκληρός είναι η ημιβαφής κοτύλη 47.1, οι δύο λήκυθοι λευκού βάθους 
Δ.9 και 50.2 και ο σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση 22.1. Αντίθετα, μαλακός είναι ο 
πηλός 1 σε αγγεία, όπως τα κάναστρα 5.3 και 9.3, η οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου 
Δ 25.2, ο σκύφος 27.1 και η ημιβαφής κοτύλη 70.1. Πιο συχνά, ο πηλός 1 ψήνεται 
σκληρός στην ομάδα αγγείων του τελευταίου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ.  

Η γκάμα των σχημάτων του πηλού 1 είναι μεγάλη και, με διαφορά από τον 
δεύτερο, είναι ο συνηθέστερος πηλός του νεκροταφείου. Συνολικά, τα 45 από τα 72 ή 

                                                           
19 James 2010, 31, υποσ. 15· Για πρόσφατη μελέτη για τους πηλούς των μαγειρικών σκευών του 4ου αι. 
π.Χ. στην Κόρινθο, βλ. Corinth VII.6, 291-301.  
20 Corinth VII.3, 10. 
21 Corinth VII.6, 31. 
22 James 2010, 31-35.  
23 Sanders κ.α., 2008. Η τεκμηρίωση των πηλών και της διακόσμησης ακολουθεί το εγχειρίδιο 
«Corinth Εxcavations, Archaeological Site Manual» της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.  
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το 62.5 % των κορινθιακών αγγείων έχει παραχθεί με τον συγκεκριμένο πηλό. Η 
διείσδυσή του σχεδόν σε όλους τους τύπους αγγείων είναι ενδεικτική. Με τον πηλό 1 
έχουν παραχθεί εννέα από τις 18 κοτύλες, οι δύο σκύφοι, δύο από τους τέσσερις 
κανθάρους, δύο από τα τρία κάναστρα, οι δύο σκύφοι με ανάγλυφη διακόσμηση, 
αλλά κανένα από τα αγγεία σερβιρίσματος. Στα αγγεία εκροής υγρών, 12 από τις 16 
οινοχόες με κυκλικό στόμιο έχουν παραχθεί με τον πηλό 1, όπως και μία από τις 
τέσσερις ωοειδείς οινοχόες με άρθρωση στον ώμο και οι δύο τριφυλλόστομες 
οινοχοΐσκες. Στα υπόλοιπα αγγεία, οι δύο λήκυθοι λευκού βάθους έχουν παραχθεί με 
τον πηλό 1, όπως τα δύο φαρμακευτικά δοχεία, η πυξίδα με διακόσμηση τύπου 
conventionalizing και όλα τα μικκύλα. Εξαίρεση αποτελούν οι λεκανίδες, καθώς 
καμία δεν έχει παραχθεί με αυτόν τον πηλό.  

Το χρονολογικό εύρος του πηλού 1 ορίζεται από την ημιβαφή κοτύλη 47.1 και 
τις δύο ληκύθους λευκού βάθους (Δ.9, 50.2) του τελευταίου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. 
και τον σκύφο με ανάγλυφη διακόσμηση 22.1 και την χειροποίητη μικκύλη 
τριφυλλόστομη οινοχόη 21.2 του β΄ μισού του 2ου αι. π.Χ. Αντιστοιχεί στον πηλό 
«Fabric B» της James24, σύμφωνα με την οποία όμοιες αποθέσεις εντοπίζονται κοντά 
στον οικισμό Πεντεσκούφι, στον Ακροκόρινθο, την Αετόπετρα, το Potters’ Quarter 
και το Ασκληπιείο. Τα 22.1 και 21.2 από το β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ. επιβεβαιώνουν 
την υπόθεσή της περί χρησιμοποίησής του και μετά το 146 π.Χ.  

Η βαφή των αγγείων του πηλού 1 είναι συνήθως εξίτηλη και σε αρκετές 
περιπτώσεις ιδιαίτερα εξίτηλη. Επιπλέον, δεν παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση 
στη διατήρηση της βαφής ανάμεσα στα αγγεία του ύστερου 5ου και του ύστερου 4ου – 
πρώιμου 3ου αι. π.Χ. Εξαίρεση στη συνήθως εξίτηλη βαφή των αγγείων του πηλού 1 
αποτελούν η ημιβαφής κοτύλη 47.1, ο κυλικοειδής κάνθαρος με ημισφαιρικό σώμα 
36.1 και οι δύο κορινθιακοί σκύφοι με ανάγλυφη διακόσμηση 22.1 και 31.2. 
Παράλληλα, ο πηλός στα προαναφερθέντα αγγεία κυμαίνεται από σκληρός έως πολύ 
σκληρός.  

Ο πηλός 2 αποτελεί παραλλαγή του πηλού 1, καθώς έχει συνάφεια, τόσο στη 
χρωματική διακύμανση όσο και στις προσμίξεις, αλλά το ψήσιμό του αποδίδει 
ανοιχτούς πρασινωπούς και γκρίζους τόνους. Με τον πηλό 2 έχει παραχθεί το 12.5 % 
των κορινθιακών αγγείων των Κεγχρεών, αλλά απαντάται σε μόλις δύο σχήματα, 
ειδικότερα σε πέντε ημιβαφείς κοτύλες και τέσσερις οινοχόες με κυκλικό στόμιο. 
Χρονολογικά, καλύπτει την περίοδο από το τελευταίο τέταρτο του 5ου έως τα τέλη 
του 4ου αι. π.Χ. Ο βαθμός σκληρότητας και η διατήρηση της βαφής ακολουθούν τις 
διακυμάνσεις του πηλού 1. Ο πηλός 2 περιλαμβάνεται στις παραλλαγές του πηλού 
«Fabric B» της James, ενώ ομοιάζει και με την περιγραφή της Farnsworth για τον 
λευκό πηλό της παράκτιας κορινθιακής πεδιάδας25.  

Ο πηλός 3 είναι ομοιόμορφα ροζ (5YR 8/3, 7.5YR 8/3-8/4), ωστόσο κάποιες 
φορές κατά τόπους είναι ωχροκίτρινος ή πολύ ωχρός καστανός (2.5Y 8/3, 10YR 8/4). 
Σε ορισμένα αγγεία απαντάται το αντίστροφο, δηλαδή στο μεγαλύτερο τμήμα 

                                                           
24 James 2010, 32-33.  
25 Farnsworth 1970, 11-12.  
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αποδίδει ωχροκίτρινο ή πολύ ωχρό καστανό χρώμα και μόνο κατά τόπους ροζ. Οι 
προσμίξεις του είναι σπάνιες και μικρού μεγέθους, συνήθως στρογγυλεμένες και 
γωνιώδεις καστανού χρώματος και στρογγυλεμένες λευκού χρώματος. Στα 
παραδείγματα των Κεγχρεών κυμαίνεται από πολύ μαλακός έως μέτριας 
σκληρότητας. Με τον πηλό 3 έχει παραχθεί το 18 % των κορινθιακών αγγείων της 
μελέτης, πιο συγκεκριμενα τέσσερις ημιβαφείς κοτύλες, ένα κάναστρο, τα τρία 
κορινθιακά αγγεία σερβιρίσματος, οι τρεις λεκανίδες χωρίς τα πώματά τους και οι 
δύο από τις τέσσερις οινοχόες με άρθρωση στον ώμο.  

Τα αγγεία του πηλού 3 τοποθετούνται χρονολογικά από τα τέλη του 5ου  ή τις 
αρχές του 4ου αι. έως περίπου το 275 π.Χ. Αντιστοιχεί στον πηλό «Fabric Α» της 
James, η οποία σημειώνει ότι δεν έχει παρατηρήσει ή δεν γνωρίζει αγγεία αυτού του 
πηλού με βαφή, παρά μόνο άβαφα ή με λευκό επίχρισμα26. Τα δεδομένα των 
Κεγχρεών μεταβάλλουν τη συγκεκριμένη διαπίστωση, καθώς το κάναστρο 70.4 και οι 
τέσσερις ημιβαφείς κοτύλες (20.3, Δ.2, Υ.1, Υ.6) φέρουν βαφή, η οποία είναι 
ιδιαίτερα εξίτηλη. Τα υπόλοιπα αγγεία είναι άβαφα ή φέρουν λευκό επίχρισμα. H 
Palmer, μελετώντας τις άβαφες κοτύλες του 4ου αι. π.Χ. από το Βόρειο Νεκροταφείο, 
είχε εντοπίσει παραδείγματα με πηλό ροζ χρώματος που στο χείλος εναλλάσσεται με 
κιτρινωπό27. Ο πηλός 3 προφανώς σχετίζεται και με τον λευκό πηλό του 
Ακροκορίνθου της Farnsworth, για τον οποίο σημειώνει ότι αποδίδει κιτρινωπό 
χρώμα, κάποιες φορές με ροζ τόνους28.  

O πηλός 4 αντιστοιχεί σε παραλλαγή του πηλού «Fabric B» της James. 
Ψημένος αποδίδει πορτοκαλί χρώμα (7.5YR 7/6), ενώ οι προσμίξεις στα μόλις δύο 
αγγεία των Κεγχρεών είναι σπάνιες και περιορίζονται σε σφαιρικές καστανέρυθρου 
χρώματος και στρογγυλεμένες λευκές29. Στις Κεγχρεές έχει χρησιμοποιηθεί για να 
παραχθούν δύο ιδιαίτερα αγγεία, πιο συγκεκριμένα οι δύο κυλικοειδείς κάνθαροι με 
πλαστικό χείλος (16.1, 64.1) από τα 360-345 και 340-320 π.Χ. αντίστοιχα. Αποτελούν 
τις μοναδικές, βεβαιωμένες κορινθιακές μιμήσεις του αττικού τύπου και πιθανώς δεν 
είναι τυχαία η επιλογή πηλού χρωματικά παραπλήσιου στον αττικό. Και στα δύο 
αγγεία ο πηλός είναι πολύ σκληρός και η βαφή αξιοσημείωτα καλής διατήρησης και 
στιλπνότητας. Δυνητικά ο πηλός 4 αντιστοιχεί στον ερυθρό πηλό του Ακροκορίνθου 
της Farnsworth30. Στον πηλό 4 έχει ταξινομηθεί με επιφύλαξη και η ωοειδής οινοχόη 
με άρθρωση στον ώμο 52.1. Ο πηλός της είναι πιο σκούρoς (5YR 7/6), τα λευκά 
εγκλείσματα πυκνά και μεγαλύτερου μεγέθους, ενώ η επιφάνεια καλύπτεται από 
κακής ποιότητας λευκό επίχρισμα. Γενικά, η 52.1 χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα 
αμελή απόδοση.  
 Τέλος, ο πηλός 5 είναι πανομοιότυπος του πηλού 3 στην ομοιόμορφα ροζ 
εκδοχή του (7.5YR 8/3-8/4), αλλά περιέχει πολλές φωτεινές προσμίξεις, πιθανώς όχι 
μίκα. O πηλός «Fabric D» της James περιγράφεται ως πηλός όμοιος με τον πηλό 
«Fabric B» - εδώ πηλός 1 –, αλλά με λαμπερά εγκλείσματα για τα οποία η James 
                                                           
26 James 2010, 33-34.  
27 Corinth XIII, 127.  
28 Farnsworth 1970, 11-12.  
29 James 2010, 32. Σπάνια απαντάται και στο υλικό της μελέτης της James. 
30 Farnsworth 1970, 11-12. 
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πιθανολογεί ότι προέρχονται από τη σύνθλιψη κοχυλιών31. Κάνοντας τη σύγκριση με 
τη μίκα εισηγμένων ανατολικο-ιωνικών αγγείων στις Κεγχρεές (21.1, 22.2) 
παρατηρείται ότι οι προσμίξεις του πηλού 5 είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος, συνήθως 
γωνιώδεις ή ακανόνιστες. Είναι αρκετά πιθανό, αλλά όχι βέβαιο, τα εγκλείσματα του 
πηλού 5 να προέρχονται από τη σύνθλιψη κοχυλιών. Όπως και ο πηλός 3, είναι 
αρκετά μαλακός και έχει χρησιμοποιηθεί μόνο για τα άβαφα πώματα των λεκανίδων 
Δ.13 και Υ.7 που χρονολογούνται στα 425-375 και 350-300 π.Χ. αντίστοιχα.  
  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η παρούσα μελέτη δεν προτείνει το κέντρο 
παραγωγής των τεσσάρων ατρακτόσχημων μυροδοχείων του νεκροταφείου των 
Κεγχρεών, καθώς το ζήτημα παραμένει ασαφές. Τα 49A.2 και 31.1 έχουν 
ομοιόμορφα σταχτόχρωμο πηλό, αλλά το πρώτο με τους πιο κυανούς τόνους 
πλησιάζει περισσότερο στον πηλό που η James περιγράφει ως κορινθιακό32. Τα 22.3 
και 22.4 έχουν σταχτόχρωμο πηλό με ερυθρό πυρήνα.  
  
Διακόσμηση   
 

Η διακόσμηση της κεραμικής του νεκροταφείου των Κεγχρεών ακολουθεί 
τους πιο διαδεδομένους τρόπους διαχείρισης των επιφανειών των κορινθιακών 
αγγείων κατά την Κλασική και Ελληνιστική περίοδο. Στο 70 % της τοπικής 
κεραμικής της μελέτης οι επιφάνειες των αγγείων καλύπτονται με απλή βαφή. Το 
21.4 % αφορά σε άβαφα σκεύη, το 4.2 % σε αγγεία με λευκό επίχρισμα33, ενώ δύο 
λήκυθοι ακολουθούν την τεχνοτροπία λευκού βάθους και μία πυξίδα δέχεται 
διακόσμηση conventionalizing.   

Από τα 49 αγγεία με απλή βαφή μόνο το 24.6 % αφορά σε ολόβαφα, γιατί στο 
υπόλοιπο 75.4 % τα σκεύη είναι μερικώς βαμμένα έχοντας εξηρημένα το κατώτερο 
τμήμα του σώματος και τη βάση34. Η πλειονότητα των μελετητών συμφωνεί στο 
συμπέρασμα ότι τα κορινθιακά αγγεία δεν διατηρούν τη βαφή σε καλή κατάσταση. 
Το πρόβλημα πιθανώς οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου των 
κορινθιακών πηλών35. Στην παρούσα μελέτη αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, ο όρος 
μελαμβαφής για τον προσδιορισμό κορινθιακών αγγείων, γιατί κατά τη γνώμη μου 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις παραπλανητικός και δημιουργεί σύγχυση με τα 
αττικά κεραμικά πρoϊόντα.    

Τα ολόβαφα αγγεία αφορούν κυρίως σε σκύφους, κανθάρους, μεγάλες 
οινοχόες με κυκλικό στόμιο τύπου Α και σκύφους με ανάγλυφη διακόσμηση, ενώ οι 
κύριοι τύποι με εξηρημένο το κατώτερο τμήμα του σώματος και τη βάση είναι οι 
ημιβαφείς κοτύλες και οι οινοχόες με κυκλικό στόμιο των τύπων Β, Γ και Δ. Η βαφή 
είναι κατά κανόνα εξίτηλη και θαμπή, κυμαινόμενη από μελανή και καστανομέλανη 
έως καστανή και ερυθρή. Οι Κορίνθιοι κεραμείς είχαν τη δυνατότητα να παράγουν 
                                                           
31 James 2010, 32.  
32 James 2010, 152.  
33 Στα αγγεία με λευκό επίχρισμα δεν περιλαμβάνονται οι δύο λήκυθοι λευκού βάθους.  
34 Τα αγγεία που έχουν εξηρημένη μόνο την επιφάνεια έδρασης ή την κάτω επιφάνεια υπολογίζονται 
στα ολόβαφα αγγεία.  
35 Corinth VII.6, 29-30. 
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μελανή και σχετικά στιλπνή βαφή, αλλά τα παραδείγματα περιορίζονται σε μιμήσεις 
αττικών τύπων που προορίζονταν κυρίως για αναθήματα ή για χρήση σε λατρευτικά 
δείπνα36. Oι τρεις κυλικοειδείς κάνθαροι των Κεγχρεών (16.1, 36.1, 64.1) με 
αξιοσημείωτα καλής ποιότητας μελανή βαφή αφορούν επίσης σε κορινθιακές 
μιμήσεις και προσθέτουν ότι αυτού του είδους τα αγγεία προορίζονταν και για ταφική 
χρήση. Στον 64.1 διακρίνονται ίχνη διπλής εμβάπτισης ενώ έχει επαλειφθεί με 
ιδιαίτερα πυκνή βαφή για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Οι McPhee και Pemberton θεωρούν πως οι Κορίνθιοι κεραμείς 
συνειδητοποίησαν γρήγορα τη δυσκολία διατήρησης της βαφής και την ασύμφορη 
προσπάθεια που χρειαζόταν για το αντίθετο αποτέλεσμα, και εν μέρει για αυτό 
οδηγήθηκαν σχετικά νωρίς σε νέες μορφές και τεχνικές διακόσμησης, όπως οι 
μερικώς βαμμένες ή άβαφες επιφάνειες και η εμβάπτιση37. Στη μεγάλη πλειονότητα 
της κεραμικής των Κεγχρεών η βαφή έχει εφαρμοστεί με εμβάπτιση, η 
χαρακτηριστική αμέλεια της οποίας σε πολλές περιπτώσεις ημιβαφών κοτυλών και 
οινοχοών του β΄ μισού του 4ου και των αρχών του 3ου αι. π.Χ. έχει ως αποτέλεσμα 
κηλίδες βαφής να εκτείνονται και σε εξηρημένες επιφάνειες. Η τεχνική της 
εμβάπτισης εφαρμόζεται στην Κόρινθο ευρέως από τον 5ο αι. π.Χ. και συνεχίζεται 
και στα ελληνιστικά χρόνια38.  

Συγκρίνοντας τα ολόβαφα και μερικώς βαμμένα αγγεία του νεκροταφείου, 
συμπεραίνεται ότι αυτά από το τελευταίο τέταρτο του 5ου και τις αρχές του 4ου αι. 
π.Χ. φέρουν σε γενικές γραμμές καλύτερης ποιότητας και επιμελέστερης εφαρμογής 
βαφή σε σχέση με τα αντίστοιχα από το β΄ μισό του 4ου και το α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. 
Η κεραμική από το 250 έως το 100 π.Χ. δεν προσφέρεται για την εξαγωγή σχετικών 
συμπερασμάτων, καθώς είναι περιορισμένη. Ο κάνθαρος των Εξαμιλίων (49Α.1) από 
τα τέλη του 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ. βρίσκεται, ως προς την ποιότητα της βαφής, 
περίπου στο ίδιο επίπεδο με την ομάδα από τα 360-250 π.Χ., αλλά οι ανάγλυφοι 
σκύφοι (22.1, 31.2) αποτελούν δείγματα υψηλότερης ποιότητας. Η James, 
εξετάζοντας μεγάλη ποσότητα ελληνιστικής κεραμικής, παρατηρεί ότι η βαφή του β΄ 
μισού του 3ου και του 2ου είναι σχεδόν πάντα χαμηλότερης ποιότητας από εκείνη των 
αρχών του 3ου αι. π.Χ.39  

H διακόσμηση με επίθετες ταινίες λευκού και ερυθρού χρώματος απαντάται 
μόνο στην ημιβαφή κοτύλη και την οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α του τάφου 
47 από τα 425-400 π.Χ. Απλές μελανές ταινίες διακοσμούν το κατώτερο τμήμα του 
σώματος και την κάτω επιφάνεια στις δύο ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 1 (47.1, 
50.1), επίσης από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., ενώ τρία από τα τέσσερα 
ατρακτόσχημα μυροδοχεία (22.3, 31.1, 49Α.2) χρονολογούμενα από τα τέλη του 3ου – 
έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. φέρουν υπόλευκες ταινίες στην κοιλιά, τον ώμο και το 
λαιμό. Οι δύο οινοχόες με κυκλικό στόμιο τύπου Γ, 57.2 και 20.1, φέρουν στον ώμο 
διακόσμηση χαμηλών ραβδώσεων και πυκνών εγχαράξεων αντίστοιχα, δύο τεχνικές 
                                                           
36 Corinth VII.6, 31· Για κορινθιακά αγγεία των κλασικών χρόνων με στιλπνή μελανή βαφή και 
εμπίεστη ή εγχάρακτη διακόσμηση, βλ. Pemberton 1997.   
37 Corinth VII.6, 30-31.  
38 Corinth VII.6, 30· James 2010, 36.  
39 James 2010, 36.  
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τεκμηριωμένες στο Βόρειο Νεκροταφείο και αλλού στην Κόρινθο με σχετικά 
περιορισμένη διάδοση. Χρονολογικά οι 57.2 και 20.1 τοποθετούνται στα 350-325 και 
300-275 π.Χ. αντίστοιχα. 

Οι δύο τοπικές μιμήσεις κυλικοειδών κανθάρων με πλαστικός χείλος (16.1, 
64.1) από τα 360-345 και 340-320 π.Χ. φέρουν τρεις και δύο ζώνες εμπίεστων 
γραμμιδίων (rouletting) αντίστοιχα στην περιφέρεια του πυθμένα. Η εμπίεστη 
διακόσμηση εισάγεται στην Αττική στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. και τα γραμμίδια 
περιβάλλουν τις περισσοτερες φορές κοσμήματα, όπως ανθέμια και φύλλα κισσού, 
ωστόσο από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. περιορίζεται μόνο σε γραμμίδια και ανθέμια40. 
Στην Κόρινθο απαντά από τα τέλη του γ΄ τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. και εφαρμόζεται 
σε σχήματα αττικής έμπνευσης, όπως οι κύλικες χωρίς πόδι, οι σκυφοειδείς κύλικες, 
τα σκυφίδια σε σχήμα εχίνου κ.α.41. Σύμφωνα με τους McPhee και Pemberton, 
εγκαταλείπεται στα τέλη του γ΄ τετάρτου του 4ου αι. π.Χ., αλλά σύμφωνα με την 
James σχήματα, όπως τα σκυφίδια σε σχήμα εχίνου και τα σκυφίδια με χείλος που 
στρέφεται προς τα έξω, δέχονται εμπίεστη διακόσμηση έως το α΄ τέταρτο του 3ου αι. 
π.Χ. ίσως και αργότερα42.  

Σε έξι κορινθιακές παραγωγές οι οποίες μιμούνται αττικούς τύπους έχει 
χρησιμοποιηθεί ερυθρό διάλυμα - η αρχαία μίλτος - για την κάλυψη μικρών 
επιφανειών στην περιοχή της βάσης ή του χείλους. Πρόκειται για τις δύο ληκύθους 
λευκού βάθους (Δ.9, 50.2) από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., όπως τρεις 
κυλικοειδείς κανθάρους (16.1, 36.1, 64.1) και ένα αμφίκοιλο αλατοδοχείο (5.7), 
χρονολογούμενα μεταξύ 360 και 300 π.Χ. Στις ληκύθους ερυθρό διάλυμα έχει 
χρησιμοποιηθεί πιθανώς για την απόδοση των διακοσμητικών μοτίβων, ενώ στη Δ.9 
καλύπτει και το εξηρημένο χείλος.  

Με την εξαίρεση της τεχνοτροπίας λευκού βάθους που αποτελεί ξεχωριστή 
περίπτωση, ο κεραμέας άφηνε την επιθυμητή επιφάνεια χωρίς βαφή και μετά το 
ψήσιμο την κάλυπτε με το ερυθρό ή και ροζ διάλυμα, το οποίο παραγόταν με οξείδιο 
του σιδήρου και αραιωμένο πηλό43. Οι κυλικοειδείς κάνθαροι με πλαστικό χείλος 
16.1 και 64.1 φέρουν ερυθρό διάλυμα στην εξηρημένη επιφάνεια έδρασης. Στον 
κυλικοειδή κάνθαρο με ημισφαιρικό σώμα 36.1 ερυθρό διάλυμα έχει εφαρμοστεί 
στην εξηρημένη αύλακα που χωρίζει τις δύο βαθμίδες της βάσης και σε αποξεσμένη 
αύλακα της εσωτερικής της πλευράς. Στο αμφίκοιλο αλατοδοχείο 5.7 η μίλτος 
καλύπτει την επίπεδη βάση και έχει διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση.  

Το ερυθρό διάλυμα χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην τοπική ερυθρόμορφη 
κεραμική ενώ η χρήση του τεκμηριώνεται έως τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.44. Έχει 
ερμηνευθεί ως προσπάθεια μίμησης του χρώματος του αττικού πηλού και της 
επιλογής Αθηναίων κεραμέων του 5ου και 4ου αι. π.Χ. να αφήνουν εξηρημένες 

                                                           
40 Agora XXIX, 37.  
41Corinth VII.6, 31-32· Αναλυτικά για τα κορινθιακά αγγεία με εμπίεστη και εγχάρακτη διακόσμηση, 
βλ. Pemberton 1997. 
42 James 2010, 36-37.  
43 James 2010, 37.  
44 Για τη χρήση του ερυθρού διαλύματος στην κορινθιακή κεραμική, βλ. Corinth VII.3, 20· Corinth 
VII.4, 1-2· James 2010, 37-38.  
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επιφάνειες στη βάση, αλλά και απλούστερα ως διακοσμητική συνήθεια στο πλαίσιο 
του εμπορικού ανταγωνισμού.  

Κρίνοντας από τα περιορισμένα παραδείγματα των Κεγχρεών, δεν θεωρώ ότι 
οι Κορίνθιοι κεραμείς προσπάθησαν με το ερυθρό διάλυμα να μιμηθούν ευθέως τον 
αττικό πηλό. Ουσιαστικά, η χρωματική διακύμανση του διαλύματος ομοιάζει, αλλά 
δεν ταυτίζεται με το χρώμα του συνήθη πηλού της Αθήνας. Το αμφίκοιλο 
αλατοδοχείο 5.7 φέρει ερυθρό διάλυμα στη βάση, αλλά κάτω από αυτό είναι ορατά 
εκτεταμένα ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Εάν ο αγγειοπλάστης 
χρησιμοποίησε ερυθρό διάλυμα επειδή επιθυμούσε το τελικό προϊόν να φαίνεται 
αττικό ακόμα και ως προς τον πηλό, θα έσβηνε αυτά τα ίχνη που προδίδουν 
χαμηλότερη ποιότητα. Προφανώς, η εισαγωγή του ερυθρού διαλύματος στα 
διακοσμητικά εργαλεία της κορινθιακής παραγωγής σχετίζεται με τη μίμηση της 
αττικής ερυθρόμορφης κεραμικής και εφαρμόζεται συνήθως σε μιμήσεις αττικών 
σχημάτων45, παρόλα αυτά θεωρώ πως εξελίσσεται περισσότερο ως επιρροή 
αισθητικής φύσης, παρά σε προσπάθεια απευθείας μίμησης του πηλού της Αθήνας. 

Όπως προαναφέρθηκε, το 21.4 % των κορινθιακών αγγείων του νεκροταφείου 
των Κεγχρεών αφορά σε άβαφα πήλινα σκεύη. Οι λεκανίδες Δ.13 και Υ.7, από τα 
425-375 και 350-300 π.Χ. αντίστοιχα, έχουν γυαλισμένες όλες τις επιφάνειες 
εσωτερικά και εξωτερικά και η απόδοση των βαθμίδων και των αυλακώσεων στο 
πώμα της Δ.13 έχει ως αποτέλεσμα ένα υψηλής αισθητικής αγγείο. Η άβαφη κοτύλη 
Γ.3 από τα 300-275 π.Χ. έχει επίσης αποδοθεί με ιδιαίτερη επιμέλεια και η ποιότητά 
της είναι αναμφισβήτητα υψηλότερη από όλες τις ημιβαφείς κοτύλες του τύπου 2, 
ενώ θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με την ημιβαφή κοτύλη 47.1 του τύπου 1 από τα 
425-400 π.Χ. Τα υπόλοιπα άβαφα αγγεία του νεκροταφείου αφορούν σε ωοειδείς 
οινοχόες με άρθρωση στον ώμο - μία εκ των οποίων (71.1) με εδαφόχρωμο επίχρισμα 
- τα δύο σκυφίδια με επίπεδη βάση, τα δύο φαρμακευτικά δοχεία και πέντε μικκύλα 
αγγεία.   

Στην Κλασική και Ελληνιστική περίοδο είναι μεγάλος ο αριθμός των 
ακόσμητων και άβαφων αγγείων. Στην Κόρινθο, σε αντίθεση με άλλα κέντρα, δεν 
περιορίζεται σε μικρά και ταπεινά σκεύη, αλλά φαίνεται ότι αποτελεί συνειδητή 
διακοσμητική επιλογή, η οποία ενδεχομένως προέκυψε σταδιακά λόγω του 
προβλήματος της κακής ποιότητας της βαφής. Οι McPhee και Pemberton εύστοχα 
διατυπώνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η επεξεργασία των άβαφων επιφανειών με 
τα κατάλληλα εργαλεία και η απόδοση αυλακώσεων και ακμών έχει δημιουργήσει 
κορινθιακά σκεύη υψηλής αισθητικής46. 

Το αμφίκοιλο αλατοδοχείο 5.7, η λεκανίδα 9.7 και η ωοειδής οινοχόη με 
άρθρωση στον ώμο 52.1 διατηρούν ίχνη λευκού επιχρίσματος εξωτερικά. Η 
προτεινόμενη χρονολόγηση για τα τρία αγγεία περιλαμβάνει το διάστημα από το 350 
έως το 200 π.Χ. Στην περίπτωση της οινοχόης 52.1 το επίχρισμα είναι κακής 

                                                           
45 James 2010, 37-38. Από το β΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. η χρήση ερυθρού διαλύματος απαντά 
συχνότερα στους κορινθιακούς τύπους κανθάρων.  
46 Corinth VII.6, 32, όπου οι συγγραφείς αναφέρουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις λεκανίδες.  
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ποιότητας και σε επάλληλες στρώσεις, ενώ στα 5.7 και 9.7 έχει επαλειφθεί με 
επιμέλεια.  

Η πυξίδα κυρτού περιγράμματος με κάθετες λαβές και χείλος λέβητα (Γ.1) 
από το γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. φέρει διακόσμηση, που στην κορινθιακή 
βιβλιογραφία περιγράφεται με τον όρο conventionalizing47. H Γ.1 χαρακτηρίζεται 
από δύο διακοσμητικές ζώνες στο σώμα και τον ώμο αντίστοιχα, η πρώτη με 
στυλιζαρισμένα άνθη σε σχήμα σταγόνων και η δεύτερη με επαναλαμβανόμενο 
σπειροειδές μοτίβο με ομάδες λεπτών φύλλων στις πλευρές των ελίκων. Η σύνθεση 
συμπληρώνεται με ερυθρές και μελανές ταινίες. Ο όρος conventionalizing 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει το κορινθιακό στυλ διακόσμησης με μελανές και 
ερυθρές ταινίες, γεωμετρικά και αφηρημένα σχήματα, φυτικά μοτίβα και ευκαιριακά 
διακόσμηση μορφών, το οποίο διαρκεί περίπου από το 550 π.Χ. έως και την πρώιμη 
Ελληνιστική περίοδο. Η διάδοσή του είναι ευρεία, ωστόσο κατά τον 4ο αι. π.Χ. 
σημειώνει σαφή κάμψη. Συνηθέστερα, διακόσμηση conventionalizing δέχονται 
σχήματα, όπως πυξίδες, κοτύλες, πινάκια, λεκανίδες και οινοχόες.  

Τέλος, οι δύο κορινθιακές λήκυθοι λευκού βάθους (Δ.9, 50.2) από το 
τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. φέρουν παχύ λευκό επίχρισμα ως φόντο των 
διακοσμητικών μοτίβων του σώματος και του ώμου, ωστόσο η κάκιστη διατήρηση 
καθιστά αδύνατη την ταύτιση των τελευταίων. Και στις δύο διακρίνονται ίχνη 
ερυθρού διαλύματος, το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση των 
διακοσμητικών θεμάτων. Η τεχνική του λευκού βάθους στην Κόρινθο, όπως και η 
παρόμοια τεχνική του περιγράμματος48, μιμείται τα αντίστοιχα αττικά προϊόντα, αλλά 
δεν γνωρίζει αξιοσημείωτη διάδοση.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Αναλυτικά για τη διακόσμηση conventionalizing, βλ. Corinth VII.5 και πιο συνοπτικά, βλ. Risser 
2003· Για τα conventionalizing αγγεία από τον οχετό Drain 1971-1, βλ. Corinth VII.6, 27-28.  
48 Για την τεχνική του περιγράμματος στην Κόρινθο, βλ. Corinth XVIII.1, 129· Pemberton 1978. 
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Εξαιρώντας τα τέσσερα ατρακτόσχημα μυροδοχεία για τα οποία δεν 
προσδιορίζεται το κέντρο παραγωγής, η εισηγμένη κεραμική αποτελεί το 17.6 % του 
υλικού της μελέτης. Από τα 15 εισηγμένα αγγεία, δέκα (66.6%) προέρχονται από την 
Αττική, τρία από ανατολικο-ιωνικά κέντρα και ένα από το Άργος, ενώ ο τόπος 
παραγωγής της ολόβαφης κοτύλης Γ.2 παραμένει απροσδιόριστος.  

Τα αττικά αγγεία του νεκροταφείου αποτελούνται από τη μελανόγραφη 
ανθεμωτή λήκυθο του τάφου 1 από τα 490-470 π.Χ., τέσσερις Κλασικούς κανθάρους 
με απλό χείλος που χρονολογούνται από το 350 έως το 290 π.Χ., τρεις σκύφους από 
τα 325-275 π.Χ. και δύο σκυφίδια σε σχήμα εχίνου από τα τέλη του 4ου και το α΄ μισό 
του 3ου αι. π.Χ.  

Διαχρονικά, η ροή των αττικών εισαγωγών στην Κόρινθο χαρακτηρίζεται από 
αυξομειώσεις49. Η αττική κεραμική σε τάφους του Βόρειου Νεκροταφείου αυξάνεται 
σταδιακά από τα τέλη του γ΄ τετάρτου του 6ου και κορυφώνεται στο α΄ μισό του 5ου 
αι. π.Χ. H Palmer θεωρεί ότι τα γεγονότα του Πελοποννησιακού Πολέμου επέφεραν 
διακοπή της εισαγωγής αττικών αγγείων στην Κόρινθο50, ωστόσο νεότερες μελέτες 
καταδεικνύουν ότι μείωση της ροής τους παρατηρείται ήδη πριν από αυτά51. Οι 
αττικές εισαγωγές συνεχίζονται στη Κόρινθο με τον ίδιο και ακόμα πιο μειωμένο 
ρυθμό σε ολόκληρο τον 4ο και το α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ., όταν και φαίνεται να 
περιορίζονται δραστικά52. Τα αττικά αγγεία των Κεγχρεών συμφωνούν με το πλαίσιο 
της ροής τους, όπως έχει αποτυπωθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Η λήκυθος 1.1 
εντάσσεται στο μεγαλύτερο κύμα αττικών εισαγωγών στην Κόρινθο κατά το α΄ μισό 
του 5ου αι. π.Χ., ενώ οι Κλασικοί κάνθαροι, οι σκύφοι και τα σκυφίδια σε σχήμα 
εχίνου χρονολογούνται στον τελευταίο αιώνα της μειωμένης, αλλά σταθερής 
παρουσίας αττικών αγγείων53.  

Ο πηλός των εννέα από τα δέκα αττικά αγγεία είναι πορτοκαλόχρωμος (5YR 
6/6-7/6) και στο σκυφίδιο σε σχήμα εχίνου ερυθρωπός (2.5YR 6/6), ωστόσο σε όλες 
τις περιπτώσεις περιέχει απειροελάχιστη μίκα, έχει ψηθεί από σκληρός έως πολύ 
σκληρός και διατηρεί ικανοποιητικά τη βαφή54.   

Η μελανόγραφη ανθεμωτή λήκυθος 1.1, το πρωιμότερο αγγείο του 
νεκροταφείου, φέρει στην κύρια διακοσμητική ζώνη παράσταση με τέσσερα διπλά 
ανθέμια, που ορίζονται αριστερά και δεξιά από σχηματοποιημένους κάλυκες λωτού 
και πάνω και κάτω από αλυσίδα. Σχηματοποιημένοι κάλυκες λωτού ακολουθούμενοι 

                                                           
49 Για τη διαχρονική διακύμανση της ροής των αττικών εισαγωγών στην Κόρινθο, βλ. Pemberton 2003, 
170-171· MacDonald 1982. 
50 Corinth XIII, 121.  
51 Pemberton 2003, 171· MacDonald 1982, 116. 118-123. 
52 James 2010, 69.  
53 Για την εισαγωγή αττικών σκύφων στην Κόρινθο, βλ. Pemberton 2003, 170-171, όπου 
χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για να αποτυπωθεί η διακύμανση της ροής της αττικής κεραμικής 
από τον ύστερο 5ο έως τον ύστερο 4ο αι. π.Χ.  
54 Συνοπτικά για τα χαρακτηριστικά των αττικών πηλών λεπτής κεραμικής, βλ. Agora XXII, 14· Agora 
XXIX, 10-11.   
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από γραμμίδια συνθέτουν τη διακόσμηση του ώμου. Για την απόδοση της κύριας 
παράστασης έχουν χρησιμοποιηθεί, εκτός από στιλπνή μελανή βαφή, λευκό επίθετο 
χρώμα και εγχαράξεις, ενώ ολόκληρο το αγγείο καλύπτεται εξωτερικά με 
εδαφόχρωμο επίχρισμα.  

Οι τέσσερις Κλασικοί κάνθαροι με απλό χείλος χαρακτηρίζονται από στιλπνή 
μελανή βαφή και εκτός από τον 57.4 διακοσμούνται με ερυθρό διάλυμα σε 
αποξεσμένες ή εξηρημένες αύλακες εξωτερικά και εσωτερικά της βάσης. Οι 38.1 και 
57.4 από τα 350-325 π.Χ. φέρουν εμπίεστη διακόσμηση στον πυθμένα, ο πρώτος 
τέσσερα ανθέμια εντός διπλής ζώνης γραμμιδίων και ο δεύτερος τέσσερα ανθέμια σε 
διάταξη σταυρού. Η εμπίεστη διακόσμηση στους κυλικοειδείς και Κλασικούς 
κανθάρους φαίνεται πως σταματά πριν το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., καθώς η 
εξέλιξη του σχήματος περιορίζει το διαθέσιμο χώρο στον πυθμένα55. Η εμπίεστη και 
εγχάρακτη διακόσμηση εισάγεται στην Αττική στα μέσα του 5ου και συνεχίζεται έως 
και τον 2ο αι. π.Χ.56.  

Και οι τρεις αττικοί σκύφοι των Κεγχρεών έχουν εξηρημένη την κάτω 
επιφάνεια, στην οποία φέρουν διακόσμηση γραπτών ομόκεντρων κύκλων. Οι 35.1 και 
9.6 έχουν επιπλέον εξηρημένη την επιφάνεια έδρασης, ενώ στον πρώτο εξηρημένη 
είναι και η ένωση του σώματος με τη βάση. Σε κανέναν από τους τρεις δεν 
εφαρμόζεται ερυθρό διάλυμα. Ο σκύφος 60.1 έχει στιλπνή μελανή και 
καλοδιατηρημένη βαφή, αλλά στους 35.1 και 9.6 κυμαίνεται από μελανή έως ερυθρή, 
λόγω ανομοιογενούς όπτησης. Η βαφή στο σκυφίδιο σε σχήμα εχίνου Ε.1 έχει 
εφαρμοστεί με αμελή εμβάπτιση και αφήνει εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του 
σώματος και τη βάση, ενώ το 9.2 είναι ολόβαφο με πιο στιλπνό γάνωμα.  

Τα τρία αγγεία με προέλευση από ανατολικο-ιωνικά κέντρα αφορούν σε μία 
όλπη του β΄ μισού του 3ου αι. π.Χ., καθώς σε ένα σκύφο με ανάγλυφη διακόσμηση 
και μία λάγυνο από τα 150-100 π.Χ. Η παρουσία τους στις Κεγχρεές μπορεί να 
αποδοθεί στο λιμάνι και τον εμπορικό χαρακτήρα του οικισμού αλλά και στον 
διεθνισμό της Ελληνιστικής περιόδου. Μεγάλος αριθμός ανατολικο-ιωνικών σκύφων 
με ανάγλυφη διακόσμηση έχει επιβεβαιωθεί στην Κόρινθο, όπου σε απόθεση πλησίον 
του ελληνιστικού ιπποδρόμου το 25% - των συνολικά 603 θραυσμάτων - προέρχεται 
από περιοχές της Ιωνίας57. Το λιμάνι των Κεγχρεών αποτελεί τη λογική πύλη εισόδου 
των ανατολικο-ιωνικών προϊόντων και σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός τους στο 
νεκροταφείο φαίνεται αρχικά μικρός. Από την άλλη πλευρά, σε τρεις από τους έξι 
τάφους που χρονολογούνται από το 250 έως το 100 π.Χ. απαντάται αγγείο ανατολικο-
ιωνικής προέλευσης.  

Η λάγυνος 22.2 ανήκει στην κατηγορία με την πιο ευρεία διάδοση στον 
μεσογειακό κόσμο, όπου η επιφάνεια του αγγείου καλύπτεται από λευκό ή ωχρό 
επίχρισμα και φέρει διακόσμηση με επίθετη βαφή. Το κέντρο ή τα κέντρα παραγωγής 
παραμένουν αδιευκρίνιστα, αλλά οι ενδείξεις κατευθύνουν τους μελετητές στην 

                                                           
55 Agora XII, 118.  
56 Για την εμπίεστη και εγχάρακτη διακόσμηση στην Αττική, βλ. Agora XII, 22-31· Agora XXIX, 37-
38. 
57 Edwards 1981, 198-199. 
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περιοχή του ανατολικού Αιγαίου και τις πόλεις της Μικράς Ασίας58. Η όλπη 71.2 
βρίσκει τα παράλληλά της στους υστεροκλασικούς και ελληνιστικούς τάφους της 
Ρόδου, όπου αποτελεί συχνό κτέρισμα. Ο πηλός του ανάγλυφου σκύφου 21.1 και της 
όλπης 71.2 είναι ερυθρωπός (2.5YR 6/6-7/6), ενώ της λαγύνου 22.2 
πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6). Μεγάλη ποσότητα μίκας παρατηρείται στον πηλό του 
ανάγλυφου σκύφου και σε μικρότερο βαθμό της λαγύνου, σε αντίθεση με αυτόν της 
όλπης που δεν περιέχει φωτεινά εγκλείσματα. 

Τέλος, η αργείτικη οινοχόη 38.2 από τα 350-325 π.Χ. έχει παραχθεί με 
ερυθρωπό πηλό (2.5ΥR 7/6) με αρκετή μίκα. Η εξίτηλη ερυθρή βαφή αφήνει 
εξηρημένα το κατώτερο ήμισυ του σώματος και τη βάση. Η αργείτικη κεραμική στην 
Κόρινθο φαίνεται πως δεν έχει σταθερή παρουσία κατά την Κλασική και πρώιμη 
Ελληνιστική περίοδο, αλλά πιθανώς παρουσιάζει αυξητική τάση κατά τον 2ο αι. π.Χ. 
μέσω των ανάγλυφων σκύφων. Η ταύτιση της 38.2 με το Άργος προήλθε πρωτίστως 
από αντίστοιχο αγγείο στη θέση Tile Works59. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 Agora XXIX, 225.  
59 Merker 2006, 129 αρ. 285 εικ. 83. 
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Σύνοψη Συμπερασμάτων 
 

Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την κλασική και ελληνιστική 
κεραμική από το νεκροταφείο στα Κόκκινα Κιβούρια των Κεγχρεών, την κώμη όπου 
αναπτυσσόταν ο ανατολικός λιμένας της Κορίνθου, η πύλη της προς το Αιγαίο και τη 
νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κύριος στόχος της έρευνας είναι να παρουσιαστεί για 
πρώτη φορά κλασική και ελληνιστική κεραμική από τις Κεγχρεές και να 
προσδιοριστούν η τυπολογία και η χρονολόγησή της, η σύσταση των πηλών και η 
διακόσμηση, ο βαθμός ομοιογένειας με την αντίστοιχη κεραμική από την ευρύτερη 
περιοχή της Κορίνθου και τα εισηγμένα κεραμικά προϊόντα.  

Η χρήση του νεκροταφείου των Κεγχρεών εκτείνεται από την αρχή της 
Κλασικής περιόδου έως και τον 1ο αι. μ.Χ. Εξαιρώντας το ταφικό μνημείο της 
Ρωμαϊκής περιόδου, η χρονολόγηση είναι εφικτή μόνο για 40 από τους συνολικά 81 
τάφους, καθώς ο χώρος του νεκροταφείου είχε υποστεί εκτεταμένη διατάραξη από 
προγενέστερες της ανασκαφής αγροτικές εργασίες. Η μελέτη αφορά μόνο στην 
κλασική και ελληνιστική κεραμική, από την οποία - εξαιρώντας τους λύχνους - 
παρουσιάζονται 89 αγγεία, τόσο από το εσωτερικό των τάφων όσο και από την 
αφαίρεση της επίχωσης πάνω από αυτούς, τα οποία αντιστοιχούν στο 85-90% του 
συνολικού όγκου.  

Το πρωιμότερο αγγείο χρονολογείται στα 490-470 π.Χ., αλλά μεσολαβούν 45 
χρόνια έως την πρώτη ομάδα κεραμικής, η οποία αποτελείται από 10 αγγεία του 
τελευταίου τετάρτου του 5ου και των αρχών του 4ου αι. π.Χ. Το πολυπληθέστερο και 
πιο ομοιογενές σύνολο (64 %) τοποθετείται από τα 360-350 έως το 275 ή και το 250 
π.Χ. Μόνο δύο αγγεία χρονολογούνται στο β΄ μισό του 3ου και επτά στα τέλη του ή 
τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Η υστερότερη ομάδα αποτελείται από οκτώ αγγεία που 
χρονολογούνται από το 185 έως το 100 π.Χ. Το 78.6 % της κεραμικής της μελέτης 
είναι κορινθιακής παραγωγής και το 17.6 % αφορά σε εισηγμένα αγγεία, ενώ για τα 
τέσσερα ατρακτόσχημα μυροδοχεία δεν προτείνεται προέλευση.  

Οι δημοφιλέστερες κατηγορίες κεραμικής στο νεκροταφείο των Κεγχρεών 
αφορούν σε αγγεία πόσεως και αγγεία εκροής υγρών, τα οποία μαζί αντιστοιχούν στο 
70 % του συνόλου, και ακολουθούν τα αγγεία για τη φύλαξη αρωματικών ελαίων, τα 
μικκύλα, τα σκεύη σερβιρίσματος και τα αγγεία με πώμα. Η κορινθιακή κεραμική 
έχει ταξινομηθεί σε πέντε συστάσεις πηλών, όλες τους τεκμηριωμένες στη 
μητροπολιτική Κόρινθο. Το 62.5 % έχει παραχθεί με τον πηλό 1, το 12.5 % με τον 
πηλό 2 και το 18 % με τον πηλό 3, ενώ λιγοστά αγγεία ταξινομούνται στους πηλούς 4 
και 5.  

Η διακόσμηση της κορινθιακής κεραμικής ακολουθεί τους συνηθέστερους 
τύπους κατά την Κλασική και Ελληνιστική περίοδο. Στο 70 % της τοπικής κεραμικής 
της μελέτης οι επιφάνειες των αγγείων καλύπτονται με απλή βαφή, αλλά το 75.4 % 
αυτών αφορά σε μερικώς βαμμένα και όχι ολόβαφα αγγεία. Το 21.4 % αφορά σε 
άβαφα σκεύη και το 4.2 % σε αγγεία με λευκό επίχρισμα, ενώ δύο λήκυθοι 
ακολουθούν την τεχνοτροπία λευκού βάθους και μία πυξίδα δέχεται διακόσμηση 
conventionalizing.  
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Τέλος, το 66.6 % της εισηγμένης κεραμικής αφορά σε αττικά αγγεία, τρία 
προέρχονται από ανατολικό-ιωνικά κέντρα και ένα από το Άργος, ενώ για μία 
ολόβαφη κοτύλη δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος παραγωγής. Τα 
αττικά αγγεία των Κεγχρεών συμφωνούν με το πλαίσιο της ροής τους στην Κόρινθο 
και εκτείνονται χρονολογικά από τα 490-470 έως και το α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. Οι 
ανατολικο-ιωνικές εισαγωγές χρονολογούνται από το 250 έως το 100 π.Χ. και η 
παρουσία τους είναι τεκμηριωμένη και στην Κόρινθο.  

Συνοψίζοντας, η κλασική και ελληνιστική κεραμική από το νεκροταφείο στα 
Κόκκινα Κιβούρια Κεγχρεών παρουσιάζει απόλυτη ταύτιση με την αντίστοιχη 
κεραμική από την Κόρινθο, ως προς την τυπολογία, τη διακόσμηση και τις 
εισαγωγές. Επιπλέον, η λεπτομερής καταγραφή των πηλών καταδεικνύει ταύτιση, 
χωρίς εξαιρέσεις, με γνωστούς και τεκμηριωμένους πηλούς της Κορίνθου. Ανάμεσα 
στην κεραμική του νεκροταφείου δεν εντοπίζεται καμία ομάδα αγγείων η οποία θα 
μπορούσε να παραπέμψει σε ξεχωριστή, τοπική παραγωγή των Κεγχρεών. Ασφαλώς, 
η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι στις Κεγχρεές δεν 
λειτουργούσε κεραμικό εργαστήριο, καθιστά σαφές πάντως ότι ακόμα και εάν 
υπήρχε, εντασσόταν πλήρως στο πλαίσιο της κορινθιακής παραγωγής και δεν 
διαφοροποιούνταν στην επιλογή των πρώτων υλών, στους τύπους των αγγείων και τα 
διακοσμητικά μέσα.   

Η πολιτική και διοικητική εξάρτηση της κώμης των Κεγχρεών από την 
Κόρινθο αποτυπώνεται με σαφήνεια και στην κεραμική. Σε μεγάλο βαθμό το 
συγκεκριμένο γενικό συμπέρασμα φάνταζε αναμενόμενο, παρόλα αυτά η παρουσίαση 
- για πρώτη φορά - κλειστών συνόλων  της Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου από 
τις Κεγχρεές επιβεβαιώνει με δεδομένα και ποσοτικοποιεί την πιθανολογούμενη 
ομοιότητα και ταύτιση. Σε δεύτερο επίπεδο, η κεραμική του νεκροταφείου συμβάλλει 
στη μελέτη της κορινθιακής κεραμικής επιβεβαιώνοντας για συγκεκριμένους τύπους 
αγγείων τις αναθεωρημένες χρονολογήσεις για την ελληνιστική παραγωγή ενώ 
προτείνει, κατά περίπτωση και ανάλογα με το διαθέσιμο υλικό, βελτιώσεις στην 
τυπολογία και τη χρονολόγηση της κεραμικής της Κλασικής περιόδου. Πάνω από 
όλα, διευρύνει τη βάση των ανοιχτών προς την επιστημονική κοινότητα δεδομένων 
και τονίζει την ανάγκη μελέτης και δημοσίευσης των πολυάριθμων ανασκαφών της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.  
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Αγγεία Πόσεως 

Κοτύλες 
 

Ημιβαφείς Κοτύλες 
 
Τύπος 1 
 
47.1                                                                                                                                         Εικ. 1· Πίν. 1 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 324 
Προέλευση: Τάφος 47 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α (47.2). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Β (47.3). 
Χρονολόγηση: 425-400 π.Χ., πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου.  
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,072 μ. Μέγ. διάμ.: 0,093 μ. Διάμ. χείλους: 0,091 μ. Διάμ. βάσης: 0,049 μ.  
 
Ολόκληρη. Συγκολλημένη από δύο τμήματα. Λίγες μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή εξίτηλη 
μόνο κατά τόπους, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη. Χρήση επίθετης ερυθρής βαφής. 
Γυαλισμένες οι εξηρημένες επιφάνειες με ομοιόχρωμο επίχρισμα. Ίχνη του τροχού ελαφρώς ορατά 
στην εξωτερική πλευρά.  
Δακτυλιόσχημη διευρυνόμενη βάση με καμπύλη επιφάνεια έδρασης και ελαφρώς κυρτή κάτω 
επιφάνεια. Σώμα διευρυνόμενο με κυρτά τοιχώματα που στρέφεται ελάχιστα προς τα μέσα πριν το 
κάθετο μειούμενο χείλος. Οι δύο οριζόντιες, κυλινδρικής διατομής, λαβές έχουν οβάλ κάτοψη και 
αναπτύσσονται κάτω από το χείλος.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο, ενώ εξωτερικά τα άνω δύο τρίτα του σώματος, το 
χείλος και τις λαβές. Λεπτή ταινία επίθετου ερυθρού χρώματος κάτω από τη ζώνη των λαβών. Μελανή 
λεπτή ταινία αμέσως πάνω από τη βάση. Η τελευταία είναι ολόβαφη. Η κάτω επιφάνεια του αγγείου 
φέρει γραπτή μελανή διακόσμηση από: α) στιγμή στο κέντρο της, που περιβάλλεται από αμελώς 
σχηματισμένο δακτύλιο, β) δακτύλιο που διατρέχει την περιφέρειά της και γ) έτερη στιγμή επίσης στην 
περιφέρειά της. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Δημοσιευμένο: Κρυστάλλη-Βότση 1984, 64-65 πίν. 57β. 
πρβλ. Williams II 1980, 111 αρ. 2 πίν. 17· Corinth XIII, 273 αρ. 423-4 πίν. 67. 
 
50.1                                     Πίν. 1  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 331 
Προέλευση: Τάφος 50 
Συνευρήματα: Λήκυθος λευκού βάθους (50.2). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α (50.3). Χάλκινη 
στλεγγίδα (50.4). 
Χρονολόγηση: 425-400 π.Χ. 
 
Πηλός ωχροκίτρινος έως πρασινωπός (5Υ 8/3 pale yellow)                                                          Πηλός 2  
 Ύψ.: 0,068 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,089 μ. Διάμ. βάσης: 0,045 μ.  
 
Λείπουν τμήματα του σώματος και του χείλους, διατηρεί ωστόσο ολόκληρο το προφίλ της. 
Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Μικρές απολεπίσεις και αποκρούσεις κατά τόπους. 
Βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από καστανομέλανη έως καστανή. Γυαλισμένες οι εξηρημένες 
επιφάνειες με ομοιόχρωμο επίχρισμα. Ίχνη του τροχού ελαφρώς ορατά στην εξωτερική πλευρά. 
Όπως η 47.1, με λιγότερο διευρυνόμενη και αμελώς σχηματισμένη, κατά τόπους στην εξωτερική της 
πλευρά, βάση και με μέγιστη διάμετρο στο κάθετο μειούμενο χείλος.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο, ενώ εξωτερικά τα άνω 2/3 του σώματος, το χείλος 
και τις λαβές. Λεπτή μελανή ταινία αμέσως πάνω από τη βάση. Η τελευταία διατηρεί εξηρημένο μόνο 
το άνω τμήμα της εξωτερικής της πλευράς. Η κάτω επιφάνεια του αγγείου φέρει γραπτή μελανή 
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διακόσμηση από δακτύλιο που διατρέχει την περιφέρειά της. Ενδεχομένως, όπως και η κοτύλη 47.1, 
να έφερε μελανή στιγμή ή μικρό δακτύλιο ή και τα δύο στο κέντρο της κάτω επιφάνειας, τα οποία δεν 
διατηρούνται λόγω απόκρουσης. 
 
Τύπος 2 
 
49.1                                                                                                                                         Εικ. 1· Πίν. 1 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 327 
Προέλευση: Τάφος 49 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Β (49.2). Λύχνος (49.3). Χάλκινη στλεγγίδα (49.4). 
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου  - αρχές 4ου αι. π.Χ.  
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,068 μ. Μέγ. διάμ.: 0,092 μ. Διάμ. χείλους: 0,091 μ. Διάμ. βάσης: 0,047 μ. 
 
Ολόκληρη. Συγκολλημένη από τέσσερα τμήματα. Αρκετές μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή 
ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη και ερυθρή. To αγγείο παρουσιάζει 
δυσμορφία στο κατώτερο ήμισυ τμήμα του σώματος και την εξωτερική πλευρά της βάσης, πιθανώς 
λόγω της επαφής του με άλλο αγγείο στον κλίβανο. Ίχνη του τροχού ελαφρώς ορατά στην εξωτερική 
πλευρά. 
Ευρεία δακτυλιόσχημη βάση, επίπεδη επιφάνεια έδρασης και σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια. Σώμα 
διευρυνόμενο με κυρτά τοιχώματα που στρέφεται ελάχιστα προς τα μέσα πριν το κάθετο μειούμενο 
χείλος. Οι δύο οριζόντιες, κυλινδρικής διατομής, λαβές έχουν επιμήκη οβάλ κάτοψη και 
αναπτύσσονται κάτω από το χείλος.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο, ενώ εξωτερικά το χείλος, τις λαβές και περίπου το 
άνω ήμισυ το σώματος, αλλά κατά τόπους μόνο το άνω 1/3 λόγω αμελούς εμβάπτισης. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Ως προς τις αναλογίες πολύ κοντά στις 47.1 και 50.1. 
 
70.1                                                                                                                                                     Εικ. 1  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 365 
Προέλευση: Τάφος 70 
Συνευρήματα: Ωοειδής οινοχόη με άρθρωση και το πώμα της (70.2, 70.5). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο 
τύπου Δ (70.3). Κάναστρο (70.4). Λύχνος (70.6).  
Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.  
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/3 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,066 μ. Μέγ. διάμ.: 0,088 μ. Διάμ. χείλους: 0,087 μ. Διάμ. βάσης: 0,036 μ. 
 
Ακέραιη. Λίγες μικρές αποκρούσεις και απολεπίσεις κατά τόπους. Βαφή εξαιρετικά εξίτηλη, 
κυμαινόμενη από πολύ αχνή μελανή έως καστανέρυθρη. 
Δακτυλιόσχημη βάση με εξαιρετικά περιορισμένη επιφάνεια έδρασης και ελαφρώς κοίλη κάτω 
επιφάνεια με πολύ χαμηλή μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα διευρυνόμενο με κυρτά τοιχώματα, 
μειώνεται αισθητά στο κάτω μέρος σε σχέση με τις προγενέστερες και στρέφεται ελάχιστα προς τα 
μέσα πριν το κάθετο μειούμενο χείλος. Οι δύο οριζόντιες, κυλινδρικής διατομής, λαβές έχουν οβάλ 
κάτοψη και αναπτύσσονται κάτω από το χείλος.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο, ενώ εξωτερικά το άνω ήμισυ και κατά τόπους και τα 
2/3 του σώματος λόγω αμελούς εμβάπτισης, το χείλος και τις λαβές. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για κοτύλη από το Βόρειο Νεκροταφείο με κοντινές διαστάσεις και αναλογίες, βλ. Corinth XIII, 284 
αρ. 460-3. 
 
51.1                                                                                                                                                     Πίν. 2 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 340 
Προέλευση: Τάφος 51 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (51.2). Τριφυλλόστομη οινοχοΐσκη (51.3). Λύχνος 
(51.4). 
Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
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Πηλός ωχροκίτρινος (5Υ 8/3 pale yellow)                                                                                     Πηλός 1 
Ύψ.: 0,069 μ. Μέγ. διάμ.: 0,087 μ. Διάμ. χείλους: 0,086 μ. Διάμ. βάσης: 0,037 μ. 
 
Ολόκληρη. Συγκολλημένη. Λίγες μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Η βαφή εντελώς απολεπισμένη σε 
όλες τις επιφάνειες του αγγείου. Διατηρούνται μόνο ελάχιστα ίχνη εξαιρετικά αχνής μελανής και 
καστανέρυθρης βαφής. 
Βάση, σώμα, χείλος και λαβές όπως η 70.1. Εσωτερικά η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο, ενώ 
εξωτερικά το άνω ήμισυ και κατά τόπους και το άνω 1/3 του σώματος λόγω αμελούς εμβάπτισης, το 
χείλος και τις λαβές. 
 
56.1                                                                                                                                                     Πίν. 2 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 349 
Προέλευση: Τάφος 56 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (56.2). Λύχνος (56.3). 
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ.   
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Υ 8/2 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1 
Ύψ.: 0,062 μ. Μέγ. διάμ.: 0,081 μ. Διάμ. χείλους: 0,080 μ. Διάμ. βάσης: 0,038 μ. 
 
Λείπουν τμήματα του χείλους και του σώματος. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Πολλές 
αποκρούσεις και απολεπίσεις, ιδιαίτερα φθαρμένες όλες οι επιφάνειες. Διατηρούνται μόνο ελάχιστα 
ίχνη καστανής βαφής. Πολλά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά.  
Δακτυλιόσχημη ελαφρώς διευρυνόμενη βάση. Σχεδόν επίπεδη επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω 
επιφάνεια, στο κέντρο της οποίας δεσπόζει πλαστικός δίσκος (διάμ.: 0,014 μ.).  
Σώμα σχετικά ανοιχτό με διευρυνόμενα, ελαφρώς κυρτά, τοιχώματα που μειώνεται αρκετά στο 
κατώτατο τμήμα του και στρέφεται προς τα μέσα πριν το κάθετο μειούμενο χείλος. Λαβές τυπικές της 
κοτύλης.  
Η σχεδόν ολοκληρωτική απολέπιση της βαφής ενδεχομένως να μην οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα, 
ωστόσο από τα λίγα ίχνη φαίνεται πως εσωτερικά η βαφή κάλυπτε ολόκληρο το αγγείο, ενώ εξωτερικά 
το χείλος, τις λαβές και πιθανώς τα άνω 2/3 του σώματος.  
 
Υ.6                                                                                                                                          Εικ. 1· Πίν. 2 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 306 
Προέλευση: Δοκιμαστική τομή 2006 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: Τέλη γ΄ τετάρτου 4ου αι. π.Χ.  
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Υ 8/3 pale yellow). Κατά τόπους στο ανώτερο τμήμα του σώματος και το 
χείλος ροζ (5YR 8/3 και 7.5YR 8/3 pink)                                                                                      Πηλός 3 
Ύψ.: 0,067 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,085 μ. Διάμ. βάσης: 0,036 μ. 
 
Λείπουν μικρά τμήματα του σώματος και του χείλους. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Βαφή 
ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή και καστανομέλανη έως καστανέρυθρη και ερυθρή. 
Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. Κατά τόπους δυσμορφίες, πιθανώς λόγω της 
επαφής του με άλλο αγγείο στον κλίβανο.  
Στενή δακτυλιόσχημη βάση με σχετικά ευρεία, σχεδόν επίπεδη, επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω 
επιφάνεια με μικρή μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα διευρυνόμενο με κυρτά τοιχώματα που 
αποκτά τη μέγιστη διάμετρό του στο κάθετο μειούμενο χείλος. Λαβές τυπικές της κοτύλης.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο, ενώ εξωτερικά περίπου το άνω ήμισυ του σώματος, 
το χείλος και τις λαβές. Κατά τόπους το σώμα, λόγω αμελούς εμβάπτισης, καλύπτεται μόνο στο άνω 
1/3 ή σε σημεία έως και τα 2/3.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για κοτύλη από το Βόρειο Νεκροταφείο με κοντινές διαστάσεις και αναλογίες, βλ. Corinth XIII, 285 
αρ. 462-3 πίν. 75. 
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82.1                                                                                                                                                     Πίν. 3 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 379 
Προέλευση: Τάφος 82 
Συνευρήματα: Λύχνος (82.2). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Β (82.3).  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ., πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου. 
 
Πηλός ωχροκίτρινος με κατά τόπους πιο πρασινωπούς τόνους (5Υ 8/4, 5Y 7/4 pale yellow)           
                                                                                                                                                        Πηλός 2  
Ύψ.: 0,069 μ. Μέγ. διάμ.: 0,082 μ. Διάμ. χείλους: 0,079 μ. Διάμ. βάσης: 0,039 μ. 
 
Λείπουν τμήματα του σώματος και του χείλους. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Πολλές μικρές 
αποκρούσεις και απολεπίσεις κατά τόπους. Βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως 
καστανομέλανη και καστανή. Αρκετές δυσμορφίες, πιθανώς λόγω της επαφής του με άλλο αγγείο στον 
κλίβανο. Λίγα ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. Ιδιαίτερα αμελής η παραγωγή της. 
Βαριά δακτυλιόσχημη βάση με εμφανή σημάδια κακοτεχνίας στο πλάσιμο και πολύ στενή επιφάνεια 
έδρασης. Περιορισμένη κάτω επιφάνεια με ανεπιτυχή απόδοση πλαστικού δίσκου στο κέντρο.  
Σώμα διευρυνόμενο με ελαφρώς κυρτά και αξιοσημείωτα μεγαλύτερου πάχους, σε σχέση με τις 
υπόλοιπες, τοιχώματα που μειώνεται αρκετά προς τη βάση. Στρέφεται προς τα μέσα πριν το κάθετο 
μειούμενο χείλος. Οι λαβές τυπικές της κοτύλης. Αποκτούν τριγωνική διατομή στο σημείο της 
επισύναψης.  
Η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά το χείλος, τις λαβές και περίπου το 
άνω ήμισυ του σώματος. Κατά τόπους, λόγω της αμελέστατης εμβάπτισης, καλύπτει μεγαλύτερο 
τμήμα του σώματος και σε ένα σημείο έως και την ένωσή του με τη βάση.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία:  
Για κοτύλη από το Βόρειο Νεκροταφείο με κοντινές διαστάσεις και αναλογίες, βλ. Corinth XIII, 286 
αρ. 467-1.  
 
55.1                                                                                                                                         Εικ. 1· Πίν. 3 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 348 
Προέλευση: Τάφος 55 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (55.2). Λύχνος (55.3).  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ.   
 
Πηλός ωχροκίτρινος (5Υ 8/3 pale yellow)                                                                                     Πηλός 1 
Ύψ.: 0,072 μ. Μέγ. διάμ.: 0,083 μ. Διάμ. χείλους: 0,080 μ. Διάμ. βάσης: 0,041 μ. 
                                                                                                                                          
Ακέραιη. Λίγες αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως 
καστανομέλανη. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. 
Στενή δακτυλιόσχημη βάση με εξαιρετικά περιορισμένη επιφάνεια έδρασης και ευρεία κοίλη κάτω 
επιφάνεια με κακοσχηματισμένο έξαρμα στο κέντρο της. Σώμα ψηλό, διευρυνόμενο με ελαφρώς κυρτά 
τοιχώματα που στρέφεται ελάχιστα προς τα μέσα πριν το κάθετο μειούμενο χείλος. Οι λαβές τυπικές 
της κοτύλης, αποκτούν τριγωνική διατομή στο σημείο της επισύναψης.   
Η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά το χείλος, τη λαβή και το άνω 1/3 του 
σώματος. Σε ένα μόνο σημείο, λόγω της αμελούς εμβάπτισης, καλύπτεται το άνω ήμισυ αυτού.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία:  
Για κοτύλη από το Βόρειο Νεκροταφείο με κοντινές διαστάσεις και αναλογίες, βλ. Corinth XIII, 312 
αρ. D 52-a.  
 
23.1                                                                                                                                                                     
Αρ. ευρ.: ΜΙ 285 
Προέλευση: Τάφος 23 
Συνευρήματα: Χάλκινο νόμισμα (23.2). Χάλκινο νόμισμα που λανθάνει.  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ. 
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/3 very pale brown) με φαιόχρωμο πυρήνα και εσωτερική 
επιφάνεια (5Υ 7/2 light gray)                                                                                                         Πηλός 2 
Ύψ.: 0,073 μ. Μέγ. διάμ.: 0,092 μ. Διάμ. χείλους: 0,091 μ. Διάμ. βάσης: 0,037 μ. 
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Λείπουν περίπου το μισό του σώματος, το μεγαλύτερο τμήμα του χείλους και οι δυο λαβές, ωστόσο 
διατηρεί ολόκληρο το προφίλ της. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Μικρές αποκρούσεις κατά 
τόπους. Βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη. Αρκετά ίχνη του 
τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. 
Στενή δακτυλιόσχημη βάση με ευρεία, ελαφρώς επικλινή επιφάνεια έδρασης και ελαφρώς κυρτή κάτω 
επιφάνεια με χαμηλή μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα διευρυνόμενο με κυρτά τοιχώματα, 
μειώνεται αισθητά στο κάτω μέρος και στρέφεται ελάχιστα προς τα μέσα, πριν το κάθετο μειούμενο 
χείλος.  
Η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά το χείλος και το άνω ήμισυ του 
σώματος. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία:  
Για κοτύλη από το Βόρειο Νεκροταφείο με κοντινές διαστάσεις και αναλογίες, βλ. Corinth XIII, 308 
αρ. D 37-a. 
 
24.1                                                                                                                                                     Πίν. 3 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 286 
Προέλευση: Τάφος 24 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (24.2). Λύχνος (24.3). Χάλκινο αγκίστρι (24.4).  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ.   
 
Πηλός ωχροκίτρινος με πιο πρασινωπούς τόνους κατά τόπους (2.5Υ 8/2 pale yellow)                Πηλός 2                                                                                                                                                                                                                                  
Ύψ.: 0,065 μ. Μέγ. διάμ.: 0,084 μ. Διάμ. χείλους: 0,083 μ. Διάμ. βάσης: 0,033 μ. 
 
Λείπουν μεγάλα τμήματα του σώματος, το ήμισυ περίπου του χείλους και η μία λαβή, ωστόσο διατηρεί 
ολόκληρο το προφίλ της. Λίγες αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από 
μελανή έως φαιή. Κατά τόπους μικρές δυσμορφίες από την επαφής της με άλλο αγγείο στον κλίβανο 
και λίγα ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. 
Πολύ στενή δακτυλιόσχημη βάση. Εξαιρετικά περιορισμένη επιφάνεια έδρασης και ελαφρώς κυρτή 
κάτω επιφάνεια με αποτυχημένη προσπάθεια απόδοσης μικρού πλαστικού δίσκου. Σώμα και χείλος, 
όπως η 23.1. Η σωζόμενη λαβή είναι τυπική της κοτύλης. Αποκτά τριγωνική διατομή στο σημείο της 
επισύναψης.  
Η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά το χείλος, τη λαβή και το άνω ήμισυ 
περίπου του σώματος. Κατά τόπους, λόγω της αμελέστατης εμβάπτισης, εντοπίζονται κηλίδες βαφής 
στο, κατά τα άλλα, εξηρημένο κατώτερο τμήμα του σώματος και την εξωτερική πλευρά της βάσης.  
 
25.1                                                                                                                                         Εικ. 1· Πίν. 4 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 288 
Προέλευση: Τάφος 25 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (25.2). Λύχνος (25.3). 
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ., πιθανότερα στα τέλη του αιώνα.   
 
Πηλός ωχροκίτρινος (5Υ 8/2 pale yellow)                                                                                     Πηλός 1 
Ύψ.: 0,075 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,090 μ. Διάμ. βάσης: 0,038 μ. 
 
Λείπει μικρό τμήμα του σώματος. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Αρκετές αποκρούσεις και 
απολεπίσεις κατά τόπους. Η βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, διατηρεί μόνο ελάχιστα ίχνη καστανής βαφής. 
Στενή δακτυλιόσχημη βάση με βαθύ κωνικό εσωτερικό. Κανονική σε εύρος, σχεδόν επίπεδη, 
επιφάνεια έδρασης και περιορισμένη, ελαφρώς κοίλη, κάτω επιφάνεια με πολύ μικρή μαστοειδή 
απόφυση στο κέντρο. Σώμα ψηλό, διευρυνόμενο με κυρτά τοιχώματα που αποκτά τη μέγιστη διάμετρό 
του στο κάθετο μειούμενο χείλος. Λαβές τυπικές της κοτύλης. 
Η σχεδόν ολοκληρωτική απολέπιση της βαφής ενδεχομένως να μην οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα, 
παρόλα αυτά από τα λίγα ίχνη φαίνεται πως εσωτερικά η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο, ενώ 
εξωτερικά το χείλος, τις λαβές και περίπου το άνω ήμισυ το σώματος.  
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20.3                                                                                                                                                     Πίν. 4 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 266 
Προέλευση: Τάφος 20 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Γ (20.1). Τριφυλλόστομη οινοχοΐσκη (20.2). Λύχνος 
(20.4). Σκυφίδιο με επίπεδη βάση (20.5). Θαλάσσιο όστρεο (20.6).  
Χρονολόγηση: 300-275 π.Χ.    
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown). Κατά τόπους στο ανώτερο τμήμα του 
σώματος και το χείλος ροζ (7.5YR 8/3 pink)                                                                                 Πηλός 3 
Ύψ.: 0,075 μ. Μέγ. διάμ.: 0,080 μ. Διάμ. χείλους: 0,078 μ. Διάμ. βάσης: 0,036 μ. 
 
Ακέραιη. Μικρές αποκρούσεις. Βαφή αρκετά εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή και καστανομέλανη 
έως καστανέρυθρη και ερυθρή. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. 
Στενή δακτυλιόσχημη βάση με ευρεία, ελαφρώς επικλινή, επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω 
επιφάνεια με μικρή μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα ψηλό και κάθετο με διευρυνόμενα, 
ελαφρώς κυρτά, τοιχώματα και μειούμενο προς τη βάση. Στρέφεται ελάχιστα προς τα μέσα πριν το 
κάθετο στρογγυλεμένο χείλος. Οι λαβές τυπικές της κοτύλης. Αποκτούν τριγωνική διατομή στο σημείο 
της επισύναψης και οι γενέσεις τους είναι πιο κοντά σε σχέση με τις προηγούμενες. 
Η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά το χείλος, τις λαβές και περίπου το 
άνω ήμισυ του σώματος. Κατά τόπους, λόγω της αμελούς εμβάπτισης, καλύπτει μόνο το άνω 1/3 ενώ 
σε ένα σημείο έως πολύ λίγο πάνω από τη βάση. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για κοτύλη από το Βόρειο Νεκροταφείο με την ίδια αναλογία διαμέτρου βάσης και μισού ύψους, αλλά 
με μεγάλες αποκλίσεις σε απόλυτες διαστάσεις και στην αναλογία μέγιστης διαμέτρου και ύψους, βλ. 
Corinth XIII, 321 αρ. Χ-148. 
 
Υ.1                                                                                                                                                      Εικ. 1  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 307 
Προέλευση: Δοκιμαστική τομή 206 
Συνευρήματα: -  
Χρονολόγηση: 300-275 π.Χ.   
 
Πηλός ροζ (5YR 8/3 & 7.5YR  8/3) και κατά τόπους ωχροκίτρινος (2.5Υ 8/3 pale yellow)        Πηλός 3                                                                                                                             
Ύψ.: 0,071 μ. Μέγ. διάμ.: 0,076 μ. Διάμ. χείλους: 0,075 μ. Διάμ. βάσης: 0,034 μ. 
 
Ακέραιη. Λίγες μικρές αποκρούσεις. Βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή και 
καστανομέλανη έως καστανέρυθρη και ερυθρή. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική 
πλευρά. 
Βάση, επιφάνεια έδρασης, κάτω επιφάνεια, σώμα και λαβές όπως η 20.3. Το χείλος είναι κάθετο, 
μειούμενο. Η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά το χείλος, τις λαβές και 
περίπου το άνω ήμισυ του σώματος. Το τελευταίο, λόγω της αμελούς εμβάπτισης, καλύπτεται κατά 
τόπους λίγο περισσότερο.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για κοτύλη από το Βόρειο Νεκροταφείο με κοντινή αναλογία μέγιστης διαμέτρου και ύψους, αλλά με 
μεγάλες αποκλίσεις σε απόλυτες διαστάσεις και στην αναλογία διαμέτρου βάσης και μισού ύψους, βλ. 
Corinth XIII, 290 αρ. 488-1 πίν. 76. 
 
Η.1                                                                                                                               
Αρ. ευρ.: ΜΙ 450α  
Προέλευση: Τομή Η 
Συνευρήματα: -  
Χρονολόγηση: 325-275 π.Χ.    
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Y 8/3 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1                                                               
Μέγ. σωζ. ύψ.: 0,024 μ. Διάμ. βάσης: 0,034 μ. 
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Διατηρούνται τα 3/4 της βάσης και μικρό τμήμα του κατώτερου σώματος. Εξίτηλη καστανομέλανη 
βαφή εσωτερικά. Ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. Στενή δακτυλιόσχημη βάση με 
επικλινή επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω επιφάνεια με μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. 
 
Η.2                                                                                                                              
Αρ. ευρ.: ΜΙ 450β  
Προέλευση: Τομή Η 
Συνευρήματα: -  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ.     
 
Πηλός ωχροκίτρινος και με πιο πρασινωπούς τόνους κατά τόπους (5Y 8/4 pale yellow)            Πηλός 2                                                                                                                                  
Μέγ. σωζ. ύψ.: 0,034 μ. Διάμ. βάσης: 0,038 μ. 
 
Διατηρείται η βάση και το κατώτερο τμήμα του σώματος. Βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από 
μελανή έως καστανομέλανη. Μάζα πηλού που εξέχει της επιφάνειας στην εσωτερική πλευρά της 
βάσης, επηρεάζει τη στατικότητα του αγγείου.   
Δακτυλιόσχημη βάση με περιορισμένη επιφάνεια έδρασης. Κοίλη κάτω επιφάνεια με 
κακοσχηματισμένο χαμηλό πλαστικό δίσκο στο κέντρο της.  
 
Δ.2                                                                                                                              
Αρ. ευρ.: ΜΙ 409   
Προέλευση: Τομή Δ 
Συνευρήματα: -  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ.     
 
Πηλός ωχροκίτρινος (5Υ 8/3 pale yellow). Κατά τόπους στο ανώτερο τμήμα του σώματος και το 
χείλος ροζ (5YR 8/3, 7.5YR 8/3 pink)                                                                                           Πηλός 3 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 0,060 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,090 μ.     
 
Διατηρείται τμήμα του σώματος και του χείλους και η μία λαβή. Συγκολλημένη από πολλά 
θραύσματα. Βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη και ερυθρή.  
Σώμα ψηλό με διευρυνόμενα κυρτά τοιχώματα απολήγει σε κάθετο μειούμενο χείλος, όπου το αγγείο 
αποκτά και τη μέγιστη διάμετρό του. Λαβή τυπική των κοτυλών, καλοσχηματισμένη με τις γενέσεις 
της σε ικανή απόσταση.  
Η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά το χείλος, τη σωζόμενη λαβή και 
περίπου το άνω ήμισυ του σώματος. Κατά τόπους, λόγω της αμελούς εμβάπτισης, καλύπτει μόνο το 
άνω 1/3 αυτού.  
 
Άβαφη Κοτύλη 
 
Γ.3                                                                                                                                           Εικ. 2· Πίν. 4 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 388β 
Προέλευση: Τομή Γ 
Συνευρήματα: -  
Χρονολόγηση: 300-275 π.Χ.    
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5 Υ 8/3 pale yellow)                                                                                 Πηλός 1                                                           
Ύψ.: 0,074 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,080 μ. Διάμ. βάσης: 0,033 μ. 
 
Διατηρεί τη βάση και τμήμα του σώματος και του χείλους, αλλά ολόκληρο το προφίλ της. 
Συγκολλημένη από τρία τμήματα. Πολύ καλά διαμορφωμένες επιφάνειες με ελάχιστα ίχνη του τροχού 
ορατά στην εξωτερική πλευρά. Εξαιρετικής ποιότητας εργασία.  
Πολύ στενή δακτυλιόσχημη βάση με σχεδόν επίπεδη επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω επιφάνεια με 
καλοσχηματισμένη μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα ψηλό και κάθετο με ελαφρώς κυρτά 
τοιχώματα που αποκτά τη μέγιστη διάμετρό του στο κάθετο μειούμενο χείλος. 
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Ολόβαφη Κοτύλη 
 
Γ.2                                                                                                                                                       Εικ. 2 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 388α 
Προέλευση: Τομή Γ 
Συνευρήματα: -  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ.    
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός και εξαιρετικά μαλακός (10ΥR 7/4 very pale brown)                     
                                                                                                                                   Αταύτιστη εισαγωγή                                                                                                         
Ύψ.: 0,069 μ. Μέγ. διάμ.: 0,086 μ. Διάμ. χείλους: 0,084 μ. Διάμ. βάσης: 0,038 μ. 
 
Διατηρούνται η βάση, το ήμισυ περίπου του σώματος και πολύ μικρό τμήμα του χείλους. Σώζει 
ολόκληρο το προφίλ της. Συγκολλημένη από τρία τμήματα. Φθαρμένες επιφάνειες. 
Βαφή ιδιαίτερα εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή και καστανομέλανη έως καστανέρυθρη και ερυθρή. 
Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. Σχετικά ευρεία δακτυλιόσχημη βάση με πολύ 
στενή, ελαφρώς καμπύλη, επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω επιφάνεια με μαστοειδή απόφυση στο 
κέντρο. Σώμα σχετικά ανοιχτό με διευρυνόμενα κυρτά τοιχώματα που στρέφεται ελάχιστα προς τα 
μέσα πριν το κάθετο μειούμενο χείλος. Ολόβαφη εσωτερικά και εξωτερικά.  
 
 

Σκύφοι 
 

Κορινθιακοί Σκύφοι 
 
27.1                                                                                                                                         Εικ. 2· Πίν. 5 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 311 
Προέλευση: Τάφος 27 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: Τέλη 4ου αι. π.Χ.  
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/3-8/4 very pale brown)                                                     Πηλός 1   
Ύψ.: 0,137 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,121 μ. Διάμ. χείλους: 0,113 μ. Διάμ. βάσης: 0,057 μ.  
 
Ολόκληρος. Συγκολλημένος από πολλά θραύσματα και συμπληρωμένος κατά τόπους στο σώμα και το 
χείλος. Αρκετές μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή μελανή, ιδιαίτερα εξίτηλη στο άνω μισό του 
σώματος, το χείλος και τις λαβές, καλύτερα διατηρημένη σε ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά και στο 
κατώτερο τμήμα του σώματος και τη βάση εξωτερικά. Ίχνη του τροχού ελαφρώς ορατά στην 
εξωτερική πλευρά.  
Κυλινδρική δακτυλιόσχημη βάση, κατά τόπους ασύμμετρη στην εξωτερική της πλευρά, με μέτρια 
άρθρωση εσωτερικά και εξωτερικά και κοίλη εσωτερική πλευρά. Επίπεδη επιφάνεια έδρασης και 
ελαφρώς κυρτή κάτω επιφάνεια με ανεπαίσθητη απόφυση στο κέντρο. 
Σώμα κοιλόκυρτου περιγράμματος με ψηλό κατώτερο τμήμα που σχηματίζει στέλεχος, σταδιακή και 
ομαλή μετάβαση στο σημείο της μέγιστης διαμέτρου, που τοποθετείται σχετικά ψηλά και χείλος που 
στρέφεται προς τα έξω. Οι δύο, ελλειψοειδούς διατομής, λαβές είναι καλοσχηματισμένες διατηρώντας 
κάτοψη ανάμεσα σε σχήμα πετάλου και τριγώνου, αναπτύσσονται κάτω από το χείλος και είναι 
τοποθετημένες ελαφρώς διαγώνια. Ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για σκύφο εξίσου μεγάλου μεγέθους και κοντινή αναλογία ύψους και διαμέτρου χείλους, βλ. Corinth 
VII.6, 187 αρ. VI-21 πίν. 28 εικ. 36.  
 
Δ.4                                                                                                                                                       Εικ. 2 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 400α 
Προέλευση: Τομή Δ 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: Τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ.     
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Μέγ. σωζ. ύψ.: 0,059 μ. Διάμ. βάσης: 0,043 μ.  
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Διατηρείται το μεγαλύτερο μέρος της βάσης και το κατώτερο τμήμα του σώματος. Απολεπίσεις και 
αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη και καστανή. 
Δακτυλιόσχημη βάση με δυσδιάκριτη άρθρωση εσωτερικά και με ψηλό, σχετικά κωνικό, εσωτερικό. 
Επίπεδη επιφάνεια έδρασης και ελαφρώς κυρτή κάτω επιφάνεια με ανεπαίσθητη απόφυση στο κέντρο.  
Παχύ το τοίχωμα του πυθμένα, ο οποίος είναι περιορισμένος σε εύρος εσωτερικά. Ολόβαφος 
εσωτερικά και εξωτερικά. 
 
Αττικοί Σκύφοι 
 
60.1                                                                                                                                         Εικ. 3· Πίν. 5 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 359 
Προέλευση: Τάφος 60 
Συνευρήματα: Ένα ασημένιο και ένα χάλκινο δαχτυλίδι που λανθάνουν.   
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ., πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yellow)                                                        
Ύψ.: 0,080 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,078 μ. Διάμ. χείλους: 0,079 μ. Διάμ. βάσης: 0,036 μ.  
 
Λείπουν η μία λαβή, εκτός από τις γενέσεις της, και τμήματα του χείλους και του σώματος. 
Συγκολλημένος από πολλά θραύσματα. Πολλές αποκρούσεις και απολεπίσεις. Στιλπνή μελανή βαφή. 
Κυλινδρική δακτυλιόσχημη βάση με ευδιάκριτη άρθρωση εσωτερικά και εξωτερικά, σχεδόν επίπεδη 
επιφάνεια έδρασης και επίπεδη κάτω επιφάνεια. 
Σώμα κοιλόκυρτου περιγράμματος με ψηλό κατώτερο τμήμα που σχηματίζει στενό στέλεχος, σχετικά 
απότομη μετάβαση στο σημείο της μέγιστης διαμέτρου, που τοποθετείται ψηλά και χείλος που 
στρέφεται προς τα έξω. Οι δύο, ελλειψοειδούς διατομής και τριγωνικής κάτοψης, λαβές 
αναπτύσσονται πολύ κοντά στο χείλος, είναι τοποθετημένες ελαφρώς διαγώνια και η διατομή τους 
περιορίζεται στο σημείο της επισύναψης.  
Oλόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. Εξηρημένη η κάτω επιφάνεια. Στην τελευταία δύο ομόκεντροι 
μελανοί κύκλοι αναπτύσσονται με κέντρο, ομοιόχρωμη στιγμή. Ολόβαφη η εσωτερική πλευρά της 
βάσης και η επιφάνεια έδρασης. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
πρβλ. Agora XXIX, 378 αρ. 1392 πίν. 107· Για εισηγμένο αττικό σκύφο στην Κόρινθο με πολύ 
κοντινές αναλογίες, βλ. Corinth VII.6, 189 αρ. VI-42 εικ. 37. 
 
35.1                                                                                                                                         Εικ. 3· Πίν. 5 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 317 
Προέλευση: Τάφος 35 
Συνευρήματα: -  
Χρονολόγηση: 300-275 π.Χ.   
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yellow)                                                                                                    
Ύψ.: 0,109 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,101 μ. Διάμ. χείλους: 0,099 μ. Διάμ. βάσης: 0,046 μ.  
 
Ολόκληρος. Συγκολλημένος από πολλά θραύσματα, λείπουν κατά τόπους πολύ μικρά τμήματα του 
σώματος. Αρκετές μικρές αποκρούσεις. Βαφή κυμαινόμενη από μελανή έως καστανέρυθρη και ερυθρή 
λόγω ανομοιογενούς όπτησης.  
 
Δακτυλιόσχημη βάση με ευδιάκριτη άρθρωση εσωτερικά και εξωτερικά, επίπεδη επιφάνεια έδρασης 
και σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια.  
Σώμα κοιλόκυρτου περιγράμματος με ψηλό κατώτερο τμήμα που σχηματίζει λεπτό στέλεχος, σχετικά 
απότομη μετάβαση στο σημείο της μέγιστης διαμέτρου, που τοποθετείται ψηλά και χείλος που 
στρέφεται προς τα έξω. Οι δύο οριζόντιες, ελλειψοειδούς διατομής και τριγωνικής κάτοψης, λαβές 
αναπτύσσονται αρκετά κοντά στο χείλος, είναι τοποθετημένες ελαφρώς διαγώνια και η διατομή τους 
περιορίζεται στο σημείο της επισύναψης. 
 
Oλόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. Εξηρημένα, το κατώτερο τμήμα του σώματος στο σημείο της 
ένωσης με τη βάση, η άνω πλευρά της τελευταίας, η επιφάνεια  έδρασης και η κάτω επιφάνεια. Στην 
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τελευταία δύο ομόκεντροι ερυθροβαφείς κύκλοι αναπτύσσονται με κέντρο ευρεία ερυθροβαφή στιγμή. 
Ερυθρή ταινία στην εσωτερική πλευρά της βάσης.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για σκύφο από την Αθήνα με κοντινές διαστάσεις και ίδιες αναλογίες, βλ. Agora XXIX, 258 αρ. 152 
πίν. 14 εικ. 12. 
 
9.6                                                                                                                                                     
Αρ. ευρ.: ΜΙ 263 
Προέλευση: Τάφος 9 
Συνευρήματα: Κύπελλο (9.1). Σκυφίδιο σε σχήμα εχίνου (9.2). Κάναστρο (9.3). Χύτρα (9.4). Λύχνος 
(9.5). Λεκανίδα (9.7).  
Χρονολόγηση: Τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ.  
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yellow)                                                        
Μέγ. σωζ. ύψ.: 0,035 μ. Διάμ. βάσης: 0,04 μ.  
 
Διατηρούνται η βάση και το κατώτερο τμήμα του σώματος. Βαφή κυμαινόμενη από μελανή έως 
ερυθρή λόγω ανομοιογενούς όπτησης. Περιορισμένα ίχνη καύσης στη βάση. 
Κυλινδρική δακτυλιόσχημη βάση με ευδιάκριτη άρθρωση εσωτερικά και εξωτερικά, σχεδόν επίπεδη 
επιφάνεια έδρασης και ελαφρώς κυρτή κάτω επιφάνεια με χαμηλή μαστοειδή απόφυση. Εσωτερικά, 
ελαφρώς πιο ευρύς ο πυθμένας του σε σχέση με τον 35.1. 
Oλόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. Εξηρημένες η επιφάνεια  έδρασης και η κάτω επιφάνεια. Στην 
τελευταία δύο ομόκεντροι μελανοί κύκλοι αναπτύσσονται με κέντρο, μελανή στιγμή. Μελανή ταινία 
στην εσωτερική πλευρά της βάσης. 
 
 

Κάνθαροι 
 

Κυλικοειδείς Κάνθαροι με Πλαστικό Χείλος 
 
16.1                                                                                                                                         Εικ. 3· Πίν. 6 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 264 
Προέλευση: Τάφος 16 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: 360-345 π.Χ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (7.5ΥR 7/6 reddish yellow)                                                                  Πηλός 4   
Εκτ. ύψ.: 0,066 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,082 μ. Διάμ. χείλους: 0,089 μ. Διάμ. βάσης: 0,040 μ.  
 
Συγκολλημένος. Διατηρεί σχεδόν ολόκληρο το προφίλ του, πιο συγκεκριμένα το μεγαλύτερο μέρος της 
βάσης, το ήμισυ σχεδόν του σώματος, μικρό τμήμα του χείλους και τις γενέσεις της μίας λαβής. 
Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Στιλπνή μελανή βαφή με ίχνη ανομοιογενούς όπτησης στο σώμα, 
αλλά κυρίως εσωτερικά στον πυθμένα.  
Διβαθμιδωτή βάση με ολόβαφη αυλάκωση ανάμεσα στις δύο βαθμίδες, εσωτερικά κοίλη με μικρή 
μαστοειδή απόφυση στο κέντρο και ελαφρώς λοξότμητη επιφάνεια έδρασης. Πλαστική άρθρωση στο 
σημείο ένωσης με το σώμα. Το τελευταίο είναι κυρτό και πεπιεσμένο στο κατώτερο τμήμα, χαμηλό 
και αμφίκοιλο στο ανώτερο. Πλαστικό, συμπαγές, χείλος με πιθανώς στρογγυλεμένη ακμή που 
στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. Από την αποκατάσταση των διφυών λαβών, φαίνεται πως ήταν 
διαγώνιες, αναπτύσσονταν από το σημείο μέγιστης διαμέτρου του σώματος και υπερυψώνονταν 
αρκετά πάνω από το χείλος πριν καμφθούν προς τα μέσα.  
Ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. Εξηρημένη η επιφάνεια έδρασης που φέρει ερυθρό διάλυμα. 
Στον πυθμένα τρεις ζώνες εμπίεστων γραμμιδίων.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για εισηγμένο αττικό κάνθαρο στην Κόρινθο με πολύ κοντινές διαστάσεις και αναλογίες, βλ. Corinth 
VII.6, 189 αρ. VI-45 πίν. 30 εικ. 38. 
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64.1                                                                                                                                         Εικ. 3· Πίν. 6 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 360 
Προέλευση: Τάφος 64 
Συνευρήματα: Σκυφίδιο με επίπεδη βάση (64.2). Μικκύλη οινοχόη (64.3). Λύχνος (64.4).   
Χρονολόγηση: 340-320 π.Χ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (7.5ΥR 7/6 reddish yellow)                                                                  Πηλός 4   
Ύψ.: 0,086 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,079 μ. Διάμ. χείλους: 0,094 μ. Διάμ. βάσης: 0,046 μ.  
 
Ακέραιος. Λίγες μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Πυκνή, στιλπνή μελανή βαφή. Εξαιρετικής 
ποιότητας εργασία.   
Διβαθμιδωτή βάση με ολόβαφη αυλάκωση ανάμεσα στις δύο βαθμίδες, εσωτερικά κοίλη χωρίς 
μαστοειδή απόφυση στο κέντρο και ελαφρώς λοξότμητη επιφάνεια έδρασης. Το σώμα είναι κυρτό στο 
κατώτερο τμήμα και αμφίκοιλο στο ανώτερο. Πλαστικό, κούφιο εσωτερικά, βαρύ χείλος με 
στρογγυλεμένη ακμή που στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. Οι δύο διφυείς, διαγώνιες λαβές 
αναπτύσσονται από το σημείο μέγιστης διαμέτρου του κατώτερου σώματος, υπερυψώνονται έως 
ελάχιστα πάνω από το επίπεδο του χείλους και κάμπτονται προς τα μέσα. Η διατομή τους κυμαίνεται 
από κυλινδρική έως τετραγωνισμένη. 
Ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. Εξηρημένη η επιφάνεια έδρασης που φέρει ερυθρό διάλυμα. 
Στον πυθμένα δύο ζώνες εμπίεστων γραμμιδίων.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για κάνθαρο από την Αθήνα με ελάχιστα πρωιμότερες αναλογίες, βλ. Agora XXIX, 250 αρ. 79 πίν. 8.  
 
Κυλικοειδής Κάνθαρος με Ημισφαιρικό Σώμα 
 
36.1                                                                                                                                         Εικ. 4· Πίν. 6 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 318 
Προέλευση: Τάφος 36 
Συνευρήματα: Χάλκινος κρίκος (36.2).  
Χρονολόγηση: 325-300, πιθανότερα 325-310 π.Χ. 
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,084 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,103 μ. Διάμ. χείλους: 0,102 μ. Διάμ. βάσης: 0,051 μ.  
 
Ολόκληρος. Συγκολλημένος από πολλά τμήματα. Αρκετές αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή εξίτηλη, 
κυμαινόμενη από μελανή έως καστανή. 
Διβαθμιδωτή, κωνική εσωτερικά, βάση με εξηρημένη - όχι αποξεσμένη - αύλακα που φέρει ερυθρό 
διάλυμα ανάμεσα στις δύο βαθμίδες. Εξηρημένη, επίπεδη επιφάνεια έδρασης ακολουθείται εσωτερικά 
από αποξεσμένη αύλακα με ερυθρό διάλυμα. Χαμηλό, ελαφρώς κοίλο στέλεχος. Σώμα ανοιχτό 
ημισφαιρικό, αποκτά μέγιστη διάμετρό περίπου στο μέσο του και στρέφεται ελάχιστα προς τα μέσα 
πριν το κάθετο στρογγυλεμένο χείλος. Οι δύο διφυείς, διαγώνιες λαβές αναπτύσσονται από το σημείο 
της μέγιστης διαμέτρου του σώματος και υπερυψώνονται αρκετά πάνω από το επίπεδο του χείλους 
πριν καμφθούν προς τα μέσα και προς τα κάτω. Η διατομή τους κυμαίνεται από κυκλική έως 
τετραγωνισμένη. Ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για κάνθαρο από την Αθήνα με ίδια χαρακτηριστικά και πολύ κοντινές αναλογίες, βλ. Agora XXIX, 
255 αρ. 128 πίν. 12. 
 
Κλασικοί Κάνθαροι με Απλό Χείλος 
 
38.1                                                                                                                                         Εικ. 4· Πίν. 7 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 320 
Προέλευση: Τάφος 38 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Β (38.2).   
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ.  
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5ΥR 6/6 reddish yellow)                           Αττική παραγωγή 
Ύψ.: 0,078 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,081 μ. Διάμ. χείλους: 0,080 μ. Διάμ. βάσης: 0,049 μ.  
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Ολόκληρος. Συμπληρωμένος στην απόληξη της μίας λαβής. Αρκετές μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. 
Στιλπνή βαφή, σε αρκετά σημεία εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανέρυθρη, λόγω 
ανομοιογενούς όπτησης. 
Διβαθμιδωτή, κοίλη εσωτερικά, βάση με αποξεσμένη αύλακα με ερυθρό διάλυμα ανάμεσα στις δύο 
βαθμίδες. Εξηρημένη, επίπεδη επιφάνεια έδρασης με αποξεσμένη αύλακα με ερυθρό διάλυμα. Πολύ 
χαμηλό, ευρύ στέλεχος. Σώμα κυρτό στο κατώτερο σώμα και τονισμένο στο σημείο της μέγιστης 
διαμέτρου, με ελαφρώς κοίλα τοιχώματα στο ανώτερο. Χείλος με στρογγυλεμένη ακμή που στρέφεται 
ελάχιστα προς τα έξω. Οι δύο κάθετες, ορθογώνιας διατομής, λαβές αναπτύσσονται από το σημείο της 
μέγιστης διαμέτρου του σώματος έως το χείλος και φέρουν αποφύσεις, που υψώνονται ελάχιστα σε 
σχέση με το επίπεδο του χείλους και μειώνουν το εύρος τους προς τα άκρα.  
Ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. Στον πυθμένα εμπίεστη διακόσμηση τεσσάρων ανθεμίων εντός 
διπλής ζώνης γραμμιδίων.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Δημοσιευμένο: Κρυστάλλη-Βότση 1984, 64-65 πίν. 57δ. 
Για δύο πολύ κοντινούς σε αναλογίες κανθάρους, βλ. Agora XII, 286 αρ. 708 πίν. 29 εικ. 7· αρ. 709 
πίν. 29.   
 
57.4                                                                                                                                                     Πίν. 7 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 355 
Προέλευση: Τάφος 57 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α (57.1). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Γ (57.2). 
Λύχνος (57.3).  
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ., πιθανότερα στα τέλη του τετάρτου.   
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5ΥR 6/6 reddish yellow)                           Αττική παραγωγή 
Ύψ.: 0,077 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,079 μ. Διάμ. χείλους: 0,081 μ. Διάμ. βάσης: 0,046 μ.  
 
Ακέραιος. Πολλές αποκρούσεις κατά τόπους. Στιλπνή βαφή, σε κάποια σημεία απολεπισμένη, 
κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη, λόγω ανομοιογενούς όπτησης. 
Διβαθμιδωτή, κοίλη εσωτερικά, βάση με ολόβαφη αύλακα ανάμεσα στις δύο βαθμίδες. Εξηρημένη, 
ελαφρώς λοξότμητη, επιφάνεια έδρασης με ολόβαφη αύλακα. Xαμηλό κυλινδρικό στέλεχος. Σώμα 
όπως ο 38.1, λιγότερο τονισμένο στο σημείο της μέγιστης διαμέτρου. Χείλος όπως ο 38.1, αλλά 
στρεφόμενο περισσότερο προς τα έξω. Λάβες και αποφύσεις όπως ο 38.1, οι τελευταίες με πιο 
στρογγυλεμένο άκρο.  
Ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. Στον πυθμένα εμπίεστη διακόσμηση τεσσάρων ανθεμίων σε 
διάταξη σταυρού.  
 
Ω.1                                                                                                                                                      Πίν. 7 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 303 
Προέλευση: - 
Συνευρήματα: -   
Χρονολόγηση: 325-310 π.Χ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5ΥR 6/6 reddish yellow)                           Αττική παραγωγή 
Ύψ.: 0,067 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,065 μ. Διάμ. χείλους: 0,060 μ. Διάμ. βάσης: 0,036 μ.  
 
Λείπει μόνο το άκρο της απόφυσης της μίας λαβής. Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Στιλπνή βαφή, 
κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη και ερυθρή, λόγω ανομοιογενούς όπτησης. Στη μία όψη 
του αγγείου σχεδόν ολοκληρωτικά απολεπισμένη. 
Διβαθμιδωτή, κοίλη εσωτερικά, βάση με ολόβαφη αύλακα ανάμεσα στις δύο βαθμίδες. Εξηρημένη, 
λοξότμητη επιφάνεια έδρασης με ερυθρό διάλυμα. Κυλινδρικό στέλεχος, πιο ψηλό από τους 
προηγούμενους, με ολόβαφη στενή αυλάκωση στην ένωση με το σώμα. Το τελευταίο, όπως το χείλος 
και οι λαβές, όμοιο με τον 57.4. Οι αποφύσεις των λαβών έχουν μεγαλύτερη κλίση προς τα πάνω.  
Ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για κάνθαρο με την ίδια αναλογία μέγιστης διαμέτρου σώματος και ύψους, βλ. Agora XXIX, 242 αρ. 2 
πίν. 1 εικ. 4. 
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Γ.4                                                                                                                                           Εικ. 4· Πίν. 8 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 392 
Προέλευση: Τομή Γ 
Συνευρήματα: -   
Χρονολόγηση: 300-290 π.Χ.     
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5ΥR 7/6 reddish yellow)                           Αττική παραγωγή 
Ύψ.: 0,098 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,082 μ. Διάμ. χείλους: 0,080 μ. Διάμ. βάσης: 0,045 μ.  
 
Συγκολλημένος από αρκετά θραύσματα. Λείπουν μικρά τμήματα του σώματος. Αρκετές και 
εκτεταμένες αποκρούσεις. Στιλπνή βαφή, κατά τόπους εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως 
καστανομέλανη και καστανέρυθρη, λόγω ανομοιογενούς όπτησης. 
Διβαθμιδωτή, εσωτερικά κοίλη και με ανεπαίσθητη απόφυση στο κέντρο, βάση με αποξεσμένη 
αύλακα χωρίς ερυθρό διάλυμα ανάμεσα στις δύο βαθμίδες. Ολόβαφη, στενή και λοξότμητη, επιφάνεια 
έδρασης που ακολουθείται εσωτερικά από αποξεσμένη αύλακα με ερυθρό διάλυμα. Ψηλότερο 
στέλεχος από τον Ω.1. Σώμα όπως οι προηγούμενοι, αλλά με πιο τονισμένο το σημείο μετάβασης στο 
ανώτερο σώμα, το οποίο είναι πιο κάθετο και ψηλό, σχεδόν ίσο σε ύψος με το κατώτερο. Χείλος και 
λαβές όπως ο Ω.1, αλλά οι αποφύσεις είναι επιμήκεις με ευθείες πλευρές και μεγαλύτερη κλίση προς 
τα πάνω. Ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
πρβλ. Agora XXIX, 243 αρ. 12 πίν. 2 εικ. 4. 
 
Κάνθαρος Εξαμιλίων 
 
49Α.1                                                                                                                                      Εικ. 4· Πίν. 8 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 332 
Προέλευση: Τάφος 49Α 
Συνευρήματα: Ατρακτόσχημο μυροδοχείο (49Α.2). Μικκύλη τριφυλλόστομη οινοχόη (49Α.3). Δύο 
μικκύλες οινοχόες (49Α.4, 49Α.5). Δύο φαρμακευτικά δοχεία (49Α.6, 49Α.7). Λύχνος (49Α.8). 
Χάλκινο νόμισμα Κορίνθου (49Α.9).  
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.    
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,101 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,086 μ. Διάμ. χείλους: 0,075 μ. Διάμ. βάσης: 0,044 μ.  
 
Λείπει μόνο πολύ μικρό τμήμα του σώματος. Αρκετές αποκρούσεις και απολεπίσεις. Βαφή πολύ 
εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανή και ερυθρή. Ίχνη του τροχού ελαφρώς ορατά στην 
εξωτερική πλευρά, πιο έντονα εσωτερικά στο ανώτερο τμήμα του σώματος.  
Δακτυλιόσχημη βάση με ανεπαίσθητη πλαστική άρθρωση στο άνω τμήμα της εξωτερικής πλευράς και 
ελαφρώς καμπύλη επιφάνεια έδρασης. Κυρτή κάτω επιφάνεια με έντονη μαστοειδή απόφυση στο 
κέντρο. Σώμα ημισφαιρικό με κυρτά τοιχώματα στο κατώτερο τμήμα, όχι ιδιαίτερα διογκωμένο. 
Ακολουθείται από ψηλό, με κάθετα τοιχώματα, ανώτερο τμήμα. Χείλος κάθετο στρογγυλεμένο. Οι δύο 
κάθετες ταινιωτές λαβές αναπτύσσονται από το σημείο της μέγιστης διαμέτρου έως κάτω από το 
χείλος. Η βαφή καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά εξηρημένα είναι το κατώτατο 
σώμα και η βάση.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για κάνθαρο με κοντινές διαστάσεις και αναλογίες, βλ. Corinth VII.3, 87 αρ. 519 πίν. 16. 54.  
 
 

Κάναστρα 
 
5.3                                                                                                                                           Εικ. 5· Πίν. 8  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 250 
Προέλευση: Τάφος 5 
Συνευρήματα: Δύο οινοχόες με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (5.1, 5.2). Λύχνος (5.4). Δύο λανθάνοντα 
σκυφίδια. Αμφίκοιλο αλατοδοχείο (5.7).  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ., πιθανότερα 350-325 π.Χ.   
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Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Υ 8/3 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1   
Ύψ.: 0,054 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,092 μ. Διάμ. χείλους: 0,089 μ. Διάμ. βάσης: 0,046 μ.  
 
Συγκολλημένο από πολλά θραύσματα. Λείπουν μικρά τμήματα του σώματος και του χείλους. Μικρές 
αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή ολοκληρωτικά απολεπισμένη, από την οποία διακρίνονται μόνο 
ελάχιστα ίχνη μελανού και καστανού χρώματος. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική 
πλευρά.  
Δακτυλιόσχημη βάση με κάθετη εξωτερική πλευρά, σχεδόν επίπεδη επιφάνεια έδρασης και κοίλη 
κάτω επιφάνεια με έντονη μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα βαθύ με κυρτά τοιχώματα έως το 
σημείο της μέγιστης διαμέτρου, στρέφεται προς τα μέσα και απολήγει σε κάθετο επίπεδο χείλος, που 
προεξέχει ελαφρά. Η οριζόντια, ελλειψοειδούς διατομής, λαβή επισυνάπτεται κάτω από την ακμή του 
χείλους, διατηρεί κάτοψη ανάμεσα σε σχήμα πετάλου και τριγώνου και έχει έντονη κλίση προς τα 
πάνω. Ολόβαφο. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για παραπλήσιο κάναστρο, βλ. Corinth VII.6, 191 αρ. VI-73 πίν. 31 εικ. 39. 
 
70.4                                                                                                                                         Εικ. 5· Πίν. 9  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 369 
Προέλευση: Τάφος 70 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (70.1). Ωοειδής οινοχόη με άρθρωση στον ώμο και το πώμα της 
(70.2, 70.5). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (70.3). Λύχνος (70.6).  
Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
 
Πηλός ροζ (5ΥR 7/3). Από το μέσο περίπου του σώματος και προς τα πάνω εναλλάσσεται με πηλό 
ωχροκίτρινο (2.5Υ 8/4 pale yellow)                                                                                               Πηλός 3   
Ύψ.: 0,047 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,090 μ. Διάμ. χείλους: 0,088 μ. Διάμ. βάσης: 0,042 μ.  
 
Λείπουν μικρά τμήματα του σώματος, του χείλους και η λαβή, εκτός από τις γενέσεις της. 
Συγκολλημένο από πολλά θραύσματα. Πολλές αποκρούσεις. Βαφή εσωτερικά πολύ εξίτηλη, 
κυμαινόμενη από καστανομέλανη έως ερυθρή, εξωτερικά απολεπισμένη διατηρώντας ελάχιστα ίχνη 
καστανέρυθρου χρώματος. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. Κατά τόπους 
δυσμορφίες, πιθανώς λόγω της επαφής του με άλλο αγγείο στον κλίβανο. Κακής ποιότητας εργασία.  
Ψευδοδισκοειδής βάση με κακοσχηματισμένη μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα με κυρτά 
τοιχώματα, πιο ρηχό και ανοιχτό από το 5.3, στρέφεται ελάχιστα προς τα μέσα πριν το κάθετο 
μειούμενο χείλος. Η αποκατάσταση της λαβής δείχνει ότι ήταν οριζόντια, ελλειψοειδούς διατομής και 
οβάλ κάτοψης, και επισυναπτόταν κάτω από την ακμή του χείλους. 
Εσωτερικά ολόβαφο, εξωτερικά καλύπτονται το χείλος, η λαβή και περίπου το άνω ήμισυ του 
σώματος. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για παραπλήσιο κάναστρο, βλ. Corinth VII.6, 190 αρ. VI-57 πίν. 31 εικ. 39.  
 
9.3                                                                                                                                           Εικ. 5· Πίν. 9  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 259 
Προέλευση: Τάφος 9 
Συνευρήματα: Κύπελλο (9.1). Σκυφίδιο σε σχήμα εχίνου (9.2). Χύτρα (9.4). Λύχνος (9.5). Τμήμα 
σκύφου (9.6). Λεκανίδα (9.7). 
Χρονολόγηση: Τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ.   
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Υ 8/3 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1   
Ύψ.: 0,047 μ. Μέγ. διάμ. σώματος: 0,095 μ. Διάμ. χείλους: 0,093 μ. Διάμ. βάσης: 0,045 μ.  
 
Συγκολλημένο από πολλά θραύσματα. Λείπουν μικρά τμήματα του σώματος. Αρκετές αποκρούσεις 
κατά τόπους. Βαφή ολοκληρωτικά απολεπισμένη, από την οποία διακρίνονται μόνο ελάχιστα ίχνη 
μελανού και καστανού χρώματος. Πολλά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. Μέτριας 
ποιότητας εργασία.  
Δακτυλιόσχημη βάση με κάθετη εξωτερική πλευρά, λοξότμητη επιφάνεια έδρασης και σχεδόν επίπεδη 
κάτω επιφάνεια με αξιοσημείωτα χαμηλό πλαστικό δίσκο. Σώμα και χείλος όπως το 70.4, το σώμα 
όμως πιο βαθύ. Η οριζόντια, ελλειψοειδούς διατομής, λαβή έχει οβάλ κάτοψη και επισυνάπτεται κάτω 
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από την ακμή του χείλους. Εσωτερικά ολόβαφο, εξωτερικά καλύπτονται το χείλος, η λαβή και περίπου 
το άνω ήμισυ του σώματος. 
 
 

Σκύφοι με Ανάγλυφη Διακόσμηση 
 
31.2                                                                                                                                                     Πίν. 9  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 314 
Προέλευση: Τάφος 31 
Συνευρήματα: Ατρακτόσχημο μυροδοχείο (31.1). Δύο χάλκινα νομίσματα Κασσάνδρου (31.3, 31.4). 
Χάλκινο νόμισμα Πτολεμαίων (31.5).  
Χρονολόγηση: 185-175 π.Χ.  
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,088 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,150 μ. Διάμ. βάσης: 0,041 μ.  
 
Λείπουν μικρά τμήματα του χείλους. Συγκολλημένος από δύο θραύσματα. Αρκετές αποκρούσεις. 
Πυκνή βαφή, εξίτηλη μόνο κατά τόπους, κυμαινόμενη από μελανή έως σκούρα και ανοιχτή ερυθρή.  
Επίπεδη βάση, ημισφαιρικό σώμα με σχετικά κάθετα τοιχώματα και ψηλό τροχήλατο χείλος που 
στρέφεται προς τα έξω. Μαστοειδής απόφυση εσωτερικά στον πυθμένα. Αποξεσμένη αύλακα στο 
σημείο μετάβασης από το μετάλλιο στον κάλυκα και κάτω από το χείλος.  
Στο μετάλλιο οξυπύθμενος αμφορέας που περιβάλλεται από τρεις ομόκεντρους πλαστικούς 
δακτυλίους. Στον κάλυκα τρεις επικαλυπτόμενες σειρές φύλλων με τονισμένο άκρο και κεντρικό 
μίσχο. Στην κύρια διακοσμητική ζώνη επαναλαμβάνονται: Νίκη κατενώπιον, αρπαγή του Γανυμήδη, 
Ερωτιδείς, λαγοί και πτηνά. Επιστέφεται από ζώνη φύλλων κισσού και ζώνη διπλής σπείρας. 
Ολόβαφος.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για κορινθιακό ανάγλυφο σκύφο με ίδια διακόσμηση στον κάλυκα, βλ. Corinth VII.3, 168 αρ. 810 πίν. 
37. 69· Για κορινθιακό ανάγλυφο σκύφο με την αρπαγή του Γανυμήδη, βλ. Corinth VII.3, 169 αρ. 827 
πίν. 70· Για κορινθιακό ανάγλυφο σκύφο από τις Κεγχρεές με την αρπαγή του Γανυμήδη, βλ. 
Adamsheck 1979, 13-14 αρ. Gr. 29 πίν. 3· Για εισηγμένους, αττικούς ανάγλυφους σκύφους με την 
αρπαγή του Γανυμήδη, βλ. Edwards 1986, 416 αρ. 42 πίν. 89. 417 αρ. 43 πίν. 89· Για αντίστοιχα 
παραδείγματα από την Αθήνα, βλ. Agora XXII, 68 αρ. 199-200 πίν. 38· Για παρόμοια μορφή Νίκης, 
βλ. Corinth VII.3, 168 αρ. 797 πίν. 67. 
 
22.1                                                                                                                                       Εικ. 5· Πίν. 10 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 280 
Προέλευση: Τάφος 22 
Συνευρήματα: Λάγυνος (22.2). Δύο ατρακτόσχημα μυροδοχεία (22.3, 22.4). Λοπάς (22.5). Λύχνος 
(22.6).  
Χρονολόγηση: 150-100 π.Χ.   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,079 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,137 μ. Διάμ. βάσης: 0,036 μ.  
 
Λείπει πολύ μικρό τμήμα του χείλους. Συγκολλημένος. Mικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή πολύ 
καλά διατηρημένη εξωτερικά, εξίτηλη εσωτερικά, κυμαινόμενη από ερυθρή έως μελανή. Φθαρμένη 
μήτρα στο άνω μισό του αγγείου.  
Επίπεδη βάση, ημισφαιρικό σώμα με σχετικά κάθετα τοιχώματα και χείλος που στρέφεται προς τα 
έξω.  
Στο μετάλλιο ασπίδα περιμετρικά της οποίας αναπτύσσονται έξι αιχμές βελών, περιβαλλόμενες από 
τρεις ομόκεντρους πλαστικούς δακτυλίους. Από τον τελευταίο δακτύλιο αναπτύσσονται 49 διαδοχικά 
πέταλα με ψηλό ανάγλυφο περίγραμμα και επίπεδο εσωτερικό. Τα πέταλα επιστέφονται από διπλή, 
πιθανώς ακόσμητη, ζώνη. Ολόβαφος.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για ίδιου τύπου ανάγλυφο σκύφο με ίδια πέταλα, αλλά διαφορετικό μετάλλιο, βλ. James 2010, 324 αρ. 
88 πίν. 10· Για ίδιου τύπου ανάγλυφο σκύφο από το εργαστήριο ΠP, βλ. Edwards 1981, 201 αρ. C-
1977-17 πίν. 46.   
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21.1                                                                                                                                       Εικ. 6· Πίν. 10  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 274 
Προέλευση: Τάφος 21 
Συνευρήματα: Μικκύλη τριφυλλόστομη οινοχόη (21.2). Λοπάς (21.3). Τρεις λύχνοι (21.4, 21.5, 21.6).  
Χρονολόγηση: 150-100 π.Χ.   
 
Ερυθρόχρωμος πηλός με μεγάλη ποσότητα μίκας (2.5YR 6/6 light red)     Ανατολικό-ιωνική παραγωγή 
Ύψ.: 0,068 μ. Μέγ. διάμ.: 0,120 μ. Διάμ. χείλους: 0,117 μ. Διάμ. βάσης: 0,049 μ.  
 
Λείπει μικρό τμήμα του χείλους. Συγκολλημένος από πολλά θραύσματα. Μικρές αποκρούσεις κατά 
τόπους. Βαφή καλά διατηρημένη εξωτερικά, εξίτηλη εσωτερικά, κυμαινόμενη από ερυθρή έως 
καστανομέλανη και μελανή.  
Βάση με υποτυπώδη δακτύλιο. Σώμα ημισφαιρικό με κυρτά τοιχώματα, στρέφεται ελάχιστα προς το 
μέσα πριν το σχεδόν κάθετο χείλος.  
Ακόσμητο μετάλλιο. Το σώμα κοσμείται με διαδοχικές σειρές ομόκεντρων τετραγώνων που 
επιστέφονται από διακοσμητική ζώνη ανθεμίων. Ολόβαφος.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Δημοσιευμένο: Κρυστάλλη-Βότση 1984, 64-65 πίν. 57γ. 
Για εισηγμένο στην Αθήνα ανατολικο-ιωνικό ανάγλυφο σκύφο με την ίδια διακόσμηση, βλ. Agora 
XXII, 87 αρ. 365 πίν. 65.  
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Σκυφίδια σε Σχήμα Εχίνου 
 
Ε.1                                                                                                                                         Εικ. 6· Πίν. 10  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 413 
Προέλευση: Τομή Ε  
Συνευρήματα: -  
Χρονολόγηση: 300-250 π.Χ. 
 
Πηλός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6 light red)                                                                   Αττική παραγωγή 
Ύψ.: 0,051 μ. Μέγ. διάμ.: 0,13 μ. Διάμ. χείλους: 0,12 μ. Διάμ. βάσης: 0,061 μ.  
 
Συγκολλημένο. Λείπει μικρό τμήμα του σώματος και του χείλους. Λίγες αποκρούσεις κατά τόπους. 
Στιλπνή βαφή, κατά τόπους αρκετά εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη.  
Ψηλή δακτυλιόσχημη βάση με στενή, λοξότμητη επιφάνεια έδρασης και επίπεδη κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ρηχό με προεξέχοντα κυρτά, λεπτά τοιχώματα που απολήγει σε χείλος που στρέφεται προς τα 
μέσα. Εσωτερικά ολόβαφο, εξωτερικά παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο μισό του σώματος και η 
βάση. Σε τμήμα του σώματος εξωτερικά η βαφή καλύπτει και το κατώτερο τμήμα του, λόγω αμελούς 
εμβάπτισης.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για δύο ημιβαφή σκυφίδια του ίδιου τύπου από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora XXIX, 340 αρ. 987 
πίν. 75· αρ. 992 πίν 75 εικ. 62.  
 
9.2                                                                                                                                         Εικ. 6· Πίν. 11  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 257 
Προέλευση: Τάφος 9  
Συνευρήματα: Κύπελλο (9.1). Κάναστρο (9.3). Χύτρα (9.4). Λύχνος (9.5). Τμήμα σκύφου (9.6). 
Λεκανίδα (9.7). 
Χρονολόγηση: Τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ.  
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5ΥR 7/6 reddish yellow)                                                      Αττική παραγωγή 
Ύψ.: 0,058 μ. Μέγ. διάμ.: 0,134 μ. Διάμ. χείλους: 0,12 μ. Διάμ. βάσης: 0,083 μ.  
 
Λείπει μικρό τμήμα του χείλους. Μικρές αποκρούσεις. Στιλπνή βαφή, εξίτηλη κατά τόπους, 
κυμαινόμενη από μελανή έως φαιοκάστανη, καστανή και ερυθρή, λόγω ανομοιογενούς όπτησης.  
Ευρεία δακτυλιόσχημη βάση με ολόβαφη αυλάκωση στην επιφάνεια έδρασης και ελαφρώς κυρτή 
κάτω επιφάνεια με καλοσχηματισμένη μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Ευδιάκριτη άρθρωση στο 
σημείο ένωσης με το σώμα. Το τελευταίο είναι βαθύ, έχει ικανού πάχους κυρτά τοιχώματα, σχηματίζει 
σχεδόν πλήρη καμπύλη και απολήγει σε χείλος που στρέφεται προς τα μέσα. Ολόβαφο.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για παραπλήσιο σκυφίδιο του ίδιου τύπου από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora XXIX, 341 αρ. 996 
πίν. 76 εικ. 63.  
 

Σκυφίδια με Επίπεδη Βάση 
 
64.2                                                                                                                                       Εικ. 6· Πίν. 11  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 361 
Προέλευση: Τάφος 64  
Συνευρήματα: Κυλικοειδής κάνθαρος με πλαστικό χείλος (64.1). Μικκύλη οινοχόη (64.3). Λύχνος 
(64.4).  
Χρονολόγηση: 340-320 π.Χ.  
 
Πηλός ροζ (5ΥR 8/3). Στο άνω τμήμα του σώματος και το χείλος εναλλάσσεται με πηλό πολύ ωχρό 
καστανό (10YR 8/4 very pale brown)                                                                                            Πηλός 3 
Ύψ.: 0,030 μ. Μέγ. διάμ.: 0,081 μ. Διάμ. χείλους: 0,074 μ. Διάμ. βάσης: 0,040 μ.  
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Ακέραιο. Αρκετές μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Άβαφο.   
Επίπεδη βάση με εκτεταμένα ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Υποτυπώδης αυλάκωση 
στο σημείο ένωσης με το σώμα. Σώμα με κυρτά, προεξέχοντα τοιχώματα απολήγει σε μειούμενο 
χείλος που στρέφεται προς τα μέσα. 
 
20.5                                                                                                                                                   Πίν. 11  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 269 
Προέλευση: Τάφος 20  
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Γ (20.1). Τριφυλλόστομη οινοχοΐσκη (20.2). 
Ημιβαφής κοτύλη (20.3). Λύχνος (20.4). Θαλάσσιο όστρεο (20.6).  
Χρονολόγηση: 300-275 π.Χ.   
 
Πηλός ροζ (7.5ΥR 8/4)                                                                                                                   Πηλός 3 
Ύψ.: 0,022 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,059 μ. Διάμ. βάσης: 0,029 μ.  
 
Ολόκληρο. Συγκολλημένο από τρία τμήματα. Άβαφο.  
Επίπεδη βάση, σώμα με διευρυνόμενα, ελάχιστα κυρτά, τοιχώματα και μειούμενο χείλος, όπου το 
αγγείο αποκτά τη μέγιστη διάμετρό του. Κακοσχηματισμένες, στενές και αβαθείς αυλακώσεις στο 
μέσο περίπου του σώματος.  
 

Αμφίκοιλο Αλατοδοχείο 
 
5.7                                                                                                                                                     Πίν. 11  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 254 
Προέλευση: Τάφος 5  
Συνευρήματα: Δύο οινοχόες με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (5.1, 5.2). Κάναστρο (5.3). Λύχνος (5.4). Δύο 
λανθάνοντα σκυφίδια.  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ., πιθανότερα 350-325 π.Χ.   
 
Πηλός ροζ (7.5ΥR 8/4)                                                                                                                   Πηλός 3 
Ύψ.: 0,02 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,068 μ. Διάμ. βάσης: 0,067 μ.  
 
Λείπει μικρό τμήμα του χείλους. Μικρές αποκρούσεις.    
Επίπεδη, έντονα προεξέχουσα, βάση με στρογγυλεμένο άκρο και ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από 
τον τροχό. Χαμηλό, ελαφρώς αμφίκοιλο, σώμα και χείλος που στρέφεται έντονα προς τα έξω 
δημιουργώντας ευρεία, κεκλιμένη άνω επιφάνεια. Η βάση φέρει καλοδιατηρημένο ερυθρό διάλυμα, 
ενώ στο σώμα και την κάτω πλευρά του χείλους διατηρούνται ίχνη λευκού επιχρίσματος.  
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Οινοχόες με Κυκλικό Στόμιο 

 
Οινοχόες με κυκλικό στόμιο, Τύπος Α 
 
47.2                                                                                                                                       Εικ. 7· Πίν. 12 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 323 
Προέλευση: Τάφος 47 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (47.1). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Β (47.3).  
Χρονολόγηση: 425-400 π.Χ., πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου 
 
Πηλός ωχροκίτρινος έως φαιός (5Υ 8/2 pale yellow, 5Y 7/2 light gray)                                      Πηλός 2  
Ύψ.: 0,125 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,147 μ. Μέγ. διάμ.: 0,132 μ. Διάμ. χείλους: 0,056 μ.  
Διάμ. βάσης: 0,080 μ.  
 
Λείπει πολύ μικρό τμήμα του σώματος. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Στιλπνή μελανή βαφή, 
σε μεγάλες επιφάνειες απολεπισμένη. Στην εξωτερική πλευρά της βάσης και την επιφάνεια έδρασης 
κυμαίνεται από μελανή έως ερυθρή, λόγω ανομοιομερούς όπτησης. Επίθετο λευκό και ερυθρό χρώμα 
για τις διακοσμητικές ταινίες.  
Χαμηλή, διευρυνόμενη δακτυλιόσχημη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης και κάτω επιφάνεια. 
Πεπιεσμένο σφαιροειδές σώμα, ευρύς επικλινής ώμος και χαμηλός, αμφίκοιλος λαιμός με πλαστικό 
δακτύλιο. Ευρύ κυκλικό στόμιο με προεξέχουσα πλαστική ακμή στο κατώτερο τμήμα του και 
διευρυνόμενο χείλος, που απολήγει σε στρογγυλεμένη ακμή. Κάθετη, υπερυψωμένη ταινιωτή λαβή 
αναπτύσσεται από τον ώμο και επισυνάπτεται στο στόμιο.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, εξηρημένη μόνο η κάτω επιφάνεια. Λευκή ταινία 
στο μέσο του σώματος. Η μετάβαση στον ώμο διακοσμείται με εναλλαγή τριών λευκών και δύο 
ερυθρών ταινιών.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Δημοσιευμένο: Κρυστάλλη-Βότση 1984, 64-65 πίν. 57α. 
Για οινοχόη από το Βόρειο Νεκροταφείο με κοντινές διαστάσεις, βλ. Corinth ΧΙΙΙ, 264 αρ. 402-1 πίν. 
65. 
 
50.3                                                                                                                                                   Πίν. 12 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 329 
Προέλευση: Τάφος 50 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (50.1). Λήκυθος λευκού βάθους (50.2). Χάλκινη στλεγγίδα (50.4). 
Χρονολόγηση: 425-400 π.Χ. 
 
Πηλός ωχροκίτρινος έως πρασινωπός (5Υ 8/3 pale yellow)                                                          Πηλός 2 
Ύψ.: 0,108 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,134 μ. Μέγ. διάμ.: 0,102 μ. Διάμ. χείλους: 0,042 μ.  
Διάμ. βάσης: 0,066 μ.  
 
Ολόκληρη. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Αποκρούσεις κατά τόπους. Η βαφή είναι 
ολοκληρωτικά απολεπισμένη και κυμαίνεται από μελανή έως καστανή στις μικρές επιφάνειες που 
διατηρείται. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά.  
Σχήμα, όπως η 47.2 με στενότερη επιφάνεια έδρασης, ελαφρώς κοίλη κάτω επιφάνεια, ανεπιτυχή 
πλαστικό δακτύλιο στον λαιμό, στόμιο με υποτυπώδη πλαστική ακμή στο κατώτερο τμήμα του και 
λιγότερο διευρυνόμενο χείλος. Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, εξηρημένη μόνο η 
κάτω επιφάνεια. Χωρίς διακοσμητικές ταινίες επίθετου χρώματος.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για οινοχόη από το Βόρειο Νεκροταφείο με παραπλήσιες διαστάσεις, βλ. Corinth ΧΙΙΙ, 266-267 αρ. 
409-7 πίν. 66. 
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57.1                                                                                                                                       Εικ. 7· Πίν. 12 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 352 
Προέλευση: Τάφος 57 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Γ (57.2). Λύχνος (57.3). Κλασικός κάνθαρος με απλό 
χείλος (57.4). 
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ., πιθανότερα στα τέλη του τετάρτου.  
 
Πηλός ωχροκίτρινος (5Υ 8/2 pale yellow)                                                                                     Πηλός 1 
Ύψ.: 0,077 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,097 μ. Μέγ. διάμ.: 0,068 μ. Διάμ. χείλους: 0,027 μ.  
Διάμ. βάσης: 0,033 μ.  
 
Ακέραιη. Αρκετές αποκρούσεις κατά τόπους. Ιδιαίτερα εξίτηλη και σε μεγάλες επιφάνειες 
ολοκληρωτικά απολεπισμένη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη.  
Ψευδοδακτυλιόσχημη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης, στην οποία διακρίνονται ίχνη του σπάγκου 
αποκόλλησης από τον τροχό. Πεπιεσμένο σφαιροειδές σώμα, μειούμενο στο κατώτερο τμήμα. 
Περιορισμένος, κυρτός ώμος και λεπτός, ελάχιστα κοίλος, λαιμός. Κυκλικό στόμιο με διευρυνόμενο 
χείλος, που απολήγει σε στρογγυλεμένη ακμή. Η κάθετη, υπερυψωμένη ταινιωτή λαβή αναπτύσσεται 
από τον ώμο και επισυνάπτεται στο στόμιο.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του 
σώματος και η βάση.  
 
Οινοχόες με κυκλικό στόμιο, Τύπος Β 
 
49.2                                                                                                                                       Εικ. 8· Πίν. 13 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 326 
Προέλευση: Τάφος 49 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (49.1). Λύχνος (49.3). Χάλκινη στλεγγίδα (49.4). Σιδερένια 
στλεγγίδα (49.5).  
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου - αρχές 4ου αι. π.Χ. 
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Υ 8/3 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1 
Ύψ.: 0,112 μ. Μέγ. διάμ.: 0,088 μ. Διάμ. χείλους: 0,047 μ. Διάμ. βάσης: 0,052 μ.  
 
Ακέραιη. Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Ιδιαίτερα εξίτηλη και σε μεγάλες επιφάνειες 
ολοκληρωτικά απολεπισμένη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη. Ίχνη του τροχού 
ορατά στην εξωτερική πλευρά. 
Ψευδοδακτυλιόσχημη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Σφαιροειδές σώμα, επικλινής ώμος και 
χαμηλός, αμφίκοιλος λαιμός. Ευρύ κυκλικό στόμιο με υποτυπώδη πλαστική ακμή στο κατώτερο τμήμα 
του και ελάχιστα διευρυνόμενο χείλος, που απολήγει σε στρογγυλεμένη ακμή. Η κάθετη, 
ελλειψοειδούς διατομής, λαβή αναπτύσσεται από τον ώμο και επισυνάπτεται στο ανώτερο τμήμα του 
λαιμού. 
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του 
σώματος και η βάση.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για οινοχόη από το Βόρειο Νεκροταφείο με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth XIII, 247-248 αρ. 348-3 
πίν. 92. 
 
47.3                                                                                                                                                     Εικ. 8  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 325 
Προέλευση: Τάφος 47 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (47.1). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α (47.2).  
Χρονολόγηση: 425-400 π.Χ., πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου 
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,065 μ. Μέγ. διάμ.: 0,055 μ. Διάμ. χείλους: 0,024 μ. Διάμ. βάσης: 0,031 μ.  
 
Ακέραιη. Αποκρούσεις κατά τόπους. Ιδιαίτερα εξίτηλη και σε μεγάλες επιφάνειες ολοκληρωτικά 
απολεπισμένη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανή.  
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Ψευδοδακτυλιόσχημη, διευρυνόμενη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης, στην οποία διακρίνονται 
ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Πεπιεσμένο σφαιροειδές σώμα, σχεδόν επίπεδος ώμος 
και αμφίκοιλος λαιμός. Κυκλικό στόμιο με υποτυπώδη πλαστική ακμή στο κατώτερο τμήμα του και 
ανεπαίσθητα διευρυνόμενο χείλος, που απολήγει σε στρογγυλεμένη ακμή. Η κάθετη, κυλινδρικής 
διατομής, λαβή αναπτύσσεται από τον ώμο και επισυνάπτεται ψηλά στο στόμιο. 
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα το ήμισυ κατώτερο τμήμα 
του σώματος και η βάση.  
 
82.3                                                                                                                                                   Πίν. 13 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 380 
Προέλευση: Τάφος 82 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (82.1). Λύχνος (82.2).  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ., πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,059 μ. Μέγ. διάμ.: 0,052 μ. Διάμ. χείλους: 0,025 μ. Διάμ. βάσης: 0,032 μ. 
 
Ακέραιη. Λίγες αποκρούσεις κατά τόπους. Εξίτηλη βαφή κυμαινόμενη από καστανομέλανη και 
καστανή έως ερυθρή. Κατά τόπους μικρή δυσμορφία, πιθανώς λόγω της επαφής με άλλο αγγείο στον 
κλίβανο. 
Δισκοειδής βάση με ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό στην επιφάνεια έδρασης. Στα 
υπόλοιπα, όπως η 47.3 με πιο πεπιεσμένο σώμα και παχύτερα τοιχώματα, στόμιο χωρίς πλαστική ακμή 
και ταινιωτή λαβή που επισυνάπτεται χαμηλά στο στόμιο και τον λαιμό.  
Βαφή όπως η 47.3. 
 
38.2                                                                                                                                                   Πίν. 13 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 321 
Προέλευση: Τάφος 38 
Συνευρήματα: Κλασικός κάνθαρος με απλό χείλος (38.1). 
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ.  
 
Πηλός ερυθρωπός με μίκα (2.5ΥR 7/6 light red)                                                       Αργείτικη παραγωγή 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 0,101 μ. Μέγ. διάμ.: 0,085 μ. Διάμ. χείλους: 0,031 μ. Διάμ. βάσης: - 
 
Λείπει η βάση και τμήμα του χείλους. Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Εξίτηλη και απολεπισμένη 
ερυθρή βαφή. Κατά τόπους δυσμορφία, πιθανώς λόγω της επαφής με άλλο αγγείο στον κλίβανο. 
Πολλά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. Μέτριας ποιότητας εργασία. 
Πεπιεσμένο σφαιροειδές σώμα με χαμηλή πλαστική ακμή στη μετάβαση προς τον επικλινή ώμο. 
Χαμηλός, στενός λαιμός με υποτυπώδη πλαστικό δακτύλιο. Χοανοειδές στόμιο με ρηχή αυλάκωση και 
επίπεδο χείλος. Η κάθετη, ελλειψοειδούς διατομής, λαβή αναπτύσσεται από τη μετάβαση στον ώμο και 
επισυνάπτεται χαμηλά στο στόμιο και τον λαιμό. Αποτύπωμα στη γένεσή της.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα περίπου το ήμισυ 
κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για ίδιου τύπου εισηγμένη αργείτικη λήκυθο από τη θέση «Tile Works», βλ. Merker 2006, 129 αρ. 285 
εικ. 83. 
 
Οινοχόες με κυκλικό στόμιο, Τύπος Γ 
 
57.2                                                                                                                                       Εικ. 8· Πίν. 14 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 353 
Προέλευση: Τάφος 57 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α (57.1). Λύχνος (57.3). Κλασικός κάνθαρος με 
απλό χείλος (57.4). 
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ., πιθανότερα στα τέλη του τετάρτου.  
 
Πηλός ωχροκίτρινος έως πρασινωπός (5Υ 8/4 pale yellow)                                                          Πηλός 2 
Ύψ.: 0,084 μ. Μέγ. διάμ.: 0,075 μ. Διάμ. χείλους: 0,030 μ. Διάμ. βάσης: 0,046 μ. 
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Ακέραιη. Πολλές μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Ιδιαίτερα εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή 
έως ανοιχτή καστανή.  
Χαμηλή δακτυλιόσχημη, διευρυνόμενη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης και επίπεδη κάτω 
επιφάνεια, στην οποία διακρίνονται ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Πεπιεσμένο 
σφαιροειδές σώμα, επικλινής ώμος και λεπτός, μειούμενος προς τα πάνω λαιμός. Κυκλικό στόμιο με 
έντονα διευρυνόμενο χείλος, που απολήγει σε στρογγυλεμένη ακμή. Η κάθετη ταινιωτή λαβή 
αναπτύσσεται από τον ώμο και επισυνάπτεται στο χείλος.  
Κάθετες, χαμηλού ανάγλυφου, ραβδώσεις διακοσμούν τον ώμο. Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το 
στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα περίπου το ήμισυ κατώτερο τμήμα του σώματος και η 
βάση. Εξαιτίας της αμελούς εμβάπτισης, κηλίδες βαφής διακρίνονται εξωτερικά στη βάση.  
 
20.1                                                                                                                                       Εικ. 8· Πίν. 14 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 272 
Προέλευση: Τάφος 20 
Συνευρήματα: Τριφυλλόστομη οινοχοΐσκη (20.2). Ημιβαφής κοτύλη (20.3). Λύχνος (20.4). Σκυφίδιο 
με επίπεδη βάση (20.5). Θαλάσσιο όστρεο (20.6).  
Χρονολόγηση: 300-275 π.Χ.  
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,070 μ. Μέγ. διάμ.: 0,062 μ. Διάμ. χείλους: 0,028 μ. Διάμ. βάσης: 0,036 μ. 
 
Λείπει τμήμα του πυθμένα. Αποκρούσεις και απολεπίσεις κατά τόπους. Ιδιαίτερα εξίτηλη και 
απολεπισμένη βαφή, κυμαινόμενη από ερυθροκάστανη έως ερυθρή.  
Ψευδοδακτυλιόσχημη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης, στην οποία διακρίνονται ίχνη του σπάγκου 
αποκόλλησης από τον τροχό. Σφαιρικό σώμα, κυρτός ώμος, στενός – ελάχιστα κοίλος – λαιμός. 
Στόμιο και λαβή, όπως η 57.2. Αμελούς απόδοσης, πυκνές και συγχεόμενες, κάθετες εγχαράξεις 
διακοσμούν τον ώμο. Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα το 
κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση. 
 
Οινοχόες με κυκλικό στόμιο, Τύπος Δ 
 
51.2                                                                                                                                       Εικ. 9· Πίν. 14 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 341 
Προέλευση: Τάφος 51 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (51.1). Τριφυλλόστομη οινοχοΐσκη (51.3). Λύχνος (51.4). 
Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/3 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,082 μ. Μέγ. διάμ.: 0,075 μ. Διάμ. χείλους: 0,033 μ. Διάμ. βάσης: 0,053 μ. 
 
Ακέραιη. Λίγες αποκρούσεις κατά τόπους. Εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως 
καστανομέλανη και ερυθρή. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά.   
Χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης και κάτω επιφάνεια. Πεπιεσμένο 
σφαιροειδές σώμα, ευρύς και κυρτός ώμος, ελάχιστα κοίλος λαιμός και κυκλικό στόμιο με έντονα 
διευρυνόμενο χείλος, που απολήγει σε στρογγυλεμένη ακμή. Υποτυπώδης πλαστικός δακτύλιος στη 
βάση του λαιμού. Η κάθετη ταινιωτή λαβή αναπτύσσεται από τον ώμο και επισυνάπτεται στο χείλος. 
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του 
σώματος και η βάση. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για οινοχόη από το Βόρειο Νεκροταφείο με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth XIII, 283 αρ. 455-1 πίν. 
74. 
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25.2                                                                                                                                                   Πίν. 14 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 290 
Προέλευση: Τάφος 25 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (25.1). Λύχνος (25.3). 
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ., πιθανότερα στα τέλη του αιώνα.   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,074 μ. Μέγ. διάμ.: 0,069 μ. Διάμ. χείλους: 0,030 μ. Διάμ. βάσης: 0,044 μ. 
 
Ακέραιη. Λίγες αποκρούσεις. Εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανή. Αρκετά ίχνη του 
τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. Ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά.  
Δακτυλιόσχημη βάση με ελαφρώς καμπύλη επιφάνεια έδρασης και επίπεδη κάτω επιφάνεια. Σφαιρικό 
σώμα με παχύτερα τοιχώματα από την 51.2. Ώμος, λαιμός, στόμιο, λαβή και βαφή, όπως η 51.2 με πιο 
κοίλο και χαμηλό λαιμό και ταινιωτή λαβή.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία 
Για οινοχόη από το Βόρειο Νεκροταφείο με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth XIII, 286 αρ. 471-2 πίν. 
75. 
 
56.2                                                                                                                                       Εικ. 9· Πίν. 15 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 351 
Προέλευση: Τάφος 56 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (56.1). Λύχνος (56.3). 
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ.   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,090 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,092 μ. Μέγ. διάμ.: 0,078 μ. Διάμ. χείλους: 0,042 μ.  
Διάμ. βάσης: 0,040 μ. 
 
Ακέραιη. Αρκετές αποκρούσεις κατά τόπους. Εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από ερυθρή έως καστανή 
και σε σημεία μελανή. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά.   
Επίπεδη βάση, σφαιρικό σώμα, επικλινής και περιορισμένος ώμος και χαμηλός, στενός – έντονα 
κοίλος - λαιμός. Ευρύ κυκλικό στόμιο με έντονα διευρυνόμενο χείλος, που απολήγει σε παχιά, 
στρογγυλεμένη ακμή. Η κάθετη ταινιωτή λαβή αναπτύσσεται από τον ώμο και υπερυψώνεται ελαφρά 
του χείλους πριν επισυναφθεί στην εσωτερική του πλευρά.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του 
σώματος και η βάση. 
 
5.2                                                                                                                                                       Εικ. 9  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 253 
Προέλευση: Τάφος 5 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (5.1). Κάναστρο (5.3). Λύχνος (5.4). Δύο 
λανθάνοντα σκυφίδια. Αμφίκοιλο αλατοδοχείο (5.7).  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ., πιθανότερα 350-325 π.Χ.   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,074 μ. Μέγ. διάμ.: 0,064 μ. Διάμ. χείλους: 0,032 μ. Διάμ. βάσης: 0,038 μ. 
 
Ακέραιη. Αρκετές μικρές αποκρούσεις. Ιδιαίτερα εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως 
καστανομέλανη και ερυθρή. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά. Αμελούς 
απόδοσης.  
Άτεχνα πλασμένη ψευδοδακτυλιόσχημη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης, στην οποία διακρίνονται 
ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Σφαιρικό σώμα, κυρτός ώμος, κοίλος λαιμός, στόμιο 
τυπικό του τύπου Δ. Η κάθετη ταινιωτή λαβή επισυνάπτεται στον ώμο και το χείλος. Πλαστική ακμή 
στο μέσο του σώματος. Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα 
περίπου το ήμισυ κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για οινοχόες από το Βόρειο Νεκροταφείο με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth XIII, 290 αρ. 488-2 πίν. 
76. 291 αρ. 491-7 πίν. 76.  
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5.1                                                                                                                                                     Πίν. 15                                                                                                                                            
Αρ. ευρ.: ΜΙ 252 
Προέλευση: Τάφος 5 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (5.2). Κάναστρο (5.3). Λύχνος (5.4). Δύο 
λανθάνοντα σκυφίδια. Αμφίκοιλο αλατοδοχείο (5.7).  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ., πιθανότερα 350-325 π.Χ.   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,070 μ. Μέγ. διάμ.: 0,066 μ. Διάμ. χείλους: 0,032 μ. Διάμ. βάσης: 0,039 μ. 
 
Ακέραιη. Αρκετές μικρές αποκρούσεις. Ιδιαίτερα εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως 
καστανομέλανη και ερυθρή. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά και έντονα ίχνη 
του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό στην επιφάνεια έδρασης.  
Πανομοιότυπη της 5.2. Εξαιτίας της αμελούς εμβάπτισης, κηλίδες βαφής διακρίνονται στη βάση και 
την επιφάνεια έδρασης.   
 
24.2                                                                                                                                       Εικ. 9· Πίν. 15 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 267 
Προέλευση: Τάφος 24 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (24.1). Λύχνος (24.3). Χάλκινο αγκίστρι (24.4).  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ.   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,065 μ. Μέγ. διάμ.: 0,060 μ. Διάμ. χείλους: 0,031 μ. Διάμ. βάσης: 0,037 μ. 
 
Λείπει τμήμα του χείλους. Συγκολλημένη. Εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως 
καστανομέλανη. 
Ψευδοδακτυλιόσχημη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Σφαιρικό σώμα, κυρτός ώμος, κοίλος 
λαιμός και στόμιο τυπικό του τύπου Δ. Η κάθετη ταινιωτή λαβή επισυνάπτεται στον ώμο και το χείλος. 
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο ήμισυ του 
σώματος και η βάση. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για οινοχόη από το Βόρειο Νεκροταφείο με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth XIII, 287 αρ. 475-2 πίν. 
92.  
 
55.2                                                                                                                                                   Πίν. 15 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 346 
Προέλευση: Τάφος 55 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (55.1). Λύχνος (55.3).  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ.   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,057 μ. Μέγ. διάμ.: 0,054 μ. Διάμ. χείλους: 0,025 μ. Διάμ. βάσης: 0,031 μ. 
 
Ακέραιη. Εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη. 
Όπως η 24.2, με πεπιεσμένο σφαιρικό σώμα, ευρύτερο ώμο και λαβή, που υπερυψώνεται ελάχιστα 
πάνω από το χείλος πριν επισυναφθεί σε αυτό. Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, 
παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για οινοχόη από το Βόρειο Νεκροταφείο με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth XIII, 283-284 αρ. 457-3 
πίν. 75.  
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70.3                                                                                                                                                       
Αρ. ευρ.: ΜΙ 368 
Προέλευση: Τάφος 70 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (70.1). Ωοειδής οινοχόη με άρθρωση στον ώμο και πώμα (70.2, 
70.5). Κάναστρο (70.4). Λύχνος (70.6). 
Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
 
Πηλός ωχροκίτρινος έως πρασινωπός (5Υ 8/4 pale yellow)                                                          Πηλός 2 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 0,051 μ. Μέγ. διάμ.: 0,048 μ. Διάμ. χείλους: - Διάμ. βάσης: 0,030 μ. 
 
Λείπουν το στόμιο, η λαβή και το μεγαλύτερο μέρος του λαιμού. Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. 
Ιδιαίτερα εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από καστανομέλανη έως καστανή.  
Δισκόμορφη βάση με ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό στην επιφάνεια έδρασης. 
Σφαιρικό σώμα και επικλινής ώμος. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του 
σώματος και η βάση.  
Η ταξινόμηση του αγγείου στον τύπο Δ είναι υποθετική.  
 
 

Ωοειδείς Οινοχόες με Άρθρωση στον Ώμο 
 
4.1                                                                                                                                       Εικ. 10· Πίν. 16                               
Αρ. ευρ.: ΜΙ 248 
Προέλευση: Τάφος 4 
Συνευρήματα: Λύχνος (4.2). Λανθάνον οξυπύθμενος αμφορέας.  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ.  
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,076 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,103 μ. Μέγ. διάμ.: 0,074 μ. Διάμ. χείλους: 0,047 μ.  
Διάμ. βάσης: 0,055 μ. 
 
Ολόκληρη. Συγκολλημένη από δύο τμήματα. Άβαφη.   
Επίπεδη, ελάχιστα κοίλη, βάση με αυλάκωση στο σημείο ένωσης με το ωοειδές σώμα. Διπλή 
κακοσχηματισμένη πλαστική άρθρωση στον ώμο, χαμηλός λαιμός και κυκλικό στόμιο με ελαφρώς 
διευρυνόμενο χείλος, που απολήγει σε στρογγυλεμένη ακμή. Το στόμιο αποδίδεται υποτυπωδώς ως 
τριφυλλόσχημο. Η κάθετη ταινιωτή, υπερυψωμένη λαβή αναπτύσσεται από το ανώτερο τμήμα του 
σώματος και επισυνάπτεται στο στόμιο. 
  
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για οινοχόη από με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth VII.6, 165 αρ. V-61 πίν. 25 εικ. 31. 
 
70.2, 70.5                                                                                                                            Εικ. 10· Πίν. 16                                
Αρ. ευρ.: ΜΙ 370, ΜΙ 367 
Προέλευση: Τάφος 70 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (70.1). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (70.3). Κάναστρο (70.4). 
Λύχνος (70.6).  
Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
 
Πηλός ροζ εναλλάσσεται με πηλό πολύ ωχρό καστανό (7.5YR 8/4 pink, 10YR 8/4 very pale brown)                                                                                                                                                                            
                  Πηλός 3 
 
Οινοχόη: Ύψ.: 0,070 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,095 μ. Μέγ. διάμ.: 0,064 μ. Διάμ. χείλους: 0,033 μ.  
Διάμ. βάσης: 0,049 μ. 
Πώμα: Ύψ.: 0,019 μ. Διάμ. βάσης: 0,021 μ. 
   
Οινοχόη με το πώμα της. Λείπει τμήμα του χείλους. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Αρκετές 
αποκρούσεις κατά τόπους. Άβαφη. Γυαλισμένες επιφάνειες εξωτερικά.  
Επίπεδη βάση. Στα υπόλοιπα, όπως η 4.1 με πιο ψηλό ωοειδές σώμα, λεπτότερα τοιχώματα, 
καλοσχηματισμένη λεπτή άρθρωση στον ώμο, ελαφρώς πιο διευρυνόμενο στόμιο και γενέσεις λαβής 
εγγύτερα.   
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Το πώμα είναι ακέραιο. Επίπεδη βάση με ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Υποτυπώδης 
τριφυλλόσχημη απόδοση. Ψηλό κωνικό κομβίο στο κέντρο. Άβαφο.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για το πώμα, πρβλ. Corinth VII.6, 167 αρ. V-86. 
 
71.1                                                                                                                                                   Πίν. 16                               
Αρ. ευρ.: ΜΙ 371 
Προέλευση: Τάφος 71 
Συνευρήματα: Όλπη (71.2).  
Χρονολόγηση: 250-200 π.Χ.   
 
Πηλός ροζ εναλλάσσεται με πηλό πολύ ωχρό καστανό (7.5YR 8/4 pink, 10YR 8/4 very pale brown)                                                                                                                                                                            
                  Πηλός 3 
Ύψ.: 0,062 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,082 μ. Μέγ. διάμ.: 0,062 μ. Διάμ. χείλους: 0,039 μ.  
Διάμ. βάσης: 0,042 μ. 
 
Λείπει μικρό τμήμα του χείλους. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Αποκρούσεις κατά τόπους. 
Άβαφη. Εδαφόχρωμο επίχρισμα εξωτερικά. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά.  
Όπως η 70.2 με ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό στην κάτω επιφάνεια, χαμηλότερο και 
πεπιεσμένο ωοειδές σώμα και κακοσχηματισμένη πλαστική άρθρωση στον ώμο εν είδει εξογκώματος. 
Λαβή με αυλάκωση στη ράχη και γενέσεις με μεγαλύτερη απόσταση.  
 
52.1                                                                                                                                                   Πίν. 17                               
Αρ. ευρ.: ΜΙ 345 
Προέλευση: Τάφος 52 
Συνευρήματα: Λύχνος (52.2).  
Χρονολόγηση: 3ος αι. π.Χ. (;) 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yellow)                                                                Πηλός 4 (;) 
Ύψ.: 0,052 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,072 μ. Μέγ. διάμ.: 0,054 μ. Διάμ. χείλους: 0,030 μ.  
Διάμ. βάσης: περ. 0,038 μ. 
 
Λείπει τμήμα του χείλους. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Αποκρούσεις κατά τόπους. Εξίτηλο, 
ανομοιομερές υπόλευκο επίχρισμα εξωτερικά. Παρουσιάζει κατά τόπους δυσμορφία, πιθανώς λόγω 
της επαφής της με άλλο αγγείο στον κλίβανο. Κακή ποιότητα. 
Αδιαμόρφωτη επίπεδη βάση με ιδιαίτερα έντονα ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. 
Πεπιεσμένο σφαιροειδές σώμα χωρίς πλαστική άρθρωση στον ώμο, πολύ χαμηλός λαιμός και κυκλικό 
στόμιο με απότομα διευρυνόμενο χείλος, που απολήγει σε μειούμενη ακμή. Το στόμιο αποδίδεται 
υποτυπωδώς ως τριφυλλόσχημο. Η κάθετη ταινιωτή, υπερυψωμένη λαβή αναπτύσσεται από το 
ανώτερο τμήμα του σώματος και επισυνάπτεται στο στόμιο.  
 
 

Τριφυλλόστομες Οινοχοΐσκες 
 
51.3                                                                                                                                     Εικ. 10· Πίν. 17                                                                                                         
Αρ. ευρ.: ΜΙ 343 
Προέλευση: Τάφος 51 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (51.1). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (51.2). Λύχνος (51.4). 
Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,056 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,086 μ. Μέγ. διάμ.: 0,055 μ. Διάμ. βάσης: 0,038 μ. 
 
Ακέραιη. Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Ιδιαίτερα εξίτηλη και σχεδόν ολοκληρωτικά 
απολεπισμένη μελανή βαφή.  
Χαμηλή δισκοειδής βάση με ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό στην επιφάνεια έδρασης. 
Ωοειδές σώμα με το σημείο της μέγιστης διαμέτρου χαμηλά, από το οποίο το περίγραμμα στρέφεται 
προς τα μέσα έως το χαμηλό λαιμό και το τριφυλλόσχημο στόμιο. Η κάθετη, ταινιωτή υπερυψωμένη 
λαβή αναπτύσσεται από το μέσο περίπου του σώματος και επισυνάπτεται στο στόμιο. Εσωτερικά η 
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βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του σώματος και η 
βάση. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για τριφυλλόστομη οινοχοΐσκη από το Βόρειο Νεκροταφείο με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth XIII, 
279 αρ. 445-2 πίν. 71.  
 
20.2                                                                                                                                     Εικ. 10· Πίν. 17                                                                                                          
Αρ. ευρ.: ΜΙ 268 
Προέλευση: Τάφος 20 
Συνευρήματα: Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Γ (20.1). Ημιβαφής κοτύλη (20.3). Λύχνος (20.4). 
Σκυφίδιο με επίπεδη βάση (20.5). Θαλάσσιο όστρεο (20.6).  
Χρονολόγηση: 300-275 π.Χ.  
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Y 8/3 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1 
Ύψ.: 0,054 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,074 μ. Μέγ. διάμ.: 0,053 μ. Διάμ. βάσης: 0,032 μ. 
 
Ακέραιη. Λίγες αποκρούσεις κατά τόπους. Εξίτηλη μελανή βαφή.  
Δισκοειδής βάση με ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό στην επιφάνεια έδρασης. Σφαιρικό 
- έντονα διογκωμένο – σώμα, ψηλότερος λαιμός από την 51.3 και τριφυλλόσχημο στόμιο. Λαβή και 
βαφή, όπως η 51.3 με τη λαβή να αναπτύσσεται από ψηλότερα στο σώμα. Εξαιτίας της αμελούς 
εμβάπτισης, κηλίδες βαφής διακρίνονται και στο κατώτερο τμήμα του σώματος. 
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για τριφυλλόστομη οινοχοΐσκη από το Βόρειο Νεκροταφείο με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth XIII, 
291 αρ. 491-6 πίν. 76.  
 
 

Όλπη 

71.2                                                                                                                                     Εικ. 11· Πίν. 18                                                                                                          
Αρ. ευρ.: ΜΙ 372 
Προέλευση: Τάφος 71 
Συνευρήματα: Ωοειδής οινοχόη με άρθρωση στον ώμο (71.1).  
Χρονολόγηση: 250-200 π.Χ.   
 
Πηλός ερυθρωπός (2.5YR 7/6 light red)                                                       Ανατολικο-ιωνική παραγωγή 
Ύψ.: 0,147 μ. Μέγ. διάμ.: 0,067 μ. Διάμ. χείλους: 0,040 μ. Διάμ. βάσης: 0,034 μ. 
 
Λείπουν μικρά τμήματα του σώματος. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Μικρές αποκρούσεις. 
Εξίτηλη βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη. Αρκετά ίχνη του τροχού ορατά στην 
εξωτερική πλευρά.  
Δακτυλιόσχημη διευρυνόμενη βάση με στενή επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω επιφάνεια με ορατά 
ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Ψηλό ωοειδές σώμα με λεπτά τοιχώματα, χαμηλός – 
ελαφρώς κοίλος – λαιμός και διευρυνόμενο, ασύμμετρο κυκλικό στόμιο με λοξότμητο χείλος. Η 
κάθετη ταινιωτή λαβή αναπτύσσεται από τον ώμο και σχηματίζοντας σχεδόν ορθή γωνία 
επισυνάπτεται στο στόμιο.  
Εσωτερικά η βαφή καλύπτει το στόμιο. Εξωτερικά, παραμένουν εξηρημένα περίπου το ήμισυ 
κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για παραπλήσια όλπη από τάφο στη Ρόδο, βλ. Γιαννικουρή – Πατσιαδά - Φιλήμονος 2000, 76. 109. 
111 αρ. Π 6152 πίν. 24β. 26α. 
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Λάγυνος 
 
22.2                                                                                                                                                   Πίν. 18                                                                                                          
Αρ. ευρ.: ΜΙ 279 
Προέλευση: Τάφος 22 
Συνευρήματα: Σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση (22.1). Δύο ατρακτόσχημα μυροδοχεία (22.3, 22.4). 
Λοπάς (22.5). Λύχνος (22.6).  
Χρονολόγηση: 150-100 π.Χ.   
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος με μίκα (5YR 6/6 reddish yellow)                      Ανατολικο-ιωνική παραγωγή  
Ύψ.: 0,254 μ. Μέγ. διάμ.: 0,216 μ. Διάμ. χείλους: 0,040 μ. Διάμ. βάσης: 0,142 μ. 
 
Ολόκληρη. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Αρκετές αποκρούσεις. Εξίτηλο λευκό επίχρισμα και 
εξίτηλη, επίθετη καστανέρυθρη έως ερυθρή βαφή.  
Διευρυνόμενη δακτυλιόσχημη βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης και ελαφρώς κυρτή κάτω επιφάνεια 
με χαμηλή απόφυση στο κέντρο. Σώμα γωνιώδους περιγράμματος με ψηλό κατώτερο τμήμα και 
έντονα κυρτό ώμο. Ψηλός λαιμός που στενεύει προς τα πάνω και απολήγει σε δακτυλιόσχημο χείλος. 
Η κάθετη ταινιωτή λαβή αναπτύσσεται από τον ώμο και σχηματίζοντας σχεδόν ορθή γωνία 
επισυνάπτεται στο άνω μέρος του λαιμού. Στη ράχη φέρει δύο αυλακώσεις και στη γένεση αποτύπωμα 
αντίχειρα.  
Το λευκό επίχρισμα καλύπτει εσωτερικά το ανώτερο τμήμα του λαιμού και το χείλος και ολόκληρο το 
αγγείο εξωτερικά. Με την επίθετη βαφή αποδίδονται ταινία εξωτερικά στη βάση, πλατιά ταινία 
περιβαλλόμενη από δύο στενότερες στη γωνία του σώματος και από μία ταινία στη βάση του λαιμού 
και το χείλος. Η κακή διατήρηση της διακόσμησης στον ώμο δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα, 
ωστόσο διακρίνεται κόσμημα που πιθανώς ταυτίζεται με φανό και διάσπαρτα μικρά τμήματα επίθετης 
βαφής ενδεχομένως από γιρλάντες.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για λάγυνο από την αθηναϊκή Αγορά με παραπλήσιο προφίλ και αποτύπωμα αντίχειρα στη γένεση της 
λαβής, βλ. Agora XXIX, 390 αρ. 1503 πίν. 115 εικ. 88· Για λάγυνο με κόσμημα φανού, βλ. Agora 
XXIX, 390 αρ. 1505 πίν. 115 εικ. 89.  
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Λήκυθοι 
 
Μελανόγραφη Ανθεμωτή Λήκυθος  
 
1.1                                                                                                                                       Εικ. 11· Πίν. 19  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 247 
Προέλευση: Τάφος 1 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: 490-470 π.Χ., πιθανότερα 480-470 π.Χ.  
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yellow)                                                      Αττική παραγωγή                                                  
Ύψ.: 0,137 μ. Μέγ. διάμ.: 0,045 μ. Διάμ. χείλους: 0,029 μ. Διάμ. βάσης: 0,038 μ.  
 
Ολόκληρη. Συγκολλημένη από τρία τμήματα. Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Στιλπνή μελανή 
βαφή, εξίτηλη στο κάτω μέρος του σώματος και στη βάση. Εδαφόχρωμο επίχρισμα σε ολόκληρη την 
επιφάνεια του αγγείου. 
Δισκοειδής, διευρυνόμενη προς τα κάτω, βάση. Επίπεδη επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω επιφάνεια 
με κωνοειδή εσοχή στο κέντρο της. Κυλινδρικό σώμα μειούμενο προς τη βάση, επικλινής ώμος, 
λεπτός κυλινδρικός λαιμός και καλυκόσχημο στόμιο με λοξότμητο χείλος. Η κάθετη ταινιωτή λαβή 
αναπτύσσεται από τον ώμο έως το άνω τμήμα του λαιμού.  
Η κάτω επιφάνεια και η επιφάνεια έδρασης παραμένουν εξηρημένες. Το κάτω τμήμα της πλευράς της 
βάσης περιτρέχεται από μελανή ταινία, ενώ ολόβαφη είναι η άνω επιφάνειά της. Μελανή η εξωτερική 
πλευρά της λαβής. Στόμιο ολόβαφο εσωτερικά και εξωτερικά, εξηρημένο το χείλος. 
Στην κύρια διακοσμητική ζώνη παράσταση με τέσσερα διπλά ανθέμια, που ορίζονται αριστερά και 
δεξιά από σχηματοποιημένους κάλυκες λωτού και πάνω και κάτω από αλυσίδα με μελανή στιγμή στο 
κέντρο των κρίκων. Εγχάρακτα δηλώνονται η περίμετρος των κρίκων της αλυσίδας, όπως τα φύλλα 
και τα τόξα που περιβάλλουν τον πυρήνα των ανθεμίων. Με επίθετο λευκό χρώμα αποδίδονται τα τόξα 
που περιβάλλουν τα διπλά ανθέμια και οι στιγμές μεταξύ των εγχαράξεων του πυρήνα1. 
Η κεντρική διακόσμηση εδράζεται σε μελανή ταινία, την οποία διαδέχονται δύο εδαφόχρωμες - με μία 
πλατιά μελανή ταινία ενδιάμεσα - και το μελανό κατώτερο τμήμα του σώματος. Η μετάβαση από το 
σώμα στον επικλινή ώμο τονίζεται με λεπτή μελανή ταινία, από την οποία εκκινούν σχηματοποιημένοι 
κάλυκες λωτού ακολουθούμενοι από γραμμίδια στη βάση του λαιμού.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
πρβλ. Corinth XIII, 220 αρ. 272-10 πίν. 38· Eliot – Μ. Eliot 1968, 354-355 αρ. 20 πίν. 103· Για ίδιου 
τύπου ληκύθους από την περιοχή του Κεραμεικού στην Αθήνα, βλ. Knigge 1976, 112 96 (SW 117) 
πίν. 27 αρ. 17· Παρλαμά - Σταμπολίδης 2000, 312 αρ. 314.  
 
Λήκυθοι Λευκού Βάθους 
 
Δ.9                                                                                                                                       Εικ. 11· Πίν. 19  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 402 
Προέλευση: Τομή Δ 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: 425-400 π.Χ.   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/3 very pale brown)                                                           Πηλός 1                                                  
Ύψ.: 0,174 μ. Μέγ. διάμ.: 0,052 μ. Διάμ. χείλους: 0,041 μ. Διάμ. βάσης: 0,037 μ. 
 
Ολόκληρη. Συγκολλημένη και συμπληρωμένη κατά τόπους στο σώμα και στον ώμο. Ιδιαίτερα εξίτηλη 
βαφή, κυμαινόμενη από μελανή έως ερυθρή. Χρήση λευκού επιχρίσματος και ερυθρού διαλύματος.  

                                                           
1 Συνήθως στις ληκύθους αυτού του τύπου χρησιμοποιείται ερυθρό διάλυμα για να αποδοθεί ταινία 
περιμετρικά του χείλους και να τονιστεί το κέντρο των πυρήνων των ανθεμίων, ωστόσο στη λήκυθο 
των Κεγχρεών, εάν είχε χρησιμοποιηθεί, δεν διατηρείται.  
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Ψηλή και στενή δισκόμορφη βάση με αυλάκωση στο άνω τμήμα της πλευρά της. Περιορισμένη 
επιφάνεια έδρασης και κοίλη κάτω επιφάνεια με κυκλική απόφυση στο κέντρο. Ελαφρώς διογκωμένο 
κυλινδρικό σώμα, στενός επικλινής ώμος, κυλινδρικός - σχετικά μακρύς - λαιμός και καλυκόσχημο 
στόμιο με ελάχιστα λοξότμητο χείλος. Η κάθετη ταινιωτή λαβή αναπτύσσεται από τον ώμο έως το 
ανώτερο τμήμα του λαιμού. 
Η διατήρηση των χρωμάτων είναι πολύ κακή. Η βαφή καλύπτει την άνω επιφάνεια της βάσης, το κάτω 
τμήμα του σώματος, τον λαιμό, το στόμιο αμφίπλευρα και την εξωτερική πλευρά της λαβής. Λευκό 
επίχρισμα στο κατώτερο τμήμα του λαιμού, τον ώμο και το σώμα. Ερυθρό διάλυμα στο χείλος και με 
επιφύλαξη στην πλευρά της βάσης και στην κάτω επιφάνεια. Η κεντρική παράσταση, με μορφή ή 
φυτικό μοτίβο, είχε αποδοθεί με ερυθρό διάλυμα, ωστόσο είναι αδύνατο να ταυτιστεί. Δεν 
διατηρούνται ίχνη από τη διακόσμηση του ώμου.   
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Ανήκει στον τύπο 3 της Palmer.  
 
50.2                                                                                                                                                   Πίν. 19  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 330 
Προέλευση: Τάφος 50 
Συνευρήματα: Ημιβαφής κοτύλη (50.1). Οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α (50.3). Χάλκινη 
στλεγγίδα (50.4).  
Χρονολόγηση: 425-400 π.Χ.  
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1                                                                                                                                   
Εκτ. ύψ.: 0,204 μ. Μέγ. διάμ.: 0,056 μ. Διάμ. χείλους: 0,033 μ. Εκτ. διάμ. βάσης: 0,042 μ. 
 
Λείπει η βάση, η οποία έχει αποκατασταθεί με λανθασμένο τρόπο στην κάτω επιφάνεια. 
Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Ιδιαίτερα εξίτηλη μελανή βαφή. Χρήση λευκού επιχρίσματος 
και ερυθρού διαλύματος.  
Η βάση θα ήταν δισκόμορφη. Όπως η Δ.9, αλλά με ασύμμετρο σώμα και λαιμό, πιο στενό και επικλινή 
ώμο.  
Η διατήρηση των χρωμάτων είναι πολύ κακή. Η βαφή καλύπτει το κάτω τμήμα του σώματος, τον 
λαιμό, το στόμιο αμφίπλευρα, το χείλος και πιθανώς όλες τις πλευρές της λαβής. Λευκό επίχρισμα στο 
κατώτερο τμήμα του λαιμού και μάλλον και της λαβής, τον ώμο και το σώμα. Ίχνη μελανής βαφής και 
ερυθρού διαλύματος εντοπίζονται στο σώμα και τον ώμο, ωστόσο είναι αδύνατο να εξαχθούν 
συμπεράσματα για το είδος και την τεχνική της διακόσμησης.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Ανήκει στον τύπο 3 της Palmer.  
 
 
 

Ατρακτόσχημα Μυροδοχεία 

 
 
 
49A.2                                                                                                                                  Εικ. 12· Πίν. 20  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 333 
Προέλευση: Τάφος 49Α  
Συνευρήματα: Κάνθαρος Εξαμιλίων (49Α.1). Μικκύλη τριφυλλόστομη οινοχόη (49Α.3). Δύο μικκύλες 
οινοχόες (49Α.4, 49Α.5). Δύο φαρμακευτικά δοχεία (49Α.6, 49Α.7). Λύχνος (49Α.8). Χάλκινο 
νόμισμα Κορίνθου (49Α.9). 
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.   
 
Πηλός σταχτόχρωμος                                                       
Ύψ.: 0,205 μ. Μέγ. διάμ.: 0,059 μ. Διάμ. χείλους: 0,034 μ. Διάμ. βάσης: 0,027 μ.    
 
Ακέραιο. Αρκετές απολεπίσεις κατά τόπους.  
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Δισκόμορφη διευρυνόμενη βάση, χωρίζεται με εγχάραξη από το κοίλο στέλεχος. Διογκωμένη κοιλιά, 
ψηλός λαιμός και χείλος με κρεμαστή απόληξη. Τρεις υπόλευκες ταινίες στην κοιλιά, τον ώμο και τον 
λαιμό.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για μυροδοχείο από τάφο στην Κόρινθο το οποίο από τη φωτογραφία - δεν παρατίθενται σχέδιο και 
διαστάσεις - φαίνεται να έχει αρκετές ομοιότητες με το 49A.2, βλ. Pemberton 1985, 284. 286 αρ. T 
2014 πίν. 80.  
 
31.1                                                                                                                                     Εικ. 12· Πίν. 20  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 312 
Προέλευση: Τάφος 31 
Συνευρήματα: Σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση (31.2). Δύο χάλκινα νομίσματα Κασσάνδρου (31.3, 
31.4). Χάλκινο νόμισμα Πτολεμαίων (31.5).  
Χρονολόγηση: 185-175 π.Χ.  
 
Πηλός σταχτόχρωμος                                                       
Ύψ.: 0,171 μ. Μέγ. διάμ.: 0,058 μ. Διάμ. χείλους: 0,029 μ. Διάμ. βάσης: 0,023 μ.  
 
Ακέραιο. Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους.  
Επίπεδη διευρυνόμενη βάση, χωρίζεται με εγχάραξη από το συμπαγές χείλος. Η κοιλιά πιο διογκωμένη 
από το 49Α.2, το χείλος στρέφεται προς τα έξω. Λαδί επίχρισμα που σχηματίζει ρίγες καλύπτει το 
αγγείο εξωτερικά. Τρεις υπόλευκες ταινίες στην κοιλιά, τον ώμο και τον λαιμό.  
 
22.3                     Εικ. 12· Πίν. 20 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 282 
Προέλευση: Τάφος 22 
Συνευρήματα: Σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση (22.1). Λάγυνος (22.2). Ατρακτόσχημο μυροδοχείο 
(22.4). Λοπάς (22.5). Λύχνος (22.6).  
Χρονολόγηση: 150-100 π.Χ.  
 
Πηλός σταχτόχρωμος με ερυθρό πυρήνα                                                      
Ύψ.: 0,227 μ. Μέγ. διάμ.: 0,047 μ. Διάμ. χείλους: 0,035 μ. Διάμ. βάσης: 0,030 μ.  
 
Λείπουν μικρά τμήματα του σώματος. Συγκολλημένο από πολλά θραύσματα. Αρκετές αποκρούσεις 
κατά τόπους. Ίχνη καύσης στο σώμα και τον λαιμό. Αμελής παραγωγή με μικρές παραμορφώσεις στην 
κοιλιά και το χείλος.  
Δισκόμορφη διευρυνόμενη βάση, χωρίζεται με εγχάραξη από το συμπαγές στέλεχος. Πιο λεπτές 
αναλογίες από τα δύο προηγούμενα. Η κοιλιά ελαφρώς διογκωμένη, το χείλος στρέφεται προς τα έξω. 
Τρεις υπόλευκες ταινίες στον ώμο και χαμηλά στην κοιλιά και τον λαιμό.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για ίδιου τύπου μυροδοχείο από την Κόρινθο, αλλά με κάπως πρωιμότερες αναλογίες, βλ. James 2010, 
357 αρ. 196 πίν. 16 εικ. 29· Για μυροδοχείο ίδιου τύπου και πολύ κοντινών διαστάσεων και αναλογιών 
από την Αθήνα, βλ. Agora XXXIII, 293 αρ. 450 πίν. 53 εικ. 64.  
  
22.4                     Πίν. 21  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 283 
Προέλευση: Τάφος 22 
Συνευρήματα: Σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση (22.1). Λάγυνος (22.2). Ατρακτόσχημο μυροδοχείο 
(22.3). Λοπάς (22.5). Λύχνος (22.6).  
Χρονολόγηση: 150-100 π.Χ.  
 
Πηλός σταχτόχρωμος με σκούρο ερυθρό πυρήνα                                                      
Ύψ.: 0,129 μ. Μέγ. διάμ.: 0,027 μ. Διάμ. χείλους: 0,019 μ. Διάμ. βάσης: 0,017 μ.  
 
Λείπουν μικρά τμήματα του χείλους και της βάσης. Στην τελευταία είναι συγκολλημένο. Ιδιαίτερα 
αμελής παραγωγή με έντονες παραμορφώσεις στην κοιλιά και το χείλος.  
Σχήμα όπως το 22.3 με λιγότερο διογκωμένη κοιλιά και παχύτερα τοιχώματα. Ίχνη του σπάγκου 
αποκόλλησης από τον τροχό στην επιφάνεια έδρασης. Χωρίς διακόσμηση ταινιών.  
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Φαρμακευτικά Δοχεία 
 
49Α.6                                                                                                                                                Πίν. 21 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 338 
Προέλευση: Τάφος 49Α  
Συνευρήματα: Κάνθαρος Εξαμιλίων (49Α.1). Ατρακτόσχημο μυροδοχείο (49Α.2). Μικκύλη 
τριφυλλόστομη οινοχόη (49Α.3). Δύο μικκύλες οινοχόες (49Α.4, 49Α.5). Φαρμακευτικό δοχείο 
(49Α.7). Λύχνος (49Α.8). Χάλκινο νόμισμα Κορίνθου (49Α.9).  
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.    
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,031 μ. Μέγ. διάμ.: 0,040 μ. Διάμ. χείλους: 0,029 μ. Διάμ. βάσης: 0,027 μ.  
 
Ακέραιο. Μικρές αποκρούσεις. Άβαφο.  
Επίπεδη βάση στην οποία διακρίνονται ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Το σφαιρικό 
σώμα απολήγει σε χείλος που στρέφεται έντονα προς τα έξω και προς τα κάτω.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για δύο παραπλήσια, αλλά ολόβαφα παραδείγματα, βλ. Corinth VII.3, 101 αρ. 595· αρ. 596 πίν. 20. 58.  
 
49Α.7                                                                                                                                                Πίν. 21 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 339 
Προέλευση: Τάφος 49Α  
Συνευρήματα: Κάνθαρος Εξαμιλίων (49Α.1). Ατρακτόσχημο μυροδοχείο (49Α.2). Μικκύλη 
τριφυλλόστομη οινοχόη (49Α.3). Δύο μικκύλες οινοχόες (49Α.4, 49Α.5). Φαρμακευτικό δοχείο 
(49Α.6). Λύχνος (49Α.8). Χάλκινο νόμισμα Κορίνθου (49Α.9).  
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.   
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,033 μ. Μέγ. διάμ.: 0,045 μ. Διάμ. χείλους: 0,030 μ. Διάμ. βάσης: 0,031 μ.  
 
Ακέραιο. Μικρές αποκρούσεις. Άβαφο.  
Επίπεδη βάση στην οποία διακρίνονται ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Πεπιεσμένο 
σφαιρικό σώμα και χείλος που στρέφεται προς τα έξω.   
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Αγγεία με Πώμα 
 

Λεκανίδες 
 
Δ.13                                                                                                                                     Εικ. 13· Πίν. 21  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 310 
Προέλευση: Τομή Δ 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: 425-375 π.Χ.      
 
Λεκανίδα: Πηλός ροζ (7.5YR 8/4)                                                                                                 Πηλός 3   
Πώμα: Πηλός ροζ (7.5YR 8/4 – 7/4) με λαμπερές προσμίξεις                                                      Πηλός 5                                  
 
Λεκανίδα: Ύψ.: 0,054 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,142 μ. Διάμ. βάσης: 0,084 μ.  
Πώμα: Ύψ.: 0,060 μ. Μέγ. διάμ.: 0,137 μ. Διάμ. κομβίου: 0,043 μ.    
 
Λείπει μικρό τμήμα του πώματος. Συγκολλημένη και συμπληρωμένη. Άβαφη. Γυαλισμένες όλες οι 
επιφάνειες εσωτερικά και εξωτερικά. Λίγα ίχνη του τροχού ορατά στην εξωτερική πλευρά της 
λεκανίδας. Εξαιρετικής ποιότητας παραγωγή.  
Ευρεία δακτυλιόσχημη, ελαφρώς διευρυνόμενη, βάση με επικλινή εσωτερική πλευρά. Περιορισμένη 
επιφάνεια έδρασης. Στην κάτω επιφάνεια δεσπόζει ευρύτατος, χαμηλός πλαστικός δίσκος, διαμέτρου 
0,057 μ. Σώμα με διευρυνόμενα κυρτά τοιχώματα έως το στρογγυλεμένο χείλος, όπου το αγγείο 
αποκτά τη μέγιστη διάμετρό του. Προεξέχουσα ταινιωτή στεφάνη με ελαφριά κλίση προς τα μέσα για 
την υποδοχή του πώματος. Οι δύο οριζόντιες, ελλειψοειδούς διατομής, λαβές έχουν σχεδόν οβάλ 
κάτοψη και καμπτόμενα προς τα έξω άκρα που απολήγουν σε τριγωνικές αποφύσεις. Η μονή εγχάραξη 
στο άκρο της μίας λαβής και η αντίστοιχη στο χείλος του πώματος λειτουργούσαν ως οδηγοί για 
ακριβέστερη προσαρμογή.   
Σχετικά χαμηλό πώμα με κυρτό περίγραμμα και κάθετο χείλος. Κανονικό στέλεχος, κομβίο σε σχήμα 
ανεστραμμένου κώνου με κοίλη άνω επιφάνεια και βαθιά κωνοειδή εσοχή στο κέντρο. Δύο 
αυλακώσεις στο σημείο ένωσης στελέχους και κομβίου. Τρείς ομόκεντρες, εξαιρετικής εργασίας, 
βαθμίδες αναπτύσσονται με κέντρο τη βάση του στελέχους. Τρεις αυλακώσεις περιτρέχουν την 
περιφέρεια του πώματος.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για παρόμοια λεκανίδα από το Βόρειο Νεκροταφείο, βλ. Corinth XIII, 264-265 αρ. 404-2 πίν. 65 εικ. 
16. 
 
Υ.7                                                                                                                                                    Πίν. 22  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 309 
Προέλευση: Δοκιμαστική τομή 2006 
Συνευρήματα: Στο εσωτερικό της είχαν τοποθετηθεί οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Β (Υ.8) και 
λύχνος (Υ.9). 
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ.      
 
Λεκανίδα: Πηλός ροζ (7.5YR 8/3)                                                                                                 Πηλός 3   
Πώμα: Πηλός ροζ (7.5YR 8/4) με λαμπερές προσμίξεις                                                               Πηλός 5                                  
 
Λεκανίδα: Ύψ.: 0,065 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,159 μ. Διάμ. βάσης: 0,067 μ.  
Πώμα: Ύψ.: 0,060 μ. Μέγ. διάμ.: 0,156 μ. Διάμ. κομβίου: 0,046 μ. 
 
Λείπουν μικρά τμήματα του χείλους. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα και κατά τόπους 
συμπληρωμένη. Άβαφη. Γυαλισμένες όλες οι επιφάνειες εσωτερικά και εξωτερικά. 
Διευρυνόμενη, δακτυλιόσχημη βάση με σχεδόν επίπεδη επιφάνεια έδρασης και ελαφρώς κυρτή κάτω 
επιφάνεια με ανεπαίσθητη απόφυση στο κέντρο. Σώμα, χείλος, στεφάνη και λαβές όπως η Δ.13, αλλά 
το σώμα πιο βαθύ, η στεφάνη με μεγαλύτερη κλίση προς το εσωτερικό και οι λαβές με σαφή οβάλ 
κάτοψη και γενέσεις με μικρότερη απόσταση. Το ζεύγος εγχαράξεων στο άκρο της μίας λαβής και το 
αντίστοιχο στο χείλος του πώματος λειτουργούσαν ως οδηγοί για ακριβέστερη προσαρμογή.   
Θολωτό πώμα, ψηλότερο σε σχέση με τη Δ.13 και με σαφέστερο σχήμα θόλου. Χαμηλότερο στέλεχος, 
χαμηλό κομβίο σε σχήμα εχίνου με ελάχιστα κοίλη άνω επιφάνεια και ρηχή εσοχή στο κέντρο. 
Αυλάκωση στο σημείο ένωσης στελέχους και κομβίου. Δυο ομόκεντρες ακμές αναπτύσσονται με 
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κέντρο τη βάση του στελέχους. Τρεις στενές αυλακώσεις περιτρέχουν την περιφέρεια του πώματος. 
Περίπου στο κέντρο της επιφάνειάς του αδρά ίχνη από τρείς ή τέσσερις πολύ ρηχές αυλακώσεις. 
Αμελούς απόδοσης η διακόσμηση.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για παρόμοια λεκανίδα από το Βόρειο Νεκροταφείο με το ίδιο συνολικό ύψος, βλ. Corinth ΧΙΙΙ, 280-
281 αρ. 449-3 πίν. 71. 
 
9.7                                                                                                                                                     Εικ. 13  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 262 
Προέλευση: Τάφος 9 
Συνευρήματα: Κύπελλο (9.1). Σκυφίδιο σε σχήμα εχίνου (9.2). Κάναστρο (9.3). Χύτρα (9.4). Λύχνος 
(9.5). Τμήμα σκύφου (9.6).  
Χρονολόγηση: Τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ.     
 
Λεκανίδα: Πηλός ροζ (7.5YR 8/4)                                                                                                 Πηλός 3 
Λεκανίδα: Ύψ.: 0,038 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,102 μ. Διάμ. βάσης: 0,058 μ.  
 
Δεν διατηρείται το πώμα. Η λεκανίδα ολόκληρη, συγκολλημένη και συμπληρωμένη. Γυαλισμένες 
επιφάνειες. Ελάχιστα ίχνη λευκού επιχρίσματος εξωτερικά στο σώμα και στη βάση.  
Ευρεία δακτυλιόσχημη, διευρυνόμενη βάση με ελαφρώς καμπύλη επιφάνεια έδρασης και ελάχιστα 
κυρτή κάτω επιφάνεια. Σώμα με διευρυνόμενα κυρτά τοιχώματα, που στρέφονται ανεπαίσθητα προς τα 
μέσα πριν το στρογγυλεμένο χείλος. Στεφάνη όπως η Δ.13. Οι δύο καλοσχηματισμένες οριζόντιες, 
ελλειψοειδούς διατομής, λαβές έχουν οβάλ κάτοψη και καμπτόμενα προς τα έξω άκρα που απολήγουν 
σε τριγωνικές αποφύσεις.  
 

Πυξίδα 
 
Πυξίδα κυρτού περιγράμματος με κάθετες λαβές, χείλος λέβητα και διακόσμηση τύπου 
conventionalizing 
 
Γ.1                                                                                                                                       Εικ. 13· Πίν. 22 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 309 
Προέλευση: Τομή Γ 
Συνευρήματα: -  
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ.        
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/4 very pale brown)                                                           Πηλός 1 
Ύψ.: 0,072 μ. Μέγ. διάμ.: 0,102 μ. Διάμ. χείλους: 0,067 μ. Διάμ. βάσης: 0,054 μ. 
 
Λείπουν το πώμα, μεγάλα τμήματα του σώματος, του χείλους και οι λαβές, εκτός από τις γενέσεις της 
μίας. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα. Διατηρεί ολόκληρο το προφίλ της. Εξίτηλη βαφή.  
Ψευδοδακτυλιόσχημη βάση με ελαφρώς κοίλη κάτω επιφάνεια. Κυρτά τοιχώματα έως το σημείο της 
μέγιστης διαμέτρου, που τοποθετείται ψηλά, με απότομη μετάβαση στον επικλινή ώμο. Επίπεδο, 
ελάχιστα υψωμένο, χείλος. Οι δυο λαβές θα ήταν κάθετες και θα αναπτύσσονταν στον ώμο.  
Εξηρημένη η κάτω επιφάνεια. Ερυθρή η εξωτερική πλευρά της βάσης. Μεγάλη εξηρημένη ζώνη στο 
κατώτερο τμήμα του σώματος. Στο ανώτερο τμήμα μοτίβο με στυλιζαρισμένα άνθη σε σχήμα 
σταγόνων, το χρώμα των οποίων κυμαίνεται από μελανό έως ερυθρό. Η διακοσμητική ζώνη ορίζεται 
από μία ερυθρή ταινία κάτω και δύο πάνω, με την ανώτερη εκ των δύο τελευταίων να τονίζει και τη 
μετάβαση στον ώμο. Ο τελευταίος διακοσμείται με επαναλαμβανόμενο σπειροειδές μοτίβο με ομάδες 
λεπτών φύλλων στις πλευρές των ελίκων. Ερυθρή ταινία πριν τη γένεση του χείλους, ερυθρή βαφή 
στην άνω επιφάνειά του και την εσωτερική του πλευρά.   
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
πρβλ. Corinth VII.6, 227-228 αρ. VIII-62 πίν. 38.  
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Κοτύλες 

59.1                                                                                                                                                   Πίν. 23 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 358 
Προέλευση: Τάφος 59 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: 350-250 π.Χ. 
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/3 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,033 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,047 μ. Διάμ. βάσης: 0,025 μ.  
 
Ακέραιη. Μικρές αποκρούσεις και απολεπίσεις κατά τόπους. Άβαφη. 
Επίπεδη βάση με ορατά τα ίχνη του σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Σώμα διευρυνόμενο με 
ελαφρώς κυρτά τοιχώματα. Το αγγείο αποκτά τη μέγιστη διάμετρό του στο κάθετο στρογγυλεμένο 
χείλος, κάτω από το οποίο αναπτύσσονται οι δύο πρόχειρες οριζόντιες, τριγωνικής κάτοψης, λαβές. 
Πεπιεσμένες στο σημείο επισύναψης.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για δύο μικκύλες κοτύλες από το Βόρειο Νεκροταφείο με κοντινές διαστάσεις και αναλογίες, βλ. 
Corinth XIII, 308 κ.ε. αρ. D 35-a· D 39-a· Για παρόμοια κοτύλη από τη θέση Tile Works, βλ. Merker 
2006, 100-101 αρ. 213 εικ. 65.  
 
Δ.1                                                                                                                                                    Πίν. 23 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 398 
Προέλευση: Τομή Δ 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: 4ος αι. π.Χ., πιθανότερα στο β΄ μισό.  
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/3 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,044 μ. Μέγ. διάμ.: 0,055 μ. Διάμ. χείλους: 0,054 μ. Διάμ. βάσης: 0,029 μ.  
 
Ολόκληρη. Συγκολλημένη και συμπληρωμένη. Αρκετές αποκρούσεις κατά τόπους. Βαφή καλής 
ποιότητας μόνο κατά τόπους εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως ερυθρή. Ελάχιστα ίχνη του τροχού 
ορατά στην εξωτερική πλευρά. Πολύ καλή η ποιότητά της.  
Σχετικά ευρεία δακτυλιόσχημη βάση με πολύ περιορισμένη, ελαφρώς επικλινή, επιφάνεια έδρασης. Η 
κάτω επιφάνεια φέρει ευρύ και χαμηλό πλαστικό δίσκο (διάμ.: 0,016 μ.).  
Σώμα διευρυνόμενο με κυρτά τοιχώματα, μειούμενο προς τη βάση. Το αγγείο αποκτά τη μέγιστη 
διάμετρό του πριν το κάθετο μειούμενο χείλος, όπου αναπτύσσονται οι δύο οριζόντιες, κυλινδρικής 
διατομής και οβάλ κάτοψης, λαβές. Ολόβαφη.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για όμοια κοτύλη από το Βόρειο Νεκροταφείο με κοντινές διαστάσεις και αναλογίες, βλ. Corinth XIII, 
308 αρ. D 36-a. 
 
Κάναστρο 
 
Γ.11                                                                                                                                                  Πίν. 23 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 387 
Προέλευση: Τομή Γ 
Συνευρήματα: - 
Χρονολόγηση: - 
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10ΥR 8/3 very pale brown)                                                           Πηλός 1   
Ύψ.: 0,017 μ. Μέγ. διάμ./Διάμ. χείλους: 0,037 μ. Διάμ. βάσης: 0,02 μ.  
 
Ακέραιο. Βαφή αρκετά εξίτηλη, κυμαινόμενη από μελανή έως καστανομέλανη και καστανή. Ίχνη του 
σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό στην κάτω επιφάνεια.  
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Δισκοειδής βάση. Σώμα με κυρτά διευρυνόμενα τοιχώματα και με μικρότερο ύψος στη μία πλευρά. 
Χείλος κάθετο μειούμενο, λαβή τριγωνικής κάτοψης. Ολόβαφο.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία: 
Για μικκύλο κάναστρο από τον οχετό Drain 1971-1 με σχετική ομοιότητα, βλ. Corinth VII.6, 225 αρ. 
VIII-34 εικ. 44.  
 
 
Οινοχόες 
 
49A.4                                                                                                                                                Πίν. 23 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 336 
Προέλευση: Τάφος 49Α 
Συνευρήματα: Κάνθαρος Εξαμιλίων (49Α.1). Ατρακτόσχημο μυροδοχείο (49Α.2). Μικκύλη 
τριφυλλόστομη οινοχόη (49Α.3). Μικκύλη οινοχόη (49Α.5). Δύο φαρμακευτικά δοχεία (49Α.6, 
49Α.7). Λύχνος (49Α.8). Χάλκινο νόμισμα Κορίνθου (49Α.9).  
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.    
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Y 8/2 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1   
Ύψ.: 0,042 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,063 μ. Μέγ. διάμ.: 0,038 μ. Διάμ. χείλους: 0,025 μ.  
Διάμ. βάσης: 0,025 μ.  
 
Ακέραιη. Μικρές αποκρούσεις. Άβαφη.  
Δισκοειδής βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης, στην οποία διακρίνονται ίχνη του σπάγκου 
αποκόλλησης από τον τροχό. Ωοειδές σώμα, χαμηλός λαιμός και διευρυνόμενο κυκλικό στόμιο με 
απλό χείλος. Η κάθετη, ταινιωτή, υπερυψωμένη λαβή αναπτύσσεται από πολύ ψηλά στο σώμα και 
επισυνάπτεται στο στόμιο και πολύ κοντά στη γένεσή της.  
 
49A.5                                                                                                                                                Πίν. 23 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 337 
Προέλευση: Τάφος 49Α 
Συνευρήματα: Κάνθαρος Εξαμιλίων (49Α.1). Ατρακτόσχημο μυροδοχείο (49Α.2). Μικκύλη 
τριφυλλόστομη οινοχόη (49Α.3). Μικκύλη οινοχόη (49Α.4). Δύο φαρμακευτικά δοχεία (49Α.6, 
49Α.7). Λύχνος (49Α.8). Χάλκινο νόμισμα Κορίνθου (49Α.9).  
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.    
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Y 8/2 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1   
Ύψ.: 0,041 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,057 μ. Μέγ. διάμ.: 0,038 μ. Διάμ. χείλους: 0,026 μ.  
Διάμ. βάσης: 0,025 μ.  
 
Ακέραιη. Μικρές αποκρούσεις. Άβαφη.  
Πανομοιότυπη της 49Α.4, με ελαφρώς πιο διογκωμένο σώμα στο κατώτερο τμήμα, απότομα 
διευρυνόμενο στόμιο και χαμηλότερη λαβή.   
 
64.3                                                                                                                                                   Πίν. 23 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 363 
Προέλευση: Τάφος 64 
Συνευρήματα: Κυλικοειδής κάνθαρος με πλαστικό χείλος (64.1). Σκυφίδιο με επίπεδη βάση (64.2). 
Λύχνος (64.4).   
Χρονολόγηση: 340-320 π.Χ. 
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Y 8/3 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1   
Ύψ.: 0,041 μ. Μέγ. διάμ.: 0,033 μ. Διάμ. χείλους: 0,02 μ. Διάμ. βάσης: 0,02 μ.  
 
Ακέραιη. Μικρές αποκρούσεις. Ίχνη μελανής βαφής διατηρούνται στο εσωτερικό του στομίου και τη 
λαβή.  
Διευρυνόμενη δισκοειδής βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης, στην οποία διακρίνονται ίχνη του 
σπάγκου αποκόλλησης από τον τροχό. Πεπιεσμένο σφαιρικό σώμα, χαμηλός λαιμός, κυκλικό – 
ελαφρώς διευρυνόμενο - στόμιο με χείλος που απολήγει σε επίπεδη ακμή. Η κάθετη λαβή 
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αναπτύσσεται από τον ώμο και υπερυψώνεται ελάχιστα του στομίου πριν επισυναφθεί σε αυτό. 
Πιθανώς, η βαφή άφηνε εξηρημένα το κατώτερο τμήμα του σώματος και τη βάση.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία 
Για όμοια οινοχόη που έχει ταξινομηθεί στα αγγεία κανονικού μεγέθους, βλ. 82.3.  
 
Τριφυλλόστομες Οινοχόες  
 
49A.3                                                                                                                                                Πίν. 23 
Αρ. ευρ.: ΜΙ 334 
Προέλευση: Τάφος 49Α 
Συνευρήματα: Κάνθαρος Εξαμιλίων (49Α.1). Ατρακτόσχημο μυροδοχείο (49Α.2). Δύο μικκύλες 
οινοχόες (49Α.4, 49Α.5). Δύο φαρμακευτικά δοχεία (49Α.6, 49Α.7). Λύχνος (49Α.8). Χάλκινο 
νόμισμα Κορίνθου (49Α.9).  
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.    
 
Πηλός πολύ ωχρός καστανός (10YR 8/4 very pale brown)                                                          Πηλός 1   
Ύψ.: 0,044 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,062 μ. Μέγ. διάμ.: 0,033 μ. Διάμ. βάσης: 0,021 μ.  
 
Ακέραιη. Αρκετές αποκρούσεις. Άβαφη.  
Δισκοειδής βάση με επίπεδη επιφάνεια έδρασης, στην οποία διακρίνονται ίχνη του σπάγκου 
αποκόλλησης από τον τροχό. Ωοειδές σώμα με το σημείο της μέγιστης διαμέτρου χαμηλά, από το 
οποίο το περίγραμμα συνεχίζει στρεφόμενο προς τα μέσα έως το τριφυλλόσχημο στόμιο. Η κάθετη 
ταινιωτή, υπερυψωμένη λαβή αναπτύσσεται από ψηλά στο σώμα και επισυνάπτεται στο στόμιο και 
πολύ κοντά στη γένεσή της.  
 
Παρατηρήσεις-βιβλιογραφία 
Για όμοια από τον αγρό της Παναγίας, βλ. James 2010, 360 αρ. 205 πίν. 17.  
 
21.2                                                                                                                                                   Πίν. 23  
Αρ. ευρ.: ΜΙ 275 
Προέλευση: Τάφος 21 
Συνευρήματα: Σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση (21.1). Λοπάς (21.3). Τρεις λύχνοι (21.4, 21.5, 21.6). 
Χρονολόγηση: 150-100 π.Χ.   
 
Πηλός ωχροκίτρινος (2.5Y 8/4 pale yellow)                                                                                  Πηλός 1   
Ύψ.: 0,037 μ. Ύψ. με τη λαβή: 0,045 μ. Μέγ. διάμ.: 0,029 μ. Διάμ. βάσης: περ. 0,022 μ.  
 
Λείπει μικρό τμήμα του στομίου. Άβαφη. Χειροποίητη. Κατά τόπους, μάζες πηλού εξέχουν των 
επιφανειών. Αδιαμόρφωτη βάση, σφαιροειδές σώμα, ψηλός λαιμός και τριφυλλόσχημο στόμιο. 
Κάθετη λαβή αναπτύσσεται από τον ώμο, υπερυψώνεται του στομίου και επισυνάπτεται σε αυτό και 
τον λαιμό.  
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Παράρτημα Ι, Κατάλογος Τάφων 
 

 
Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν περιλαμβάνει τις ταφές του θαλαμοειδούς 

τάφου Ρωμαϊκής περιόδου. Πρόκειται για τους τάφους 3, 7, 10, 12 και 14. Επιπλέον, 
εξαιρείται ο Τάφος 37, γιατί πιθανότερα πρόκειται για όρυγμα. Οι διαστάσεις 
αναφέρονται όπως σημειώνονται στο ανασκαφικό ημερολόγιο. Σε αρκετές 
περιπτώσεις το βάθος των λάκκων εμφανίζεται ιδιαίτερα μικρό και ενδεχομένως 
αναφέρεται στο σωζόμενο βάθος, ωστόσο είναι αδύνατο να βεβαιωθεί.  
 
ΤΑΦΟΣ 1                                                                                                          
 
Τομή A. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.                                                                                                   
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Τα τοιχώματά της ήταν 
επιχρισμένα με κονίαμα. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.                
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,20 μ. Πλ.: 0,44 μ. Βάθ.: 0,32 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Μελανόγραφη ανθεμωτή λήκυθος (1.1). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη θέση 
του αγγείου στη σαρκοφάγο.  
Χρονολόγηση: 490-470, πιθανότερα 480-470 π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 2                                                                                                           
 
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.                                                                                                                  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,85 μ. Πλ.: 0,38 μ. Βάθ.:  0,45 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός. Εντοπίστηκαν μόνο θραύσματα του κρανίου και του λοιπού 
σκελετικού υλικού χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διάταξή τους. 
Κτερίσματα: Μαζί με τo κρανίο εντοπίστηκαν 8 χρυσά ελάσματα (2.1), πιθανώς από χρυσό στεφάνι. 
Τα ελάσματα λανθάνουν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 4                                                                                                            
 
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Το είδος της κάλυψης μαρτυρούν 
λίγα σωζόμενα τμήματα κεράμων. Σε σημαντικό βαθμό βρέθηκε κατεστραμμένος και ο λάκκος.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,50 μ. Πλ.: 0,90 μ. Βάθ.: Άγνωστο.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Ωοειδής οινοχόη με άρθρωση στον ώμο (4.1) και λύχνος (4.2). Στο ανασκαφικό 
ημερολόγιο αναφέρεται και το κατώτερο ήμισυ οξυπύθμενου αμφορέα (4.3) το οποίο λανθάνει. Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την ακριβή θέση των κτερισμάτων.  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 5                                                                                                           
 
Τομές Α, Γ. Ανασκαφικό βάθος: -0.55 μ. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό Α-Δ. Σε σημαντικό βαθμό κατεστραμμένη η 
κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,20 μ. Πλ.: 0,30 μ. Βάθ.: 0,35 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δύο οινοχόες με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (5.1, 5.2) τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη, 
κάναστρο (5.3) και λύχνος (5.4) στο ένα άκρο του λάκκου. Στο άλλο άκρο του λάκκου είχαν 
τοποθετηθεί δύο λανθάνοντα σκυφίδια (5.5, 5.6). Στα κτερίσματα ανήκει και αμφίκοιλο αλατοδοχείο 
(5.7) χωρίς είναι γνωστή η θέση του.  
Χρονολόγηση: 350-300 π.Χ., πιθανότερα 350-325 π.Χ. 
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ΤΑΦΟΣ 6                                                                                                          
 
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Τα τοιχώματά της ήταν 
επιχρισμένα με κονίαμα. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. 
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,54 μ. Βάθ.: Άγνωστο.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν κτερίσματα. 
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 8                                                                                                         
 
Τομές Α, Γ. Ανασκαφικό βάθος: -0,55 μ. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Πολύ κοντά στη νοτιοανατολική 
γωνία του θαλαμοειδούς τάφου της Ρωμαϊκής περιόδου, από τον οποίο ωστόσο δεν παραβιάζεται.  
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,40 μ. Πλ.: 0,55 μ. Βάθ.: 0,54 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Στο δυτικό τμήμα του εντοπίστηκαν θραύσματα πινακίου (8.1) και οινοχόης που λανθάνει 
(8.2). 
Χρονολόγηση: 325-250 π.Χ.  
 
ΤΑΦΟΣ 9                                                                                                          
                                                                                                          
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Μερικώς διαταραγμένοι οι κέραμοι 
της κάλυψης. Απέχει μόλις 0,20 μ. από τη βορειοδυτική γωνία του θαλαμοειδούς τάφου.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,65 μ. Πλ.: 0,60 μ. Βάθ.: Άγνωστο.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Στο ανατολικό τμήμα εντοπίστηκαν κύπελλο (9.1), σκυφίδιο σε σχήμα εχίνου (9.2), 
κάναστρο (9.3), χύτρα (9.4) και λύχνος (9.5). Από το δυτικό τμήμα προήλθαν θραύσματα σκύφου (9.6) 
και λεκανίδας (9.7).  
Χρονολόγηση: Τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 11                                                                                                        
 
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Τα τοιχώματά της ήταν 
επιχρισμένα με κονίαμα. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.      
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,10 μ. Πλ.: 0,42 μ. Βάθ.: 0,31 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν κτερίσματα. 
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 13            
                                                                                             
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Τα τοιχώματά της ήταν 
επιχρισμένα με κονίαμα. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη ενώ εντελώς κατεστραμμένα ήταν το ανατολικό 
και το νότιο τοίχωμά της. Τοποθετείται αμέσως ανατολικά της εισόδου του ρωμαϊκού θαλαμοειδούς 
τάφου χωρίς όμως να έχει παραβιαστεί από αυτόν.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Σωζ. μήκ.: 1,44 μ. Σωζ. πλ.: 0,52 μ. Βάθ.: 0,42 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν κτερίσματα. 
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
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ΤΑΦΟΣ 15                                                                                                        
 
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Τα τοιχώματά της ήταν 
επιχρισμένα με κονίαμα. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη ενώ σημαντικά κατεστραμμένα βρέθηκαν το 
βόρειο και το δυτικό τοίχωμά της.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,75 μ. Πλ.: 0,56 μ. Βάθ.: 0,43 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν κτερίσματα. 
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 16   
                                                                                                      
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Το βορειοδυτικό τμήμα του έχει 
παραβιαστεί από την είσοδο του ρωμαϊκού θαλαμοειδούς τάφου.  
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,00 μ. Πλ.: 0,67 μ. Βάθ.: Άγνωστο.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Κυλικοειδής κάνθαρος με πλαστικό χείλος (16.1) στο νότιο τμήμα του λάκκου.  
Χρονολόγηση: 360-345 π.Χ.    
 
ΤΑΦΟΣ 17                                                                                                        
 
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος. Εντοπίστηκαν μόνο λίγα διάσπαρτα τμήματα των 
κατεστραμμένων τοιχωμάτων και του δαπέδου της.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν κτερίσματα.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 
 
ΤΑΦΟΣ 18                                                                                                        
 
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Διασώθηκε μόνο το δάπεδο και 
το κατώτερο τμήμα των τοιχωμάτων.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,85 μ. Πλ.: 0,58 μ. Βάθ.: Άγνωστο.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν κτερίσματα.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 
 
ΤΑΦΟΣ 19                                                                                                        
 
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Διασώθηκε μόνο το δάπεδο και 
το κατώτερο τμήμα των τοιχωμάτων.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,42 μ. Πλ.: 0,55 μ. Βάθ.: Άγνωστο. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν κτερίσματα.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 
 
ΤΑΦΟΣ 20                                                                                                        
 
Τομή Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.   
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Μερικώς 
διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,85 μ. Πλ.: 0,45 μ. Βάθ.: Άγνωστο. 
Διαστ. κάλυψης: Μήκ.: 1,88 μ. Πλ.: 0,67 μ. Πάχ.: Άγνωστο.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
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Κτερίσματα: Στο δυτικό άκρο του λάκκου εντοπίστηκαν οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Γ (20.1), 
τριφυλλόστομη οινοχοΐσκη (20.2) και ημιβαφής κοτύλη ανάποδα τοποθετημένη (20.3). Η τελευταία 
κάλυπτε λύχνο (20.4). Επιπλέον, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής θέση, η ταφή ήταν κτερισμένη και 
με σκυφίδιο με επίπεδη βάση (20.5) στο οποίο είχε τοποθετηθεί θαλάσσιο όστρεο (20.6) με 
υπολείμματα ερυθρής χρωστικής ουσίας.  
Χρονολόγηση: 300-275 π.Χ.  
 
ΤΑΦΟΣ 21                                                                                                        
 
Τομή B. Ανασκαφικό βάθος: -0,50 μ. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Τα τοιχώματά της ήταν 
επιχρισμένα με κονίαμα. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. 
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,87 μ. Πλ.: 0,59 μ. Βάθ.: 0,45 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Τοποθετημένα κατά μήκος της σαρκοφάγου βρέθηκαν σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση 
(21.1), μικκύλη τριφυλλόστομη οινοχόη (21.2), λοπάς (21.3) και τρεις λύχνοι (21.4 - 21.6).  
Χρονολόγηση: 150-100 π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 22                                                                                                        
 
Τομή B. Ανασκαφικό βάθος: -0,50 μ. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,55 μ. Πλ. 0,60 μ. Βάθ.: 0,34 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Στα δύο άκρα και το κέντρο του λάκκου είχαν τοποθετηθεί σκύφος με ανάγλυφη 
διακόσμηση (22.1), λάγυνος (22.2), δύο ατρακτόσχημα μυροδοχεία (22.3, 22.4), λοπάς (22.5) και 
λύχνος (22.6).  
Χρονολόγηση: 150-100 π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 23                                                                                                        
 
Τομή B. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.   
Τάφος: Λακκοειδής με δύο καλυπτήριες σχιστολιθικές πλάκες και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. 
Διαταραγμένη η κάλυψη, όπως το εσωτερικό του λάκκου και τα κτερίσματα.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,40 μ. Βάθ.: 0,30 μ.  
Διαστ. κάλυψης: α) Σωζ. μήκ.: 0,71 μ. Σωζ. πλ.: 0,27 μ. Πάχ.: Άγνωστο β) Σωζ. μήκ.: 0,40 μ. Σωζ. πλ.: 
0,27 μ.  Πάχ.: Άγνωστο. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Ημιβαφής κοτύλη (23.1) και δύο χάλκινα νομίσματα (23.2, 23.3), εκ των οποίων το 
δεύτερο λανθάνει. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη θέση των κτερισμάτων.  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ.  
 
ΤΑΦΟΣ 24                                                                                                        
 
Τομή B. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.   
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,50 μ. Πλ.: 0,47 μ. Βάθ.: 0,39 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Ημιβαφής κοτύλη (24.1), οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (24.2) και λύχνος (24.3) 
συγκεντρωμένα στο ένα άκρο του λάκκου και χάλκινο αγκίστρι (24.4) για το οποίο είναι άγνωστη η 
ακριβής θέση. 
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ.   
 
ΤΑΦΟΣ 25                                                                                                        
 
Τομή B. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,40 μ. Πλ.: 0,52 μ. Βάθ.: 0,35 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
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Κτερίσματα: Ημιβαφής κοτύλη (25.1), οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (25.2) και λύχνος (25.3), 
όλα συγκεντρωμένα στο ένα άκρο του λάκκου.  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ., πιθανότερα στα τέλη του αιώνα.   
 
ΤΑΦΟΣ 26                                                                                                        
 
Τομή B. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.   
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη, ενώ 
διασώθηκε μόνο το δάπεδο και το κατώτερο τμήμα των τοιχωμάτων της.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,80 μ. Πλ.: 0,60 μ. Βάθ.: Άγνωστο.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Στο δάπεδο της σαρκοφάγου εντοπίστηκαν τμήματα χάλκινης στλεγγίδας (26.1). 
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 27                                                                                                        
 
Τομή B. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Μερικώς διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,60 μ. Πλ.: 0,52 μ. Βάθ.: 0,32 μ.   
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Σκύφος (27.1) ανάποδα τοποθετημένος στο κέντρο του τάφου.  
Χρονολόγηση: Τέλη 4ου αι. π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 28                                                                                                        
 
Βόρεια επέκταση τομής Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Διαταραγμένη η κάλυψη και ο 
λάκκος.   
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,66 μ. Πλ.: 0,48 μ. Βάθ.: 0,60 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Μήκ.: 2,00 μ. Πλ.: 0,75 μ. Πάχ.: Άγνωστο.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Από τα πιθανά κτερίσματα εντοπίστηκε μόνο ένα χάλκινο νόμισμα (28.1).   
Χρονολόγηση: 170-100 π.Χ. (;) 
 
ΤΑΦΟΣ 29                                                                                                        
 
Νότια επέκταση τομής Α. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Μερικώς διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,42 μ. Πλ.: 0,44 μ. Βάθ.: 0,30 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Η ταφή βρέθηκε ακτέριστη παρά το γεγονός ότι η κάλυψη ήταν μόνο μερικώς 
διαταραγμένη.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 30                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: -0,55 μ. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Σε σημαντικό βαθμό 
κατεστραμμένη η κάλυψη. 
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,60 μ. Βάθ.: 0,50 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός. Εντοπίστηκαν λίγα οστά χωρίς να υπάρχουν περισσότερες 
πληροφορίες για τη θέση και τη διάταξή τους. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν. 
Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 
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ΤΑΦΟΣ 31                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Αδιατάρακτος.   
Τάφος: Λακκοειδής με κάλυψη από τρεις πώρινες πλάκες και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Οι πλάκες της 
κάλυψης ανήκουν πιθανότατα σε επιχρισμένες επιτύμβιες στήλες που επαναχρησιμοποιήθηκαν, καθώς 
οι δύο από αυτές έφεραν ίχνη δυσδιάκριτων γραμμάτων, ενώ στην τρίτη διασώθηκαν τα γράμματα ΩΝ. 
Περιμετρικά των τριών πλακών, είχαν τοποθετηθεί κάθετα κέραμοι και αργοί λίθοι εν είδει σφηνών.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,75 μ. Πλ.: 0,65 μ. Βάθ.: 0,35 μ.  
Διαστ. κάλυψης: α) 0,42 Χ 0,57 μ. Πάχ.: Άγνωστο β) 0,44 Χ 0,65 μ. Πάχ.: Άγνωστο γ) 0,44 Χ 0,63 μ. 
Πάχ.: 0,18 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός. Διατηρήθηκαν το κρανίο και οστά των κάτω άκρων ωστόσο 
δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τη διάταξη και τον προσανατολισμό του σκελετού.  
Κτερίσματα: Ατρακτόσχημο μυροδοχείο (31.1) κοντά στο κρανίο, σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση 
(31.2) στην περιοχή των μηριαίων οστών, λύχνος στα κάτω άκρα (31.3) και τρία χάλκινα νομίσματα 
(31.4 - 31.6) γύρω από το κρανίο.  
Χρονολόγηση: 185-175 π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 32                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.   
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Στο ανασκαφικό ημερολόγιο σημειώνεται ότι η 
κάλυψη είναι πρόχειρη και αποτελείται από κεράμους και λίθους. Ωστόσο από τις φωτογραφίες 
συμπεραίνεται ότι πρόκειται για κεραμοσκεπή τάφο, η κάλυψη του οποίου έχει διαταραχθεί σε 
σημαντικό βαθμό, ενδεχομένως από την άροση του αγρού ή από τους όμορους τάφους. Πιο 
συγκεκριμένα, το βόρειο άκρο του παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 34 ενώ στην 
νοτιοανατολική γωνία παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 33.   
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,55 μ. Βάθ.: 0,47 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Γυάλινο μυροδοχείο (32.1) και χάλκινο νόμισμα (32.2). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για τη θέση τους.                   
Χρονολόγηση: 1ος αι. μ.Χ.   
 
ΤΑΦΟΣ 33                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. Το δυτικό τμήμα του 
παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 32. 
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,30 μ. Πλ.: 0,57 μ. Βάθ.: 0,50 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν. 
Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 
 
ΤΑΦΟΣ 34                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Διαταραγμένη η κάλυψη. Το νότιο 
άκρο του παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 32 και το νοτιοανατολικό του τμήμα παραβιάζει ή 
παραβιάζεται από τον τάφο 35. 
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,60 μ. Πλ.: 0,60 μ. Βάθ.: 0,30 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν. 
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
 
 
 
 
 



158 
 

ΤΑΦΟΣ 35                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Το νοτιοδυτικό τμήμα του παραβιάζει 
ή παραβιάζεται από τον τάφο 34.   
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,55 μ. Πλ.: 0,57 μ. Βάθ.: 0,35 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Σκύφος (35.1). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη θέση του.  
Χρονολόγηση: 300-275 π.Χ.  
 
ΤΑΦΟΣ 36                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Σε σημαντικό βαθμό διαταραγμένη η 
κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,56 μ. Πλ.: 0,46 μ. Βάθ.: 0,22 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Κυλικοειδής κάνθαρος με ημισφαιρικό σώμα (36.1) και χάλκινος κρίκος (36.2) χωρίς να 
είναι γνωστή η θέση τους.  
Χρονολόγηση: 325-300, πιθανότερα 325-310 π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 38                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,42 μ. Βάθ.: 0,40 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Κλασικός κάνθαρος με απλό χείλος (38.1) και οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Β (38.2) 
στο δυτικό τμήμα του λάκκου.  
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 39                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Διαταραγμένη η κάλυψη. Στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του παραβιάζει ή παραβιάζεται από το βόρειο άκρο του τάφου 41.   
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,50 μ. Βάθ.: 0,40 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 40                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Ελαφρώς διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 2,00 μ. Πλ.: 0,43 μ. Βάθ.: 0,34 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Σιδερένια στλεγγίδα (40.1). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη  θέση του.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
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ΤΑΦΟΣ 41                                                                                                        
 
Τομή Γ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. To βορειοδυτικό τμήμα 
του παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 39. Το νοτιοανατολικό άκρο του παραβιάζει ή 
παραβιάζεται από τον τάφο 70.  
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,10 μ. Πλ.: 0,54 μ. Βάθ.: 0,32 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 42                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 2,00 μ. Πλ.: 0,80 μ. Βάθ.: 0,50 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 43                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. Στο δυτικό άκρο του 
ενδεχομένως παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 4.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,65 μ. Πλ.: 0,40 μ. Βάθ.: 0,35 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 44                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό BΑ-NΔ. 
Διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,81 μ. Πλ.: 0,64 μ. Βάθ.:  0,47 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός. Εντοπίστηκαν λίγα τμήματα οστών χωρίς να υπάρχουν 
περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διάταξή τους. 
Κτερίσματα: Λύχνος (44.1) χωρίς να είναι γνωστή η θέση του.  
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου - αρχές 4ου αι. π.Χ.  
 
ΤΑΦΟΣ 45                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό BΑ-NΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,73 μ. Πλ.: 0,47 μ. Βάθ.: 0,55 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 46                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,60 μ. Βάθ.: 0,34 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 
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ΤΑΦΟΣ 47                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Ελαφρώς 
διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,85 μ. Πλ.: 0,50 μ. Βάθ.: 0,30 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός. Εντοπίστηκαν λίγα τμήματα οστών χωρίς να υπάρχουν 
περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διάταξή τους. 
Κτερίσματα: Ημιβαφής κοτύλη (47.1), οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α (47.2), οινοχόη με κυκλικό 
στόμιο τύπου Β (47.3). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη θέση τους.   
Χρονολόγηση: 425-400 π.Χ., πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου. 
 
ΤΑΦΟΣ 48                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 2,00 μ. Πλ.: 0,47 μ. Βάθ.: 0,25 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 
 
ΤΑΦΟΣ 49                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. 
Το βορειοανατολικό μισό τμήμα της έχει παραβιαστεί και επαναχρησιμοποιηθεί από τον υστερότερο 
τάφο 49Α.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Σωζ. μήκ.: 0,90 μ. Πλ.: 0,60 μ. Βάθ.: 0,48 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός με το κρανίο στα νοτιοδυτικά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για 
άλλα οστά εκτός του κρανίου αλλά ούτε και για τη στάση με την οποία τοποθετήθηκε ο νεκρός στη 
σαρκοφάγο.  
Κτερίσματα: Γύρω από το κρανίο είχαν τοποθετηθεί ημιβαφής κοτύλη (49.1), οινοχόη με κυκλικό 
στόμιο τύπου Β (49.2), λύχνος (49.3) και χάλκινη στλεγγίδα (49.4) 
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου - αρχές 4ου αι. π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 49Α                                                                                                      
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινες καλυπτήριες πλάκες και προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Μερικώς 
διαταραγμένη η κάλυψη. Παραβιάζει και χρησιμοποιεί το βορειοανατολικό τμήμα της σαρκοφάγου 
του τάφου 49 ενώ και οι καλυπτήριες πλάκες του πιθανόν έχουν αποσπαστεί και επαναχρησιμοποιηθεί 
από άλλους τάφους. Κατά τη διαμόρφωσή του έχει αφαιρεθεί τμήμα των τοιχωμάτων της σαρκοφάγου 
το οποίο επαναχρησιμοποιήθηκε για να διαχωρίσει τους δύο τάφους. Επιπλέον, στο νοτιοανατολικό 
τοίχωμα του τάφου 49Α - στο σημείο που αυτός παύει να χρησιμοποιεί τμήμα της σαρκοφάγου και 
γίνεται λακκοειδής - έχει διαμορφωθεί μικρός πρόχειρος τοίχος για την αποτελεσματικότερη στήριξη 
της κάλυψης.   
Διαστ.: Μήκ.: 2,26 μ. Πλ.: 0,55 μ. Βάθ.: 0,40 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Στο νότιο τμήμα του τάφου εντοπίστηκαν κάνθαρος Εξαμιλίων (49Α.1), ατρακτόσχημο 
μυροδοχείο (49Α.2), μικκύλη τριφυλλόστομη οινοχόη (49Α.3), δύο μικκύλες οινοχόες (49Α.4, 49Α.5), 
δύο φαρμακευτικά δοχεία (49Α.6, 49Α.7) και ένας λύχνος (49Α.8). Χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για τη θέση του, στα κτερίσματα προστίθεται και ένα χάλκινο νόμισμα Κορίνθου (49Α.9). 
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.    
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ΤΑΦΟΣ 50                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. 
Σε σημαντικό βαθμό κατεστραμμένη η κάλυψη.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,80 μ. Πλ.: 0,61 μ. Βάθ.: 0,45 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Ημιβαφής κοτύλη (50.1), λήκυθος λευκού βάθους (50.2), οινοχόη με κυκλικό στόμιο 
τύπου Α (50.3) και χάλκινη στλεγγίδα (50.4). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη θέση τους.  
Χρονολόγηση: 425-400 π.Χ.  
 
ΤΑΦΟΣ 51                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Ελαφρώς 
διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,80 μ. Πλ.: 0,52 μ. Βάθ.: 0,40 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός. Στο ανασκαφικό ημερολόγιο δεν αναφέρεται η εύρεση 
σκελετικού υλικού. Ωστόσο σε μία από τις φωτογραφίες διακρίνεται τμήμα οστού, πιθανώς μηριαίο. 
Δεν είναι δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον προσανατολισμό και τη στάση 
ενταφιασμού του νεκρού.  
Κτερίσματα: Ημιβαφής κοτύλη (51.1) στο κέντρο του λάκκου, ενώ στο νοτιοδυτικό άκρο του είχαν 
τοποθετηθεί - πολύ κοντά μεταξύ τους - οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (51.2), τριφυλλόστομη 
οινοχοΐσκη (51.3) και λύχνος (51.4).  
Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 52                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Σε σημαντικό βαθμό διαταραγμένη η 
κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,55 μ. Πλ.: 0,46 μ. Βάθ.: 0,20 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Στο κέντρο του τάφου είχαν τοποθετηθεί ωοειδής οινοχόη με άρθρωση στον ώμο (52.1) 
και λύχνος (52.2). 
Χρονολόγηση: 3ος αι. π.Χ. (;)   
 
ΤΑΦΟΣ 53                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Μονολιθική πώρινη σαρκοφάγος με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. 
Κατεστραμμένη η κάλυψη.  
Διαστ. σαρκοφάγου: Μήκ.: 1,83 μ. Πλ.: 0,61 μ. Βάθ.: 0,49 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 54                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Σε σημαντικό βαθμό διαταραγμένη η 
κάλυψη αλλά και ο λάκκος.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,70 μ. Βάθ.: 0,35 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
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Κτερίσματα: Γυάλινο μυροδοχείο (54.1), χάλκινο κοχλιάριο (54.2) και δύο ψήφοι περιδεραίου (54.3), 
όλα στο κέντρο του τάφου.  
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.  
 
ΤΑΦΟΣ 55                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: -0,30 μ. Αδιατάρακτος.   
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Στο νοτιοδυτικό άκρο 
του λάκκου, επί του δαπέδου, βρέθηκαν τοποθετημένα τρία θραύσματα κεράμων τα οποία σύμφωνα με 
την ανασκαφέα λειτουργούσαν ως προσκεφάλι. 
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,80 μ. Πλ.: 0,40 μ. Βάθ.: 0,40 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,54 μ. Πάχ.: 0,18 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Ημιβαφής κοτύλη (55.1) στο κέντρο του τάφου. Στο νοτιοδυτικό άκρο του λάκκου, κάτω 
από τα θραύσματα κεράμων, είχαν τοποθετηθεί οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (55.2) και λύχνος 
(55.3).  
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ.   
 
ΤΑΦΟΣ 56                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: -0,42 μ. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Η κάλυψη είναι σε 
σημαντικό βαθμό διαταραγμένη. Σύμφωνα με το ανασκαφικό ημερολόγιο, στο ανατολικό τμήμα 
διατηρήθηκε μέρος πώρινης καλυπτήριας πλάκας, ενώ στο δυτικό θραύσμα κεράμου. Εξετάζοντας τη 
φωτογραφία του τάφου, παρατηρείται ότι η κέραμος βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από την πώρινη 
πλάκα. Οποιαδήποτε ερμηνεία είναι παρακινδυνευμένη ελλείψει άλλων δεδομένων, ωστόσο το 
ενδεχόμενο ο τάφος 56 να έφερε μικτή κάλυψη πώρινης πλάκας και κεράμων δεν φαίνεται πιθανό. Σε 
αυτή την περίπτωση η παρουσία της κεράμου θα μπορούσε να είναι είτε τυχαία λόγω της έντονης 
διατάραξης του τάφου είτε σκόπιμη εάν λειτουργούσε ως προσκεφάλι, όπως στον όμορο τάφο 55.        
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,60 μ. Πλ.: 0,40 μ. Βάθ.: 0,30 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Στο κέντρο του λάκκου είχε τοποθετηθεί ημιβαφής κοτύλη (56.1) και στο νοτιοδυτικό 
άκρο οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (56.2) και λύχνος (56.3).  
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ.   
 
ΤΑΦΟΣ 57                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: -0,50 μ. Αδιατάρακτος.   
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό BΑ-NΔ.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,60 μ. Πλ.: 0,55 μ. Βάθ.: 0,35 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Μήκ.: 1,95 μ. Πλ.: 0,83 μ. Πάχ.: 0,16 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Στο νοτιοδυτικό άκρο του λάκκου είχαν τοποθετηθεί οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Α 
(57.1), οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Γ (57.2) και λύχνος (57.3), ενώ στο βορειοανατολικό 
Κλασικός κάνθαρος με απλό χείλος (57.4).  
Χρονολόγηση: 350-325 π.Χ., πιθανότερα στα τέλη του τετάρτου. 
 
ΤΑΦΟΣ 58                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό BΑ-NΔ. Διαταραγμένη η κάλυψη. H 
βορειοδυτική του γωνία παραβιάζει το νοτιοανατολικό τμήμα του πρωιμότερου τάφου 59 ενώ η 
βορειοανατολική στενή πλευρά παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 67.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,75 μ. Πλ.: 0,82 μ. Βάθ.: 0,20 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό. 
Κτερίσματα: Στο δυτικό άκρο του λάκκου είχαν τοποθετηθεί σκυφίδιο (58.1) και λύχνος (58.2).  
Χρονολόγηση: 1ος αι. μ.Χ.  
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ΤΑΦΟΣ 59                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος.: -0,50 μ. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένη η 
κάλυψη και ο λάκκος. Το νοτιοανατολικό άκρο του παραβιάζεται από τον μεταγενέστερο τάφο 58.  
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 0,80 μ. Πλ.: 0,40 μ. Βάθ.: 0,33 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Μικκύλη άβαφη κοτύλη (59.1).  
Χρονολόγηση: 350-250 π.Χ.   
 
ΤΑΦΟΣ 60                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό Α-Δ. Το είδος της κάλυψης μαρτυρούν λίγα 
τμήματα κεράμων. Σε σημαντικό βαθμό κατεστραμμένος και ο λάκκος. Το ανατολικό άκρο παραβιάζει 
ή παραβιάζεται από τον τάφο 65.   
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,60 μ. Πλ.: 0,44 μ. Βάθ.: 0,20 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.   
Κτερίσματα: Στο κέντρο του λάκκου εντοπίστηκαν σκύφος (60.1) καθώς επίσης ένα ασημένιο και ένα 
χάλκινο δαχτυλίδι (60.2, 60.3) που λανθάνουν.   
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ., πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου. 
 
ΤΑΦΟΣ 61                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. Το βορειοανατολικό 
άκρο παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 62.   
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 0,95 μ. Πλ.: 0,42 μ. Βάθ.: 0,40 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.   
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.   
 
ΤΑΦΟΣ 62                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. Η βορειοδυτική γωνία 
του παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 61.   
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,15 μ. Πλ.: 0,60 μ. Σωζ. βάθ.: 0,12 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.   
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.   
 
ΤΑΦΟΣ 63                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,50 μ. Πλ.: 0,42 μ. Βάθ.: 0,40 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.   
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.   
 
ΤΑΦΟΣ 64                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Αδιατάρακτος.   
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,60 μ. Πλ.: 0,46 μ. Βάθ.: 0,28 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.   
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Κτερίσματα: Στο δυτικό άκρο του λάκκου είχαν τοποθετηθεί κυλικοειδής κάνθαρος με πλαστικό χείλος 
(64.1), σκυφίδιο με επίπεδη βάση (64.2), μικκύλη οινοχόη (64.3) και λύχνος (64.4). 
Χρονολόγηση: 340-320 π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 65                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.   
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό Α-Δ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. Το δυτικό τμήμα του 
παραβιάζει ή παραβιάζεται από τους τάφους 60 και 66.  
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,55 μ. Πλ.: 0,44 μ. Βάθ.: 0,30 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.   
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.   
 
ΤΑΦΟΣ 66                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. Η βορειοανατολική του 
γωνία παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 65.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,60 μ. Πλ.: 0,52 μ. Βάθ.: 0,24 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.   
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.   
 
ΤΑΦΟΣ 67                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό Α-Δ. Δεν υπάρχουν στοιχεία γα την 
κατάσταση διατήρησης της κάλυψης. Το δυτικό τμήμα του παραβιάζεται από τον τάφο 58, ο οποίος 
σύμφωνα με το ανασκαφικό ημερολόγιο εντοπίζεται στρωματογραφικά ψηλότερα από τον τάφο 67.  
Διαστ. λάκκου: Σωζ. μήκ.: 1,44 μ. Πλ.: 0,30 μ. Βάθ.: 0,27 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.   
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.   
 
ΤΑΦΟΣ 68                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.  
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό B-Ν. Δεν υπάρχουν στοιχεία γα την 
κατάσταση διατήρησης της κάλυψης.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 0,90 μ. Πλ.: 0,25 μ. Βάθ.: 0,25 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.   
 
ΤΑΦΟΣ 69                                                                                                        
 
Τομή Δ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό Β-N. Μερικώς διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,40 μ. Βάθ.: 0,20 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Λύχνος (69.1) χωρίς να είναι γνωστή η θέση του.  
Χρονολόγηση: 125-75 π.Χ.  
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ΤΑΦΟΣ 70                                                                                                        
 
Τομή E. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό BΑ-NΔ. Σε σημαντικό βαθμό διαταραγμένη η 
κάλυψη και ο λάκκος. Στο βορειοδυτικό τμήμα του παραβιάζεται από τον τάφο 41, σε σχέση με τον 
οποίο εντοπίζεται στρωματογραφικά χαμηλότερα.  
Διαστ. λάκκου: Μήκος.: 1,50 μ. Πλ.: 0,44 μ. Βάθ.: 0,34 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Μήκ.: 1,78 μ. Πλ.: 0,70 μ. Πάχ.: Άγνωστο.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Ημιβαφής κοτύλη ανάποδα τοποθετημένη (70.1), ωοειδής οινοχόη με άρθρωση στον ώμο 
και πώμα (70.2, 70.5), οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Δ (70.3), κάναστρο ανάποδα τοποθετημένο 
(70.4) και λύχνος (70.6). Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη θέση τους εντός του λάκκου.  
Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 71                                                                                                        
 
Τομή E. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.   
Τάφος: Λακκοειδής με κάλυψη τεσσάρων ακατέργαστων λίθων και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν 
υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το είδος των λίθων και το βαθμό διατάραξης της κάλυψης. Στο 
νοτιοδυτικό άκρο του δαπέδου του λάκκου είχε διαμορφωθεί προσκεφάλι.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 2,10 μ. Πλ.: 0,64 μ. Βάθ.: 0,40 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός με το κρανίο στα δυτικά, όπου είχε διαμορφωθεί προσκεφάλι. 
Από το σκελετικό υλικό διατηρήθηκαν ελάχιστα τμήματα οστών.  
Κτερίσματα: Στο νοτιοδυτικό άκρο του λάκκου, κοντά στο κρανίο, είχαν τοποθετηθεί ωοειδής οινοχόη 
με άρθρωση στον ώμο (71.1) και όλπη (71.2).  
Χρονολόγηση: 250-200 π.Χ. 
 
ΤΑΦΟΣ 72                                                                                                        
 
Τομή E. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,50 μ. Πλ.: 0,46 μ. Βάθ.: 0,25 μ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 73                                                                                                        
 
Τομή E. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένη η 
κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 2,00 μ. Πλ.: 0,55 μ. Βάθ.: 0,43 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Μήκ.: 2,35 μ. Πλ.: 0,66 μ. Πάχ.: Άγνωστο.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός. Από το σκελετικό υλικό διατηρήθηκαν μόνο δύο τμήματα 
οστών, ωστόσο δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διάταξή τους. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 74                                                                                                        
 
Τομή E. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό Α-Δ. Στο ανασκαφικό ημερολόγιο σημειώνεται ότι δεν 
εντοπίστηκε η κάλυψη. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν αρκετά θραύσματα πλακών ριγμένα ακατάστατα, 
ωστόσο οι ανασκαφείς δεν τα σχετίζουν με βεβαιότητα με την κάλυψη του τάφου. Επιπλέον, δεν 
γίνεται σαφές αν πρόκειται για θραύσματα πήλινων ή λίθινων πλακών. Κατά μήκος του νότιου και του 
ανατολικού τοιχώματος του λάκκου είχαν τοποθετηθεί - πέντε και ένας αντίστοιχα - ακανόνιστοι 
πωρόλιθοι μικρού και μετρίου μεγέθους. Στη νότια πλευρά οι πωρόλιθοι δεν εφάπτονται με το νότιο 
τοίχωμα του λάκκου, ενώ αυτός στην ανατολική εφάπτεται και εισχωρεί περαιτέρω στο τοίχωμα.   
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,90 μ. Πλ.: 0,80 μ. Βάθ.: 0,28 μ. 
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Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός. Από το σκελετικό υλικό διατηρήθηκαν μόνο ελάχιστα 
τμήματα οστών χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διάταξή τους. 
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 75                                                                                                        
 
Τομή E. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό Α-Δ. Από την κάλυψη διατηρήθηκαν ελάχιστα 
τμήματα κεράμων στο ανατολικό άκρο του λάκκου.   
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,65 μ. Πλ.: 0,50 μ. Βάθ.: 0,23 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 76                                                                                                        
 
Τομή E. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό BΑ-NΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.   
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,70 μ. Πλ.: 0,60 μ. Βάθ.: 0,40 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 77                                                                                                        
 
Τομή ΣΤ. Ανασκαφικό βάθος: -0,65 μ. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη ενώ σε πολύ μεγάλο 
βαθμό είχαν καταστραφεί και τα τοιχώματα του λάκκου. Το νοτιοδυτικό τμήμα του παραβιάζει ή 
παραβιάζεται από τον τάφο 78.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,90 μ. Πλ.: 0,65 μ. Σωζ. βάθ.: 0,09 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός με το κρανίο στα ανατολικά. Διατηρήθηκαν θραύσματα του 
κρανίου και των κάτω άκρων.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.    
 
ΤΑΦΟΣ 78                                                                                                        
 
Τομή ΣΤ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη. Τα όρια του είναι 
ασαφή, καθώς το βόρειο τμήμα του παραβιάζει ή παραβιάζεται από τον τάφο 77 ενώ στο νοτιοδυτικό 
άκρο δεν ερευνήθηκε πλήρως γιατί βαίνει εκτός του ορίου της ανασκαφής.   
Διαστ. λάκκου: Μήκ: Άγνωστο. Πλ.: 0,55 μ. Βάθ.: Άγνωστο.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ενταφιασμός. Από το σκελετικό υλικό διατηρήθηκαν μόνο λίγα τμήματα 
οστών στο βορειοδυτικό άκρο. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για τον προσδιορισμό της στάσης 
ενταφιασμού του νεκρού.  
Κτερίσματα: Τμήμα αγγείου (78.1) μαζί με τα τμήματα οστών στο βορειοδυτικό άκρο. Το αγγείο 
λανθάνει.  
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.   
 
ΤΑΦΟΣ 79                                                                                                        
 
Τομή ΣΤ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λαξευτός με πώρινες καλυπτήριες πλάκες και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Σε σημαντικό βαθμό 
διαταραγμένη η κάλυψη, οι πλάκες της οποίας είναι πιθανώς σε δεύτερη χρήση. Η ανατολικότερη εξ 
αυτών έφερε επίχρισμα ερυθρού χρώματος. Σύμφωνα με το ανασκαφικό ημερολόγιο, το ανατολικό 
τμήμα του τάφου ήταν λαξευμένο στο φυσικό βράχο και το υπόλοιπο έφερε ενίσχυση των τοιχωμάτων 
με ακανόνιστους πωρόλιθους.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,68 μ. Πλ.: 0,40 μ. Βάθ.: 0,40 μ. 
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Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.    
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Στη νοτιοδυτική γωνία εντοπίστηκε σιδερένια αιχμή δόρατος (79.1), ενώ η ταφή ήταν 
κτερισμένη και με χάλκινο νόμισμα (79.2), για το οποίο παραμένει άγνωστη η ακριβής θέση.  
Χρονολόγηση: 338-250 π.Χ. (;)  
 
ΤΑΦΟΣ 80                                                                                                        
 
Τομές ΣΤ, Ζ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος. 
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό Α-Δ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη ενώ και τα τοιχώματα του 
λάκκου διατηρήθηκαν σε πολύ μικρό ύψος.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,35 μ. Πλ.: 0,30 μ. Βάθ.: Άγνωστο.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 81                                                                                                        
 
Τομή Ζ. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής με προσανατολισμό BΑ-NΔ. Δεν εντοπίστηκε η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,00 μ. Πλ.: 0,40 μ. Βάθ.: 0,30 μ.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 82                                                                                                        
 
Τομή H. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό Α-Δ. Διατηρήθηκαν λίγες μόνο από τις 
κεράμους της κάλυψης στο βόρειο τμήμα του τάφου.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,60 μ. Πλ.: 0,52 μ. Βάθ.: 0,50 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.    
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Στο κέντρο της ανατολικής πλευράς του λάκκου βρέθηκαν ημιβαφής κοτύλη (82.1), 
λύχνος (82.2) μέσα σε αυτήν και οινοχόη με κυκλικό στόμιο τύπου Β (82.3) κάτω από την ημιβαφή 
κοτύλη.   
Χρονολόγηση: 325-300 π.Χ., πιθανότερα στις αρχές του τετάρτου. 
 
ΤΑΦΟΣ 83                                                                                                        
 
Τομή H. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό Α-Δ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό διαταραγμένη η 
κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,45 μ. Πλ.: 0,50 μ. Βάθ.: 0,25 μ.  
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
ΤΑΦΟΣ 84                                                                                                        
 
Τομή H. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.    
Τάφος: Λακκοειδής με πώρινη καλυπτήρια πλάκα και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Σε μεγάλο βαθμό 
διαταραγμένη η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: Μήκ.: 1,75 μ. Πλ.: 0,70 μ. Βάθ.: 0,45 μ. 
Διαστ. κάλυψης: Άγνωστες.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
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ΤΑΦΟΣ 85                                                                                                        
 
Τομή H. Ανασκαφικό βάθος: Άγνωστο. Διαταραγμένος.     
Τάφος: Λακκοειδής κεραμοσκεπής με προσανατολισμό B-N. Σε πολύ μεγάλο βαθμό διαταραγμένη η 
κάλυψη. Ο τάφος δεν ερευνήθηκε πλήρως, καθώς βαίνει εκτός του ορίου της ανασκαφής. 
Διαστάσεις: Άγνωστες1.   
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό.  
Κτερίσματα: Μυροδοχείο (85.1) στη νοτιοανατολική γωνία του τμήματος που ερευνήθηκε. 
Χρονολόγηση: Τέλη 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.   
 
ΤΑΦΟΣ 86                                                                                                       
 
Τομή E. Ανασκαφικό βάθος: -0,82 μ. Αδιατάρακτος.   
Τάφος: Λάκκος τετράγωνης κάτοψης με κεραμοσκεπή κάλυψη. Ο αβαθής λάκκος οριζόταν στις γωνίες 
του από αργούς λίθους μικρού μεγέθους, όπου στηριζόταν η κάλυψη.  
Διαστ. λάκκου: 0,70 Χ 0,65 μ. Βάθ.: 0,15 μ.  
Διαστ. κάλυψης: 0,70 Χ 0,58 μ.  
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό, ωστόσο το πολύ μικρό μέγεθος του τάφου 
παραπέμπει σε ταφή βρέφους.  
Κτερίσματα: Δεν εντοπίστηκαν.   
Χρονολόγηση: Αβέβαιη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Οι διαστάσεις του τάφου 85 αποδίδονται υποθετικά στην κάτοψη του νεκροταφείου.  
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Βραχυγραφίες 
 
αι. = αιώνας 
π.Χ. = προ Χριστού 
μ.Χ. = μετά Χριστόν 
 
αρ. = αριθμός 
αρ. ευρ.  = αριθμός ευρετηρίου  
κατ. = κατάλογος 
εικ. = εικόνα 
πίν. = πίνακας 
 
βλ. = βλέπε 
πρβλ. = παράβαλλε 
κ.α. = και άλλοι 
σημ. = σημείωση 
υποσ. = υποσημείωση 
προσ. σχόλιο = προσωπικό σχόλιο 
επιμ. = επιμέλεια 
 
γρ. = γραμμάρια 
τ. χλμ. = τετραγωνικά χιλιόμετρα 
μ. = μέτρα 
διαστ. = διαστάσεις 
ύψ. = ύψος 
διάμ. = διάμετρος  
μέγ. διάμ = μέγιστη διάμετρος 
μήκ. = μήκος 
πλ. = πλάτος 
βάθ. = βάθος 
πάχ. = πάχος 
σωζ. = σωζόμενος, -η, -ο  
μέγ. = μέγιστος, -η, -ο 
εκτ. = εκτιμώμενος, -η, -ο 
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Βιβλιογραφία 
 
Agora = The Athenian Agora: Results of Excavations Conducted by the American 
School of Classical Studies at Athens, Princeton. 
 
Agora IV 

R. H. Howland, Greek Lamps and their Survivals, 1958. 
Agora XII 

B. A. Sparkes - L. Talcott, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, and 4th Centuries 
BC, 1970. 

Agora XXII 
S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls, 1982. 

Agora XXIII 
M. B. Moore - M. Z. Pease Philippides, Attic Black-Figured Pottery, 1986. 

Agora XXIX 
S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and 
Related Material, 1997. 

Agora XXX 
M. B. Moore, Attic Red Figured and White-Ground Pottery, 1997. 

Agora XXXIII 
S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery: The Plain Wares, 2006. 

 
Corinth = Corinth: Results of Excavations Conducted by the American School of 
Classical Studies at Athens. 
 
Corinth I.1 

H. N. Fowler - R. Stillwell, Introduction, Topography, Architecture, Princeton 1932. 
Corinth I.4 

O. Broneer, The South Stoa and Its Roman Successors, Princeton 1954. 
Corinth IV.2 

O. Broneer, Terracotta Lamps, Cambridge-Mass.1930. 
Corinth VII.1  

S. Weinberg, The Geometric And Orientalizing Pottery, Cambridge-Mass. 1943. 
Corinth VII.2 

D. A. Amyx - P. Lawrence, Archaic Corinthian Pottery and the Anaploga Well, 
Princeton 1975. 

Corinth VII.3 
G. R. Edwards, Corinthian Hellenistic Pottery, Princeton 1975. 

Corinth VII.4 
S. Herbert, The Red-Figure Pottery, Princeton 1977. 

Corinth VII.5 
M. Risser, Corinthian Conventionalizing Pottery, Princeton 2001. 

Corinth VII.6 
I. McPhee - E. G. Pemberton, Late Classical Pottery from Ancient Corinth. Drain 
1971-1 in the Forum Southwest, Princeton 2012. 
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49.2 82.3

38.2



ΠΙΝΑΚΑΣ  14

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ, ΤΥΠΟΣ Γ & ΤΥΠΟΣ Δ

57.2 20.1

51.2 25.2



ΠΙΝΑΚΑΣ  15

ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ, ΤΥΠΟΣ Δ

56.2 5.1

24.2 55.2



ΠΙΝΑΚΑΣ  16

ΩΟΕΙΔΕΙΣ ΟΙΝΟΧΟΕΣ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΩΜΟ

4.1

70.2

70.5

71.1



ΠΙΝΑΚΑΣ  17

ΩΟΕΙΔΗΣ ΟΙΝΟΧΟΗ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΩΜΟ, ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΕΣ ΟΙΝΟΧΟΪΣΚΕΣ

52.1

51.3

20.2



ΠΙΝΑΚΑΣ  18

ΟΛΠΗ, ΛΑΓΥΝΟΣ 

71.2

22.2



ΠΙΝΑΚΑΣ  19

ΛΗΚΥΘΟΙ

1.1

Δ.9 50.2



ΠΙΝΑΚΑΣ  20

49Α.2

31.1

22.3

ΜΥΡΟΔΟΧΕΙΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ  21

22.4

Δ.13

ΜΥΡΟΔΟΧΕΙΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ, ΛΕΚΑΝΙΔΑ

49Α.6

49Α.7



Γ.1

ΠΙΝΑΚΑΣ  22

ΛΕΚΑΝΙΔΑ, ΠΥΞΙΔΑ

Υ.7



59.1

Δ.1

ΠΙΝΑΚΑΣ   23

Γ.11

ΜΙΚΚΥΛΑ ΑΓΓΕΙΑ 

49Α.4

49Α.5 64.3

49Α.3 21.2
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