
ΠΡΟ-ΙΣΟΡΗΜΑΣΑ 8 (2018) / Α. Χρσζοζηόμοσ & Α. Γεωργιάδοσ, 

Εγκαηάζηαζη Πρώιμης Εποτής Χαλκού ζηη κύδρα 

 

1 

Ζ εγκαηάζηαζη Ππώιμηρ Δποσήρ Υαλκού  

ζηo λόθο «Σούμπα» ηων Δπγαηικών Καηοικιών ηηρ κύδπαρ 

 

Αναζηαζία Υπςζοζηόμος – Αναζηαζία Γεωπγιάδος 

 

Πεξίιεςε  

     ηε κειέηε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο 

ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο Πξώηκεο Δπνρήο Υαιθνύ ζην ιόθν «Σνύκπα» ησλ 

Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ ηεο θύδξαο. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε έξεπλα γηα απηή 

ηελ επνρή ζηελ πεξηνρή. Μνλαδηθό είλαη ην αςηδσηό θηίζκα πνπ ήξζε ζην 

θσο θαζώο είλαη ην πξώην πνπ αλαγλσξίζηεθε έσο ζήκεξα ζηελ πεξηνρή ηεο 

Πέιιαο. Ζ θεξακηθή, παξόηη νιηγάξηζκε, έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζπγθξόηεζεο 

πινύζηνπ ζρεκαηνινγίνπ, πνπ ζπκβάιιεη θαίξηα ζηελ πξνώζεζε ηεο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηελ θεξακηθή παξαγσγή θαηά ηελ 3ε ρηι. π.Υ. ζηελ πεδηάδα ηεο 

Πέιιαο.  

   Ζ θεξακηθή ηεο Πξώηκεο Δπνρήο Υαιθνύ παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαηάινγν θαη 

ζηνπο πίλαθεο αλά ζρήκα θαη αύμνληα αξηζκό (ΑΚ). Αξρηθά παξνπζηάδνληαη 

ηα αλνηρηά αγγεία (αγγεία κε νπέο θάησ από ην ρείινο, θηάιεο, θηαιόζρεκα 

αγγεία, θύπειια, πηζνεηδή αγγεία) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θιεηζηά (ακθνξείο, 

πξόρνη). Αθνινπζνύλ ηα κηθξά επξήκαηα θαη ηέινο σο Παξάξηεκα ηα ιηγνζηά 

όζηξαθα ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνύ. Όια ηα ζρήκαηα απνδίδνληαη ζε 

θιίκαθα 1:3. Δμαίξεζε απνηεινύλ ν ακθνξέαο ΑΚ 65, πνπ ιόγσ κεγέζνπο 

ζκηθξύλζεθε ζε θιίκαθα 1:6, θαη ηα κηθξά επξήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζε 

θπζηθό κέγεζνο (1:1).  
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1.Ζ ΑΝΑΚΑΦΖ  

1.1. Γενικά για ηην αναζκαθή  

 

Σν 1998 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαπηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ αλέγεξζε 

ησλ Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ ηεο θύδξαο ζην ιόθν «Σνύκπα», λνηηνδπηηθά ηεο 

ζύγρξνλεο πόιεο (Δικ. 1), εληνπίζηεθε ηκήκα αξραίνπ θηεξίνπ, ην νπνίν κεηά 

από ηελ αλαζθαθή, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο ην 1998, ην 1999 θαη ην 20021, 

απνδείρζεθε όηη ήηαλ έλαο αξραίνο λαόο (Δικ. 2).  

    Γηα ην λαό απηό, παξόιν πνπ απείρε από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κόιηο 

0,50 κ., δελ ππήξρε θακία πιεξνθνξία κέρξη ηόηε, νύηε από ηηο αξραίεο 

πεγέο, νύηε από ηνπο πεξηεγεηέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα, αιιά θαη από ηνπο 

λεόηεξνπο θαηνίθνπο ηεο θύδξαο, κνινλόηη ε «Σνύκπα» θαη ε επξύηεξε 

πεξηνρή είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζηξαησληζκό ησλ γαιιηθώλ ζηξαηεπκάησλ 

θαηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηξαηνπέδνπ από ην 

1950 θαη κεηά, θαζώο επίζεο γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο.  

   Ο λαόο (Δικ. 3) είρε θαηαζθεπαζηεί ζην εζσηεξηθό ελόο νξύγκαηνο,  

δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 16Υ30,5 κ., δηαλνηγκέλν ζην θπζηθό βξάρν ηεο 

πεξηνρήο. Με ιηζνπιίλζνπο από ηξαβεξηίλε (ην ηδεκαηνγελέο πέηξσκα ηεο 

Έδεζζαο θαη ηεο πεξηνρήο ησλ εβαζηεηαλώλ) είραλ θαηαζθεπαζηεί νη δύν 

επηκήθεηο ηνίρνη ηνπ ζεθνύ ηνπ λανύ, θαζώο θαη άιινη εγθάξζηνη, κε ηνπο 

νπνίνπο ην εζσηεξηθό ρσξηδόηαλ ζε κηθξόηεξνπο ρώξνπο, ελώ ειάρηζηα 

θαηάινηπα εμσηεξηθά πηζαλνινγνύλ ηελ ύπαξμε πηεξνύ. Γπζηπρώο από ην 

λαό είρε δηαζσζεί κόλν ε θαηώηεξε θαη κηθξό ηκήκα ηεο δεύηεξεο ζεηξάο ησλ 

ιηζνπιίλζσλ ηεο ζεκειίσζεο. Πάλσ από απηέο ζα αθνινπζνύζε κία 

ηνπιάρηζηνλ αθόκε ζεηξά ηεο ζεκειίσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε ηξηβαζκηδσηή 

                                                 
1
 Γηα ηελ έξεπλα ζην ρώξν ησλ Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ βι. Υξπζνζηόκνπ 1998, 353-370. 

Αθόκε βι. Υξπζνζηόκνπ 1999, 508-509. Υξπζνζηόκνπ 2001-2004, 410-411. Υξπζνζηόκνπ 

2008, 33, 68-69. Σελ αλαζθαθή επέβιεςαλ εθηόο από ηηο ππνγξάθνπζεο νη αξραηνιόγνη Μ. 

Γίηζηνπ θαη θπξίσο ε Υ. Πνινπθίδνπ. ηελ απνηύπσζε ζπκκεηείραλ αξρηθά ην 1998 ε 

ζρεδηάζηξηα Ρ. Παπάδνγινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ηξεηο ρξνληέο  ν ζρεδηαζηήο Υ. Σδώηδεο, ελώ 

ν Γ. Γθάηδηνο πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε. Όινπο ηνπο επραξηζηνύκε 

ζεξκά, όπσο θαη ηνλ αξρηηέθηνλα Εάρη αι αγηάρ, πνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνεηνίκαζε ηελ πξόηαζε αλάδεημεο ηνπ ρώξνπ.  
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θξεπίδα πάλσ ζηελ νπνία αλπςώλνληαη νη ηνίρνη θαη νη θίνλεο, πνπ 

επηζηέθνληαη από ηελ αλσδνκή θαη ηε ζηέγε ησλ αξραίσλ λαώλ.  

   ε δύν από ηηο πήιηλεο θεξακίδεο ηεο ζηέγεο δηαζώζεθαλ ζθξαγίδεο (Δικ. 

4), πνπ απνδεηθλύνπλ όηη πξνέξρνληαη από ηα βαζηιηθά θεξακνπνηεία ηεο 

Πέιιαο. Οη ζθξαγίδεο απηέο, θαζώο θαη ηα λνκίζκαηα θαη ε θεξακηθή 

απνηεινύλ ζηνηρεία γηα ηε ρξνλνιόγεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λανύ ζηα 

ειιεληζηηθά ρξόληα θαη κάιηζηα ζηνλ 3ν αη. π.Υ.  

     Από ηα ππόινηπα όκσο επξήκαηα έγηλε θαλεξό όηη ε ζέζε θαηνηθήζεθε 

πξνγελέζηεξα, ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, θαη κεηαγελέζηεξα ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ λανύ, ζηα ξσκατθά ρξόληα, εμαηηίαο ηνπ όηη ήηαλ πεξίνπηε (Δικ. 1, 5) θαη 

ζεκαληηθή ζπγθνηλσληαθά πάλσ ζηνπο δξόκνπο, πνπ ζπλέδεαλ ηελ Έδεζζα 

κε ηελ Πέιια θαη ηε Βέξνηα2.  

    Μεηά ηελ αλαζθαθή ε ΗΕ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ 

Αξραηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ 

είρε πξνσζήζεη ηα ζέκαηα ηεο πεξαηηέξσ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ 

ρώξνπ3. Σελ άλνημε ηνπ 2002 ην Κεληξηθό Αξραηνινγηθό πκβνύιην 

απνθάζηζε (εμαηηίαο ηεο ρακειήο δηαηήξεζεο ηνπ κλεκείνπ, πνπ ζα εξρόηαλ 

ζε αληίζεζε κε ην απαηηνύκελν κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζηέγαζηξν) ηε 

δηαηήξεζή ηνπ ζε θαηάρσζε ζην θέληξν κηαο πιαηείαο κε εμαζθαιηζκέλεο ηηο 

ζπλζήθεο γηα  ηε καθξαίσλε πξνζηαζία ηνπ. Σν θαινθαίξη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 

θζηλνπώξνπ ηνπ 2002 έγηλε ε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ ηεο πιαηείαο θαη ζηελ 

θνξπθή ηεο κε ζύγρξνλα πιηθά (Δικ. 6) επαλαιήθζεθε κε επζύλνπην ηξόπν ε 

θάηνςε ηνπ λανύ, ελώ ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο.  

    Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη εξγαζίεο ζην ρώξν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο 

αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο θαη ήδε από ηελ πξώηε πεξίνδν  είραλ δηαπηζησζεί 

θαηάινηπα (Δικ. 7) πξντζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο4, ε νπνία ζεκεησηένλ 

βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κόιηο 300 κ., από ηε γλσζηή ζηε ζέζε Παιηνθιεζηά 

πεδηλή ηνύκπα (Δικ. 1) ζην αγξνηεκάρην αξ. 477 ηεο θύδξαο5.  

                                                 
2
Γηα ηε ζρέζε ησλ αλζξώπηλσλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην ηνπίν βι. ηεθαλή 2010, 1-14.  

3
 Ο αξρηηέθηνλαο Εάρη αι αγηάρ  πξνεηνίκαζε ηε κειέηε δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ θαη δύν 

θνξέο ηελ πξόηαζε γηα ηε ζηέγαζε ηνπ λανύ, πνπ ηειηθά δελ εθαξκόζηεθαλ ζύκθσλα κε ηελ 

απόθαζε ηνπ ΚΑ. 
4
 Υξπζνζηόκνπ 1998, 358 θαη passim. 

5
 Γηα ηελ πεδηλή ηνύκπα ηεο θύδξαο βι. Πέηζαο 1966-67, 308, αξ. 104. French 1964, 31, 

όπνπ ην πιηθό ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠΔΥ. Αθόκε Καξακαλώιε-ηγαλίδνπ 1975, 257, όπνπ 
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   Ζ κειέηε ησλ επξεκάησλ ηεο λέαο πξντζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο 

πξνσζήζεθε ην 2012-2013 κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Institute for 

Aegean Prehistory (INSTAP) γηα ηελ νπνία εθθξάδνπκε ζεξκέο επραξηζηίεο6.  

   Δμαξρήο ήηαλ γλσζηό όηη ηα πεξηζζόηεξα πξντζηνξηθά επξήκαηα 

βξίζθνληαλ ζηηο αλαζθαθηθέο ηνκέο ζηα βόξεηα θαη δπηηθά (Δικ. 8). Δπίζεο 

εμαξρήο ήηαλ γλσζηό όηη ηα ζηνηρεία ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλα, δηόηη θαη θαηά ηνλ 

20ν αη. ζηελ πεξηνρή είρε θαηαζθεπαζηεί αξδεπηηθό απιάθη, ν ρώξνο 

γεληθόηεξα είρε ρξεζηκνπνηεζεί ηε δεθαεηία ηνπ ’80 γηα ηελ απόζπξζε 

γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηέινο, πξηλ από ηελ εηδνπνίεζε ηεο αλαδόρνπ 

εηαηξείαο πξνο ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία γηα ηελ ύπαξμε αξραίνπ θηηξίνπ, 

είραλ πξνεγεζεί ηζνπεδώζεηο κε κεραλήκαηα. Δπηπιένλ όκσο ήηαλ γλσζηό 

όηη ππήξρε πξντζηνξηθή θεξακηθή θαη εληόο ηνπ νξύγκαηνο ηνπ αξραίνπ λανύ, 

εηδηθόηεξα ζηηο ηάθξνπο ζεκειίσζεο ησλ ηνίρσλ. Καηόπηλ ηνύηνπ ε γλσζηή 

έθηαζε ηεο πξντζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζε 250 ηκ.7. 

   Από ηηο ηνκέο ζηα βόξεηα θαη δπηηθά, εηδηθόηεξα ηηο ηνκέο , Σ, Τ πξνέθπςαλ 

θαη ηα κνλαδηθά ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο (Δικ. 9, 10), παζζαιόηξππεο (Π 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) θαη ηξεηο ιάθθνη (Λ 8, Λ 10 θαη Λ 12) κε όζηξαθα 

ακθνξέσλ ηύπνπ 1 (ΑΚ 63, 64, 65) ζε δύν από απηνύο, πνπ ζηάζεθε όκσο 

δπλαηόλ λα εληνπηζηνύλ κόλν ζηηο πεξηνρέο όπνπ ν ζπκπαγήο βξάρνο. 

Παξαδίπια, όπνπ ην θπζηθό πέηξσκα είρε ηε κνξθή ηζρπξήο ζπζζώξεπζεο 

ππθλώλ ιίζσλ, απηό ήηαλ αδύλαηνλ εμαηηίαο θαη ησλ ζύγρξνλσλ επεκβάζεσλ 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ο ιάθθνο 8 ήηαλ θπθιηθόο, δηακέηξνπ 0,70 κ. θαη 

βάζνπο 0,38 κ. Οη ιάθθνη 10 θαη 12 ήηαλ θπθιηθνύ θαη αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο 

κήθνπο 1,00 θαη 1,38 αληίζηνηρα θαη βάζνπο 0,30-0,35 κ. 

  Ζ αλεύξεζε ειαρίζησλ θαηαινίπσλ ηκεκάησλ νηθνδνκηθνύ πεινύ κε 

απνηππώκαηα θιαδηώλ θαη θαιακηώλ πξέπεη λα εξκελεπηεί από ην όηη ηα 

θαηάινηπα δελ είραλ θαεί θαη σο εθ ηνύηνπ δηαιύζεθαλ ζην πέξαζκα ησλ 

ρξόλσλ. Απνδεηθλύνπλ, όκσο, όηη ν μύιηλνο ζθειεηόο έθεξε επίζηξσζε 

                                                                                                                                            
ζεκεηώλεηαη ε αλεύξεζε βπδαληηλνύ ηάθνπ, αιιά θαη όζηξαθα Δπνρήο Υαιθνύ, γεσκεηξηθά, 

θνκκάηηα πηζαξηώλ θαη θεξακίδηα.  Σν 2004 είρε πεξπαηεζεί ν ρώξνο από ηελ ηνύκπα ζηε 

ζέζε Παιηνθιεζηά κέρξη ηε ζύγρξνλε θύδξα θαη παξαηεξήζεθε όηη ε δηαζπνξά πιηθνύ 

παξαηεξείηαη κόλν γύξσ από ηελ ηνύκπα. 
6
 ηελ νκάδα κειέηεο ζπκκεηείραλ ε αξραηνιόγνο Αλαζηαζία Λαγνύδε, ε ζπληεξήηξηα Εσή 

Σζένπ, ν ζρεδηαζηήο Θσκάο Σειηόπνπινο θαη ν θσηνγξάθνο Θεόδσξνο Ζιηάδεο.               
7
 Βι. Παπαδόπνπινο 2016, 155 θ.ε. γηα ηνπο νηθηζκνύο θαη ηηο κηθξόηεξεο εγθαηαζηάζεηο 

γεληθόηεξα ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη εηδηθόηεξα 223-228 γηα ην βνξεηνειιαδηθό ρώξν. 
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πεινύ. Από ηηο παζζαιόηξππεο πξνθύπηεη ε παξνπζία ελόο επηκήθνπο 

θηίζκαηνο κε αςηδσηή απόιεμε (Δικ. 9, 10), δηαζηάζεσλ 6Υ3 κ., κε ΝΓ-ΒΑ 

πξνζαλαηνιηζκό. Πνπζελά δελ ζηάζεθε δπλαηόλ λα δηαπηζησζεί ε παξνπζία 

εζηίαο ή άιιεο ηξνθνπαξαζθεπαζηηθήο θαηαζθεπήο, πνπ είλαη ηόζν 

ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ επνρή.   

   Ζ θαηαζθεπή καθξόζηελσλ θαηνηθηώλ κε παζζαιόηξππεο είλαη γλσζηή ζηε 

Μαθεδνλία, εηδηθόηεξα ζηελ επξύηεξε από ηε θύδξα πεξηνρή από ηε 

Νενιηζηθή Δπνρή, όπσο δείρλνπλ ηα παξαδείγκαηα από ηε σζάλδξα8, ηελ 

Άςαιν9, ηα Γηαλληηζά10.  

   Καηά ηελ Πξώηκε Δπνρή Υαιθνύ ηα ζπλερόκελα παζζαιόπεθηα, δξνκηθά 

θηίζκαηα ηεο θάζεο Β (2200-1900 π.Υ.) ζηελ Σνύκπα ηνπ Αξρνληηθνύ11, 

εληππσζηάδνπλ κε ηελ ππθλόηεηα ησλ εζσηεξηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ηνλ 

πινύην ζε πνηθηιία θαη αξηζκό ησλ επξεκάησλ ηνπο. Κηίζκαηα νξζνγώληα 

είλαη γλσζηά αλαηνιηθόηεξα από ηνλ νηθηζκό ηεο ΠΔΥ ζην ρώξν ηεο 

«ΒΑΛΚΑΝ ΔΥΠΟΡΣ» ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ12 θαη αςηδσηά ζην ηξώκα 23 b 

ηνπ Καζηαλά13.  

   ηε Γπηηθή Μαθεδνλία, ειιεηςνεηδείο θαηαζθεπέο θαη νξζνγώληα θηίζκαηα 

είλαη γλσζηά από ηελ Κνδάλε14, ελώ παζζαιόπεθηα ζηελ πεδηάδα ηνπ 

Ακπληαίνπ βξέζεθαλ ζηνλ νηθηζκό Αλάξγπξνη 1115, ζηα νπνία θαη πάιη είλαη 

εληππσζηαθόο ν αξηζκόο θαη ε πνηθηιία ησλ επξεκάησλ16.  

   Από ηα θαιύηεξα ζσδόκελα θηήξηα απηνύ ηνπ είδνπο ζηελ Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία είλαη ην παζζαιόπεθην, δξνκηθό ζην Νηηθηιί Σαο πνπ έζθαςε ν Γ. 

Θενράξεο θαη ην αςηδσηό ηεο θάζεο Vα ησλ ηηαγξώλ17. 

                                                 
8
 Βι. Γεσξγηάδνπ 2015. 

9
 Βι. Υξπζνζηόκνπ , Πνινπθίδνπ & Πξνθνπίδνπ 2001, 519 γηα ηηο παζζαιόπεθηεο θαηνηθίεο. 

10
 Βι. Υξπζνζηόκνπ Παλ. 2003, 101-133, εηδηθόηεξα 108-110.  

11 Βι. Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ 2014,  29-46, εηδηθόηεξα 31-38, 43-44.  
12

  Παππά θ.ά. 2000, 139. 
13

 Aslanis 1985, 33, εηθ. 13, 14.  
14

 Βι. Καξακήηξνπ 2010, 18 θαη 24, θαζώο θαη Καξακήηξνπ 2011, 53 γηα ηελ ηαπηόρξνλε 

παξνπζία αςηδσηώλ θαη νξζνγώλησλ θηηζκάησλ ζην Λνγγά Διάηεο. Δπίζεο, Υνλδξνγηάλλε-

Μεηόθε 2009, 243.  
15

 Βι. Υξπζνζηόκνπ Παλ., ππό έθδνζε. 
16

 Γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ θαηνηθηώλ βι. νπβαηδή 2009. 
17

 Κνπθνύιε-Υξπζαλζάθε & Ρσκηνπνύινπ 1992, 236.Treuil 1983, 315, εηθ. 167. Renfrew et 

al. 1986, 190, εηθ. 8 (10, 11), εηθ. XXVI (2), XXVII.  Παπαδόπνπινο 2002, 108, ζρέδ. 3. 
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   Παζζαιόπεθηα αςηδσηά θηίζκαηα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο Υαιθνύ κε ηνίρνπο 

θαηαζθεπαζκέλoπο κε ηελ πξνζζεηηθή ηερληθή (torchis), όπσο απηό ηεο 

θύδξαο έρνπλ έξζεη ζην θσο ζην Ezero ηεο Βνπιγαξίαο θαη ην Vucědol ηεο 

Κξναηίαο18. Σέινο είλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί όηη ε εκθάληζε ζηελ 

Πεινπόλλεζν ζρεδόλ ζηελ ίδηα ρξνλνινγηθή πεξίνδν αςηδσηώλ θηηζκάησλ 

ζεσξείηαη βόξεην ζηνηρείν19.  

     ην ζεκείν απηό θαη πξηλ από ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ αμίδεη λα 

ηνληζηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο εγθαηάζηαζεο (Δικ. 1) ζην βόξεην άθξν ηνπ 

ιόθνπ κε ηελ νλνκαζία «Σνύκπα» ηεο θύδξαο, ν νπνίνο ππεξέρεη ηεο 

πεδηάδαο, είλαη πξνζηαηεπκέλνο από ηα λεξά, δηαζέηεη νρπξόηεηα θαη θπξίσο 

επνπηεία ηεο δηάβαζεο πξνο ηε δπηηθή Μαθεδνλία θαη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη 

ην λόην ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Αληίζηνηρα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

παξαηεξνύληαη ζηα δπηηθά ζηελ αθξόπνιε ηεο Έδεζζαο (Δικ. 5, 11), όπνπ 

επίζεο ζύγρξνλε εγθαηάζηαζε θαζώο θαη ζηνλ αξραίν νηθηζκό ζηε Γθξάηηζηα 

ηεο Γξνζηάο20 (Δικ. 5), ζηα βόξεηα ζηε Νέα Εσή (Δικ. 5, 12) πνπ ειέγρεη ηελ 

είζνδν ηεο Αικσπίαο21, ζηα βνξεηναλαηνιηθά ζηελ ηνύκπα ηνπ Μαλδάινπ22, 

ζηα αλαηνιηθά ζην Αξρνληηθό23.  

    Απνκέλεη βέβαηα έλα εξσηεκαηηθό, αλ ε εγθαηάζηαζε πνπ ζπδεηάκε, 

δεκηνπξγήζεθε κεηά από δηαθνπή ηεο θαηνίθεζεο ζηελ πεδηλή πξντζηνξηθή 

ηνύκπα ζην αγξνηεκάρην αξ. 477 ηεο θύδξαο, γηα ηελ νπνία ε γλώζε καο 

είλαη πνιύ απνζπαζκαηηθή. Δάλ λαη, πνηνο είλαη ν ιόγνο, κήπσο θάπνηα  

ηνπηθή πεξηβαιινληηθή αιιαγή24; Δάλ ππήξρε ηαπηόρξνλε θαηνίθεζε θαη ζηηο 

δύν ζέζεηο, πσο ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί ε εγθαηάζηαζε ζην ιόθν 

«Σνύκπα» κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηελ πιήξε ζέα πξνο θάζε θαηεύζπλζε 

θαη πξνο ηνλ νπξαλό25. 

                                                 
18

 Treuil 1983, 316. Aslanis 1985, 35. Παπαδόπνπινο 2002, 115.  
19

 Maran 2012, 31. 
20

 Γηα ηελ Έδεζζα θαη ηε Γξνζηά βι. Υξπζνζηόκνπ 2008, 29-33. 
21

 Υξπζνζηόκνπ 1994, 36.  
22

 Γηα ην Μάλδαιν βι. Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ & Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1996, 143-146.  
23

 Γεληθόηεξα γηα ηηο ζέζεηο ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ βι. Andreou, Fotiadis & Kotsakis1996, 

573-591. Bailey 2000, 240-262. Αλδξένπ 2014, εηδηθόηεξα 144 γηα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

ηνπο θαη ηηο ζέζεηο δηαζπνξάο ηνπο. Δπίζεο, Μαπξνεηδή 2014, 261-280, εηδηθόηεξα 262-263. 
24

 Γηα ην θιίκα γεληθόηεξα θαη ηηο αιιαγέο ζε πεξηνξηζκέλν όκσο ηνπηθό επίπεδν βι. Andreou, 

Fotiadis & Kotsakis 1996, 576. Αθόκε βι. Μεξνύζεο 2009. 
25

 Οη κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο ηεο ζέζεο σο ηεξό ζηα ειιεληζηηθά ρξόληα θαη σο ζηξαηησηηθή 

εγθαηάζηαζε ζηνλ 20
ν
 αη. επηβάιινπλ έλα ζρεηηθό πξνβιεκαηηζκό. Από ηελ άιιε πιεπξά 
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    Δπαλεξρόκελνη ζηα επξήκαηα θαη εηδηθόηεξα ζηελ θεξακηθή, όπσο ζα 

θαηαδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα, νη βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη θνηλέο κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, γεγνλόο πνπ 

απνδεηθλύεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη όηη ε εηθόλα είλαη παξόκνηα ζηηο 

«αδηαηάξαθηεο» ηξόπνο ηνπ ιέγεηλ ηνκέο κε ηα πεξηζζόηεξα πξντζηνξηθά 

θαηάινηπα, ελώ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα είλαη ηα κηθξνεπξήκαηα.  

     Ζ δσή ζην ιόθν «Σνύκπα» θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κηα δηαθνπή ζηελ 

Πξώηκε Δπνρή Υαιθνύ θαη ε παξαπάλσ δηαπίζησζε έρεη ήδε ζεκεησζεί όηη 

έρεη γεληθόηεξν ραξαθηήξα26. Ληγνζηά, ραξαθηεξηζηηθά όκσο όζηξαθα (ΑΚ 90-

103), πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο άξζξνπ, απνηεινύλ 

ζηνηρείν όηη ππήξμε επαλεγθαηάζηαζε ζηελ Ύζηεξε Δπνρή Υαιθνύ. Σα 

επξήκαηα πξνέξρνληαη από ηηο ηνκέο Γ4, Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ε2, Ε3, Ε4, Κ3, Λ3. 

Πξόθεηηαη γηα κεκνλσκέλα εγράξαθηα όζηξαθα27, ππξαύλνπο κε θπιηλδξηθή 

βάζε, θαλζάξνπο κε ζηγκνεηδέο πεξίγξακκα θαη σηόζρεκεο ππεξπςσκέλεο 

ηνπ ρείινπο ιαβέο, ζθαηξηθά θαλζαξόζρεκα αγγεία28 κε εγράξαθηε 

δηαθόζκεζε θαη θηάιεο29 (Δικ. 33).  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
ιείπνπλ ηειείσο ηα ζηνηρεία γηα ηελ ύπαξμε ρώξσλ ιαηξείαο ζηε Μαθεδνλία θαηά ηελ Πξώηκε 

Δπνρή Υαιθνύ. Γηα ηα ζηνηρεία από ηελ ππόινηπε Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε βι. Θενί θαη 

Ήξωεο, 132-157.  Δπίζεο Λακπξηλνπδάθεο – Καηάθεο 2012, 191, 195, γηα ηελ παξνπζία 

πξσηνειιαδηθώλ θαηαινίπσλ ζην ηεξό ηεο Άξηεκεο θαη ηεο δηαηήξεζε ηνπο ζην ηεξό ηνπ 

Απόιισλα Μαιεάηα ζηελ Δπίδαπξν. Αθόκε βι. Καθαβνγηάλλε 2009, 57 θαη 59-61 γηα ηελ 

ύπαξμε αςηδσηνύ πξσηνειιαδηθνύ θηηξίνπ θνληά ζην λαό ηεο Αξηέκηδνο ζηε Μεξέληα 

Αηηηθήο.  
26

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ 2014, 33 θαη ζεκ. 10. Δπίζεο, Αζιάλεο 2009, 31. Μεξνύζεο 

2009.  
27 Γηα εγράξαθηε κε παξόκνηα κνηίβα θεξακηθή ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνύ από ηελ Άςαιν 

θαη ην Αξρνληηθό  βι. Georgiadou 2006, 14, πίλ. 3 θαη Γειηόπνπινο 2010, 75 θ.ε. Δπίζεο 

Παπαεπζπκίνπ- Παπαλζίκνπ 2014, 32, όπνπ ζεκεηώλεηαη όηη ε εγράξαθηε θεξακηθή ηεο 

θάζεο Α ηνπ Αξρνληηθνύ, ησλ αξρώλ ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνύ (1516-1414 π.Υ.), 

απνπζηάδεη από ηε θάζε Β, πνπ ην θαηώηεξν όξηό ηεο ηνπνζεηείηαη ζηα 1980 π.Υ. 
28

 Hochstetter  1984, 62 θ.ε., πίλ. 18 (1), 35 (1) θαη ζει. 63 , πίλ. 8 (7).  
29

 Hochstetter 1984, 83, πίλ. 31 (4). 
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1.2 Παποςζίαζη ηομών (Δικ. 8) 

ηελ παξνπζίαζε ησλ ηνκώλ30 αλαθέξνληαη θαηαξρήλ ηα αξρηηεθηνληθά 

θαηάινηπα, όηαλ ππάξρνπλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κηθξά επξήκαηα θαη ε 

θεξακηθή ηεο Πξώηκεο Δπνρήο Υαιθνύ.  

 

Σομέρ Α, Β, Γ, Γ, Σ, Ε, Ζ, Ν 

Οη παξαπάλσ ηνκέο απιώλνληαη ζην ρώξν ηνπ νξύγκαηνο ηνπ αξραίνπ 

λανύ (Δικ. 2, 3, 8). Καηά ζπλέπεηα δελ απέδσζαλ αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα. 

Σα θηλεηά επξήκαηά ηνπο, θπξίσο ε θεξακηθή όπσο αλαθέξζεθε, απνηέιεζαλ 

ζηνηρείν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο έθηαζεο ηεο πξντζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο. 

Παξόια απηά εδώ βξέζεθαλ ππξήλεο ππξηηόιηζνπ θαη έλα πηζαλό ηκήκα 

αγθπξόζρεκνπ αληηθεηκέλνπ (Δικ. 32)31.  

Μικπά εςπήμαηα 

Ε4. Πηζαλό αγθπξόζρεκν αληηθείκελν ΑΚ 86 (Δικ. 32). 

 

Δπιλεγμένη Κεπαμική 

Αγγεία κε νπέο θάησ από ην ρείινο: ΑΚ 1, ΑΚ 2, ΑΚ 3, ΑΚ 4. 

Φηάιεο, ηύπνο 1: ΑΚ 8, ΑΚ 10, ΑΚ 11, ΑΚ 12, ΑΚ 13.  

Φηάιεο, ηύπνο 2: ΑΚ 22. 

Φηάιεο, ηύπνο 3: ΑΚ 25. 

Φηαιόζρεκα αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 26. 

Φηαιόζρεκα αγγεία, ηύπνο 2: ΑΚ 33. 

Κύπειιν: ΑΚ 41. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 43. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 2: ΑΚ 48. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 3: ΑΚ 73. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 4: ΑΚ 54. 

                                                 
30

 Βι. Υξπζνζηόκνπ 1998, 338, όπνπ πεξηγξαθή ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο ησλ ηνκώλ, πνπ δελ 

ζα επαλαιεθζεί εδώ. 
31

 Αγθπξόζρεκα αληηθείκελα από δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Μαθεδνλίαο απεηθνλίδνληαη ζην 

Heurtley 1939, 203, εηθ. 67 (f-k). Έρνπλ επίζεο βξεζεί ζηα έξβηα (Ridley & Wardle 1979, 

224) θαη ηνλ Καζηαλά (Aslanis 1985, 198, πίλ. 83 (4)]. Πνιπάξηζκα έρνπλ έξζεη ζην θσο 

πξόζθαηα ζηνλ νηθηζκό Αλάξγπξνη 11 ηεο ιεθάλεο ηνπ Ακπληαίνπ (βι. Υξπζνζηόκνπ Παλ. 

2016), όπνπ θαηά πιεξνθνξίεο ηνπ αλαζθαθέα βξέζεθαλ όρη ζπγθεληξσκέλα, αιιά 

κεκνλσκέλα ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ νηθηζκνύ. Δλίνηε έρνπλ εξκελεπζεί σο πθαληηθά βάξε 

(Παππά θ.ά. 2000, 141, εηθ. 11). Γηα ηε ρξήζε ηνπο βι. αθόκε Παπαδόπνπινο 2016, 219.  
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Όζηξαθα πηζνεηδώλ ααγείσλ: ΑΚ 57. 

Ακθνξείο, ηύπνο 2: ΑΚ 73. 

Πξόρνη: ΑΚ 74, ΑΚ 78. 

Λαβέο: ΑΚ 80, ΑΚ 82. 

Βάζεηο: ΑΚ 81. 

 

Σομέρ Δ, Θ, Ο, Π, Ρ (Δικ. 8)  

Βξίζθνληαη εθηόο ηνπ νξύγκαηνο ζηα αλαηνιηθά ηνπ αξραίνπ λανύ, 

απέδσζαλ ιηγνζηά πξντζηνξηθά επξήκαηα θαη θαηόπηλ ηνύηνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ, έρνληαο θάπνηεο επηθπιάμεηο, ζηνλ ππνινγηζκό ηεο 

έθηαζεο. 

 

Μικπά εςπήμαηα 

 Πήιηλν θπιηλδξηθό ζθνλδύιη: ΑΚ 83 (Δικ. 32).  

Λεπίδα από ππξηηόιηζν: ΑΚ 88 (Δικ. 32). 

 

Δπιλεγμένη κεπαμική 

Φηάιεο, ηύπνο 1: ΑΚ 9. 

Φηαιόζρεκα αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 27, ΑΚ 28, ΑΚ 29. 

Όζηξαθα θηαιόζρεκσλ αγγείσλ: ΑΚ 38, ΑΚ 39. 

Ακθνξείο, ηύπνο 1: ΑΚ 60. 

Ακθνξείο, ηύπνο 2: ΑΚ 69. 

 

Σομέρ Κ, Λ (Δικ. 8) 

Βξίζθνληαη ακέζσο βόξεηα ηνπ νξύγκαηνο. Απέδσζαλ αξθεηά θεξακηθά 

επξήκαηα θαη ππνινγίζηεθαλ ζηελ έθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Δπιλεγμένη κεπαμική 

Αγγεία κε νπέο θάησ από ην ρείινο: ΑΚ 5, ΑΚ 6. 

Φηάιεο, ηύπνο 1: ΑΚ 14. 

Φηάιεο, ηύπνο 2: ΑΚ 23. 

Φηαιόζρεκα αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 30. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 44. 
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Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 2: ΑΚ 49. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 3: ΑΚ 58. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 4: ΑΚ 56. 

Ακθνξείο, ηύπνο 1: ΑΚ 61. 

Ακθνξείο, ηύπνο 2: ΑΚ 71. 

Πξόρνη: ΑΚ 75, ΑΚ 76, ΑΚ 77. 

 

Σομέρ Η, Μ, Ξ, , Σ, Τ, Φ, Υ, Φ, Χ (Δικ. 8) 

Βξίζθνληαη δπηηθά, βνξεηνδπηηθά ηνπ αξραίνπ νξύγκαηνο θαη απηέο 

νπζηαζηηθά απέδσζαλ ηα πξντζηνξηθά επξήκαηα. ηηο ηνκέο  θαη Τ βξέζεθαλ 

νη παζζαιόηξππεο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξόηαζε γηα αςηδσηό θηίζκα, θαζώο 

θαη νη ιάθθνη (Λ 8, 10, 12) κε ηα αγγεία ζην εζσηεξηθό ηνπο. 

 

Σομή Η 

Όπσο ήηαλ αλακελόκελν ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ην όξπγκα βξέζεθαλ 

κόλν ιίγα πξντζηνξηθά. 

 

Δπιλεγμένη Κεπαμική 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 4: ΑΚ 55. 

 

Σομή Μ 

Μικπά εςπήμαηα 

Πήιηλν δηζθνεηδέο ζθνλδύιη: ΑΚ 84 (Δικ. 32). 

Πήιηλν πεληόζρεκν ζθνλδύιη: ΑΚ 85 (Δικ. 32). 

 

Δπιλεγμένη κεπαμική 

Φηάιεο, ηύπνο 1: ΑΚ 15. 

Φηάιεο, ηύπνο 2: ΑΚ 24. 

Φηαιόζρεκα αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 31. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 2: ΑΚ 50. 

Ακθνξείο, ηύπνο 2: ΑΚ 72. 

 

 



ΠΡΟ-ΙΣΟΡΗΜΑΣΑ 8 (2018) / Α. Χρσζοζηόμοσ & Α. Γεωργιάδοσ, 

Εγκαηάζηαζη Πρώιμης Εποτής Χαλκού ζηη κύδρα 

 

13 

 

Σομή Ξ 

Δπιλεγμένη Κεπαμική 

Αγγεία κε νπέο θάησ από ην ρείινο: ΑΚ 7.  

Φηάιεο, ηύπνο 1: ΑΚ 16, ΑΚ 17. 

Φηαιόζρεκα ηύπνο 3: ΑΚ 35, ΑΚ 36. 

Όζηξαθα θηαιόζρεκσλ ΑΚ 40. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 45. 

Όζηξαθα πηζνεηδώλ αγγείσλ: ΑΚ 58. 

Βάζε πηζνεηδνύο αγγείνπ: ΑΚ 59.  

 

Σομή  

Δπιλεγμένη Κεπαμική 

Φηάιεο, ηύπνο 1: ΑΚ 18, ΑΚ 19, ΑΚ 20. 

Φηαιόζρεκα αγγεία, ηύπνο 2: ΑΚ 34. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 46. 

Ακθνξείο, ηύπνο 1: ΑΚ 62, ΑΚ 63, ΑΚ 64. 

Πξόρνη: ΑΚ 79. 

 

Σομή Σ 

Λίζηλν εξγαιείν από ππξηηόιηζν: ΑΚ 89 (Δικ. 32). 

Φηαιόζρεκα αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 32. 

 

Σομή Τ 

Κύπειια: ΑΚ 42. 

Ακθνξείο, ηύπνο 1: ΑΚ 65. 

 

Σομή Υ 

Δπηιεγκέλε Κεξακηθή 

Ακθνξείο, ηύπνο 1: ΑΚ 66. 

 

Σομή Φ 

Δπιλεγμένη Κεπαμική 
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Φηάιεο, ηύπνο 1: ΑΚ 21. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 1: ΑΚ 47. 

Πηζνεηδή αγγεία, ηύπνο 2: ΑΚ 51. 

Ακθνξείο, ηύπνο 1: ΑΚ 67. 

 

Πεπιζςλλογή  και δοκιμαζηικέρ ηομέρ  

Φηαιόζρεκα αγγεία, ηύπνο 3: ΑΚ 37. 

Ακθνξείο, ηύπνο 1: ΑΚ 68. 

Φνιίδα από θαζηαλό ππξηηόιηζν: ΑΚ 87.    

 

2. ΚΔΡΑΜΗΚΖ  

2. 1 Γενικά σαπακηηπιζηικά   

 

   Ζ κειέηε ηεο θεξακηθήο ην 2012-2013 πεξηιάκβαλε θαηαγξαθή-

θαηακέηξεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ νζηξάθσλ, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη 

ζε 1682. Πξόθεηηαη γηα κνλόρξσκε θεξακηθή κε αδξή σο επί ην πιείζηνλ 

επηθάλεηα. Σν πνζνζηό ησλ ιεηαζκέλσλ αγγείσλ είλαη πνιύ κηθξό, ελώ 

αμηνζεκείσηε είλαη ε έιιεηςε αγγείσλ κε ζηηιβσκέλε επηθάλεηα. 

    Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ νζηξάθσλ θαηαξηίζηεθαλ ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία. ε ό, ηη αθνξά ζηε ζύζηαζε ν πειόο ζε πνζνζηό 45,4% (765 

όζηξαθα) είλαη ιεπηόθνθθνο, ζε πνζνζηό 43% (724 όζηξαθα) είλαη κεζαίνο 

θαη ζε πνζνζηό 11,1% (193 όζηξαθα) είλαη ρνλδξόθνθθνο. Ο κεζαίνο θαη 

ρνλδξόθνθθνο πειόο πεξηέρνπλ πνιιά εγθιείζκαηα άκκνπ, θόθθνπο 

πεηξσκάησλ ραιαδία ή αζβεζηόιηζνπ θαη καξκαξπγίεο. ηνλ ιεπηόθνθθν 

πειό ηα εγθιείζκαηα είλαη πεξηνξηζκέλα ζε πνζνζηό θαη κέγεζνο. Ζ ζύζηαζε 

ηνπ πεινύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αδξή επηθάλεηα απνηεινύλ έλα από ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο ηεο θεξακηθήο Πξώηκεο Δπνρήο 

Υαιθνύ από απηή ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνύ. Κπξίαξρα ρξώκαηα πεινύ 

είλαη ην αλνηρηό ή ζθνύξν θαζηαλέξπζξν (αλνηρηό Munsell Hue 5 YR, 6/6, 6/8, 

7/6, 7/8 θαη 7.5 YR, 6/6, 6/8, 7/6, 7/8, ζθνύξν Munsell Hue 5 YR, 5/6, 5/8, 6/6 

θαη 7.5 YR, 5/6, 5/8, 6/6) ζε πνζνζηό πεξίπνπ 55% θαη ην θαζηαλό (Munsell 

Hue 5 YR 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 6/4 θαη 7.5 YR, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 6/4) ζε πνζνζηό 

γύξσ ζην 19%. Αθνινπζνύλ ην θηηξηλέξπζξν (Munsell Hue 2.5 YR, 6/6, 6/8, 
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7/6, 7/8) θαη δηάθνξνη ηόλνη ηνπ γθξίδνπ. Ο ππξήλαο ζηα πεξηζζόηεξα από ηα 

κηζά όζηξαθα (πνζνζηό 53%) είλαη εηεξόρξσκνο (γθξίδνο), ιόγσ αηεινύο 

όπηεζεο. 

     Με βάζε ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ε εηθόλα πνπ δηακνξθώζεθε έρεη σο 

εμήο: ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεπηώλ αγγείσλ κε ηνηρώκαηα 0,3-0,8 εθ. 

εληάζζεηαη πνζνζηό 46,2% (778 όζηξαθα) ηνπ πιηθνύ (θηάιεο ηύπνπ 1 θαη 3, 

θηαιόζρεκα αγγεία, θύπειια θαη πξόρνη). Όζηξαθα ζε πνζνζηό 42,2% (710 

όζηξαθα) αλήθνπλ ζε αγγεία κε κεζαία ηνηρώκαηα πάρνπο 0,8-1,2 εθ. 

(ινπάδεο, θηάιεο ηύπνπ 2, πηζνεηδή αγγεία θαη ακθνξείο ηύπνπ 2). Σέινο ζε 

πνζνζηό 11,4% (194 όζηξαθα) εθπξνζσπνύληαη ηα κεγάια απνζεθεπηηθά 

αγγεία κε πάρνο ηνηρσκάησλ από 1,1 έσο 1,6 εθ. (ακθνξείο ηύπνπ 1).  

   Παξάιιεια κε ηελ θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθξόηεζε ηεο 

ηππνινγίαο. πλνιηθά 82 όζηξαθα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν σο 

θαζνξηζηηθά ηεο Πξώηκεο Δπνρήο Υαιθνύ θαη απνδόζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζρήκαηα κε θξηηήξην ηελ νκνηόηεηα ρείινπο, ιαηκνύ θαη ζώκαηνο, όπνπ απηό 

ζσδόηαλ. Σν ζρεκαηνιόγην ησλ αγγείσλ πνπ δηακνξθώζεθε πεξηιακβάλεη 

αλνηρηά θαη θιεηζηά αγγεία, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε επηά (7) ζρήκαηα. Σα 

αλνηρηά αγγεία εθπξνζσπνύληαη κε αγγεία κε νπέο θάησ από ην ρείινο, 

θηάιεο, θηαιόζρεκα αγγεία, θύπειια θαη πηζνεηδή αγγεία. ηα θιεηζηά, κε 

ιαηκό αγγεία, εληάζζνληαη νη ακθνξείο θαη νη πξόρνη. Γπλαηόηεηα δηάθξηζεο ζε 

επηκέξνπο ηύπνπο ππήξρε ζηηο θηάιεο, ηα θηαιόζρεκα, ηα πηζνεηδή αγγεία θαη 

ηνπο ακθνξείο. Σα ηξία πξώηα ζρήκαηα εθπξνζσπνύληαη ζε ζρεδόλ ηζόπνζε 

θαηαλνκή θαη κε αξθεηά παξαδείγκαηα ην θάζε έλα, ελώ απνηεινύλ θαη ηνλ 

ζπρλόηεξν ηύπν αγγείνπ αλάκεζα ζην πιηθό ηεο θύδξαο. ηνπο ακθνξείο 

ηύπνπ 1 εληύπσζε πξνθαιεί ην κέγεζνο θαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ. Οη 

ακθνξείο ηύπνπ 2 θαη νη πξόρνη δηαθξίλνληαη από ην ζηελό ιαηκό θαη ην πάρνο 

ησλ ηνηρσκάησλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε έιιεηςε ησλ θαλζαξόζρεκσλ αγγείσλ 

κε ππεξπςσκέλεο ιαβέο, πνπ ελίνηε ραξαθηεξίδνληαη σο ακθνξίζθνη θαη 

απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό ζρήκα ηνπ ηέινπο ηεο ΠΔΥ, πνιύ ζπρλό ζηε ΒIV 

θάζε ηνπ Αξρνληηθνύ, πνπ ζύκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ξαδηνρξνλνινγήζεηο 

ε έλαξμή ηεο ηνπνζεηείηαη γύξσ ζην 2200 π.Υ.32.   

                                                 
32

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ 2014, 38.  
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      Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ησλ επηιεγκέλσλ ηνπ θαηαιόγνπ 

επηβεβαηώλεηαη ε γεληθή εηθόλα πνπ πξναλαθέξζεθε. ηελ πιεηνθεθία ηνπο 

είλαη αδξά, κε ιείαλζε λα παξαηεξείηαη ζε 19 παξαδείγκαηα από ηα ζπλνιηθά 

82. Πξόθεηηαη γηα θάπνηεο θηάιεο ηνπ ηύπνπ 1, ειάρηζηα όζηξαθα ακθνξέσλ 

(ΑΚ 71, 72, 67), θηαιόζρεκσλ αγγείσλ (ΑΚ 33), ην θύπειιν ΑΚ 42 θαη 

πηζνεηδώλ αγγείσλ (ΑΚ 53). Οη θηάιεο ηύπνπ 1 θαη κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα 

θηαιόζρεκσλ αγγείσλ (ΑΚ 35, 37, 38) θέξνπλ θόθθηλν, γθξίδν ή καύξν 

επίρξηζκα. άξσζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο παξαηεξείηαη κόλν ζηνπο 

κεγάινπο ακθνξείο ηύπνπ 1 (ΑΚ 62, 64, 65). 

  Γηα ηε δηαθόζκεζε ησλ πηζνεηδώλ αγγείσλ πξνηηκώληαη νη επίζεηεο 

πιαζηηθέο ηαηλίεο κε εκπηέζεηο δαρηύισλ. ε δύν πεξηπησζεηο (ΑΚ 67, 73) ε 

ηαηλία θέξεη ινμέο εγραξάμεηο κε εξγαιείν. ηα θηαιόζρεκα αγγεία ηύπνπ 1 

ζπρλά ζπλαληώληαη απνθύζεηο, καζηνεηδείο ή δίινβεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζπλήζσο θάησ από ην ρείινο. Οη ακθνξείο ηύπνπ 2 θέξνπλ πεξηκεηξηθά ηνπ 

ρείινπο ζεηξά ζηαγνλόζρεκσλ εκπηέζεσλ κε εξγαιείν ή εγράξαθηα 

γξακκίδηα. 

   Οη λαβέρ είλαη νξηδόληηεο, ζσιελσηέο ζηνπο πηζακθνξείο, θάζεηεο, ηαηλσηέο 

ειιεηςνεηδνύο δηαηνκήο ζηηο πξόρνπο θαη γισζζνεηδείο ή επηκήθεηο 

απνθύζεηο ζηα  πηζνεηδή αγγεία θαη ζην θηαιόζρεκν αγγείν ΑΚ 32.   

   Με βάζε ηελ θεξακηθή ε απόιπηε ρξνλνιόγεζε ησλ πξντζηνξηθώλ 

ιεηςάλσλ ηεο θύδξαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηε κέζε θάζε ηεο ΠΔΥ, 

αλάκεζα ζην 2700 θαη 2200 π.Υ. κε ηα πεξηζζόηεξα παξάιιεια λα 

πξνέξρνληαη από ηνλ Καζηαλά (ζηξώκα 26-23), ην Αμηνρώξη, ηε ίλδν, ηνπο 

ηηαγξνύο (θάζε Vb), ηα έξβηα (θάζε 9-10) θαη ην Αξρνληηθό (θάζε Β). Σε 

ρξνλνιόγεζε απηή επηβεβαηώλνπλ ε αδξή, αθξόληηζηε επηθάλεηα ησλ αγγείσλ 

θαη ε παληειήο έιιεηςε αλώηεξεο πνηόηεηαο ζθνπξόρξσκσλ ζηηιβσκέλσλ 

αγγείσλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξώηκε θάζε ηεο ΠΔΥ. Ζ έιιεηςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο όςηκεο θάζεο ηεο ΠΔΥ θαλζαξόζρεκσλ αγγείσλ κε 

ππεξπςσκέλεο ιαβέο, πνπ πξναλαθέξζεθε, απνηειεί επηπξόζζεηε έλδεημε 

γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ζέζεο γύξσ ή ιίγν κεηά ην 2200 π.Υ. 
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3. ΥΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΓΓΔΗΧΝ  

 

3.1. Αγγεία με οπέρ κάηω από ηο σείλορ (ΑΚ 1-7) (Δικ. 13)  

Αλάκεζα ζην πιηθό ηεο θύδξαο αλαγλσξίζηεθαλ επηά (7) αλνηρηά αγγεία κε 

εκηζθαηξηθό πεξίγξακκα ζώκαηνο θαη ζεηξά κηθξώλ, θπθιηθώλ νπώλ θάησ 

από ην ρείινο33, ε δηάκεηξνο ησλ νπνίσλ  θπκαίλεηαη από 16 έσο 34 εθ., ελώ 

ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο από 0,8 έσο 1,1 εθ. Όια ηα ζσδόκελα 

παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη από ην ρείινο ηνπ αγγείνπ γεγνλόο πνπ δελ 

επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ύςνπο ηνπο ή ηελ αλαγλώξηζε ηεο βάζεο ηνπο. 

Με βάζε ην ζρήκα ηνπ ζώκαηνο παξαηεξνύκε δύν παξαιιαγέο: πέληε (ΑΚ 1, 

ΑΚ 6, ΑΚ 4, ΑΚ 2, ΑΚ 3) πνιύ αλνηρηά θαη ξερά αγγεία, δύν (ΑΚ 5, ΑΚ 7) κε 

βαζύηεξν ζώκα. Σν ρείινο ηνπο είλαη θάζεην, απνζηξνγγπιεπκέλν ή 

νμπθόξπθν.  

Ζ θεξακηθή ύιε ηξηώλ είλαη ρνλδξόθνθθε κε πνιιά εγθιείζκαηα. Σα 

ππόινηπα ηέζζεξα παξαδείγκαηα έρνπλ κεζαίν πειό. ηα έμη από ηα επηά 

όζηξαθα ε επηθάλεηα είλαη αδξή, ελώ έλα κόλν είλαη ειαθξώο ιεηαζκέλν. 

Όζνλ αθνξά ζην ρξώκα ηνπ πεινύ, ηέζζεξα όζηξαθα είλαη αλνηρηά 

θαζηαλέξπζξα, έλα ζθνύξν θαζηαλέξπζξν θαη δύν θαζηαλά. Σέινο ζηα πέληε 

από ηα επηά ζπλνιηθά όζηξαθα απηνύ ηνπ ζρήκαηνο ν ππξήλαο είλαη 

εηεξόρξσκνο (γθξίδνο ή καύξνο). 

  Παξάιιεια ησλ δύν παξαιιαγώλ ηεο θύδξαο εληνπίδνληαη αλάκεζα ζην 

πιηθό ηεο ΠΔΥ από ηνλ Καζηαλά, ην Αμηνρώξη θαη ηα Κξηηζαλά34.  

 

Σομή Β 1 

1) (ΑΚΔ 5990) (Δηθ. 13) 

Σκήκα θάζεηνπ ρείινπο κε νμπθόξπθε απόιεμε. Κάησ απ' απηό δύν νπέο. 

Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα (ραιαδηαθά, 

πεηξαδάθηα, κίθα). Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 5,7 εθ. σδ. 

πι. 4,5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 23 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,9 εθ.  

 

                                                 
33

 Σα αγγεία απηά έρνπλ εξκελεπζεί πνηθηινηξόπσο: σο ζθεύε ηπξνθνκηθά, κε ηηο νπέο λα 

ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ απνξξνή ηνπ ηπξόγαινπ, σο ηαςηά (νπηήξηα) αιιά θαη σο θνπξλάθηα. 

Δλδεηθηηθή βηβι. γηα ηε ρξήζε ηνπο  Hochstetter 1984, 91. Γνπθάθε 2009, 2 θ.ε.   
34

 Aslanis 1985, 83,173, 207 θ.ε., 228 θ.ε., πίλ. 7 (7, 8, 9), 9 (13), 85 (8), 92 (4), 95 (13) .  
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Σομή Γ 1 

2) (ΑΚΔ 6079) 

Σκήκα θάζεηνπ, απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο, θάησ από ην νπνίν ζώδεηαη 

κία νπή. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα ειαθξώο ιεηαζκέλε. σδ. ύς. 3,5 εθ. σδ. 

πι. 4,7 εθ. Γηάκ. ρείινπο 34 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1-1,1 εθ.  

 

3) (ΑΚΔ 6082) (Δικ. 13) 

Σκήκα θάζεηνπ ρείινπο κε επίπεδε επηθάλεηα, ακέζσο θάησ από ην νπνίν 

ζώδνληαη ηξεηο νπέο. Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε πνιιά 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4,3 εθ. σδ. πι. 3,7 

εθ. Γηάκ. ρείινπο αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 0,9 εθ.  

 

Σομή Ζ 4 

4) (ΑΚΔ 6067) 

Σκήκα θάζεηνπ ρείινπο κε νμπθόξπθε απόιεμε. Κάησ απ' απηό  δύν νπέο, όρη 

όκσο δηάηξεηεο όπσο ηηο ππόινηπεο ινπάδεο. Πειόο θαζηαλόο, κεζαίνο κε 

αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο ζθνύξνο γθξίδνο. Δπηθάλεηα ειαθξώο 

λειαζμένη. σδ. ύς. 4,2 εθ. σδ. πι. 5 εθ. Γηάκ. ρείινπο αδηάγλσζηε. Πάρ. 

ηνηρ. 0,8-0,9 εθ. 

 

Σομή Κ 3 

5) (ΑΚΔ 6008) (Δικ. 13) 

Σκήκα θάζεηνπ απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Κάησ απ' απηό ζεηξά από ηξεηο 

νπέο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. ύς. 5,5 εθ. σδ. 

πι. 4,4 εθ. Γηάκ. ρείινπο 16 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,9 εθ.  

Σομή Κ 4 

6) (ΑΚΔ 6015) (Δικ. 13) 

Σκήκα θάζεηνπ απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Κάησ απ' απηό ζεηξά δύν 

νπώλ. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 3,9 εθ. σδ. πι. 4,8 εθ. 

Γηάκ. ρείινπο 34 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1 εθ.  
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Σομή Ξ 1 

7) (ΑΚΔ 6054) 

Σκήκα ζώκαηνο. ώδεη έλα πνιύ κηθξό ηκήκα ηνπ ρείινπο θαη θάησ απ' απηό 

κία νπή. Πειόο θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

καύξνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 2,8 εθ. σδ. πι. 4,5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 

αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 0,8 εθ.  

 

3.2. Φιάλερ (ΑΚ 8-25) (Δικ. 14-16)  

Σν ζρήκα ηεο αλνηθηήο θηάιεο εθπξνζσπείηαη κε δεθανθηώ (18) θηάιεο, νη 

νπνίεο κε βάζε ηε δηακόξθσζε ηνπ ρείινπο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ηύπνπο: α) 

Ζκηζθαηξηθέο θηάιεο κε ρείινο ζρήκαηνο Σ (ΣΤΠΟ 1), β) Ζκηζθαηξηθέο θηάιεο 

κε απνζηξνγγπιεπκέλν ρείινο (ΣΤΠΟ 2) θαη γ) Φηάιεο κε εζσζηξεθέο ρείινο 

(ΣΤΠΟ 3).  

  Ζ δηάκεηξνο ηνπ ρείινπο ησλ θηαιώλ θπκαίλεηαη από 18 έσο 38 εθ., ελώ ην 

πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο από 0,3 έσο 1,3 εθ. Οη ειάρηζηεο ηηκέο (0,3-0,7 

εθ.) ραξαθηεξίδνπλ ηηο θηάιεο ηύπνπ 1 θαη 3. Ο ηύπνο 2 έρεη παρύηεξα 

ηνηρώκαηα από 1-1,1 εθ. Ζ απόθιηζε ζην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ θαζνξίδεηαη 

πξνθαλώο από ηε δηαθνξεηηθή ρξήζε. ηνηρεία γηα ηε βάζε ή ην ύςνο ηνπο 

δελ ππάξρνπλ, αθνύ όιεο νη θηάιεο δηαζώδνπλ ην ρείινο θαη κηθξό ηκήκα 

θάησ από απηό. Χζηόζν παξαηεξείηαη κία δηαθνξνπνίεζε ζε ξερέο θαη ιίγν  

βαζύηεξεο. ε ό,ηη αθνξά ζηηο ιαβέο ε θηάιε ΑΚ 10 θέξεη δίινβε ςεπδνιαβή 

θάησ από ην ρείινο, ελώ ζηελ ΑΚ 21 ζώδεηαη ην ζεκείν απ’ όπνπ εθθπόηαλ 

νξηδόληηα ιαβή-απόθπζε.   

    Ζ θεξακηθή ύιε, όπσο θαη ε επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ησλ θηαιώλ, είλαη 

πνιύ δηαθνξνπνηεκέλε από ηα ππόινηπα ζρήκαηα ηνπ πιηθνύ ηεο θύδξαο, 

γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηα αγγεία απηά εύθνια αλαγλσξίζηκα. ηηο πεξηζζόηεξεο  

θηάιεο ν πειόο είλαη κεζαίαο θαζαξόηεηαο ή ιεπηόθνθθνο κε ιίγα ζρεηηθά 

εγθιείζκαηα, ελώ πέληε παξαδείγκαηα έρνπλ ρνλδξόθνθθν πειό. Ζ επηθάλεηα 

είλαη ζε δέθα θηάιεο αδξή, ελώ νη ππόινηπεο νθηώ θπξίσο ηνπ ηύπνπ 1 έρνπλ 

ππνζηεί ιείαλζε. Κάπνηεο κε ηε ιεηαζκέλε επηθάλεηα θέξνπλ επίρξηζκα ζην 

ρξώκα ηνπ θόθθηλνπ (ΑΚ 11, 13, 16, 18, 20) θαη καύξνπ (ΑΚ 17, 21).  
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    Όζνλ αθνξά ζην ρξώκα ηνπ πεινύ, θπξηαξρνύλ ην θαζηαλέξπζξν θαη 

θαζηαλό ρξώκα κε δέθα θαη έμη παξαδείγκαηα αληίζηνηρα. Γύν όζηξαθα έρνπλ 

γθξίδν πειό. Ο ππξήλαο ζε έληεθα από ηα δεθανθηώ αγγεία είλαη 

εηεξόρξσκνο (γθξίδνο).  

 

Α. Ζμιζθαιπικέρ θιάλερ με σείλορ ζσήμαηορ Σ (ΣΤΠΟ 1) (Δικ. 14)  

ηνλ ηύπν απηό αλήθνπλ δέθα ηέζζεξα από ηα ζπλνιηθά δεθανθηώ όζηξαθα 

θηαιώλ. Έρνπλ αβαζέο, εκηζθαηξηθό ζώκα, ην νπνίν απνιήγεη ζε ρείινο 

ζρήκαηνο Σ.  

 Παξόκνηνο ηύπνο θηάιεο ζπλαληάηαη ζπρλά αλάκεζα ζην πιηθό ησλ 

θάζεσλ ηεο ΠΔΥ ζηνλ Καζηαλά, ζην Αμηνρώξη35, ηε ίλδν, ηα έξβηα36 θαη ηνπο 

ηηαγξνύο37.  

 

Σομή Γ 1 

8) (ΑΚΔ 6080) 

Σκήκα ρείινπο. Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα 

πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4,5 εθ. 

σδ. πι. 4,2 εθ. Γηάκ. ρείινπο 18 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,7 εθ.  

 

Σομή Δ 4 

9) (ΑΚΔ 5994) (Δικ. 14)  

Σκήκα ρείινπο. Πειόο θαζηαλόο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. σδ. ύς. 2,9 εθ. σδ. πι. 7,4 εθ. Γηάκ. 

ρείινπο 30 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ. 

 

Σομή Ε 4 

10) (ΑΚΔ 6051) (Δικ. 14)  

Σκήκα ρείινπο, θάησ από ην νπνίν ζώδεηαη δίινβε ςεπδνιαβή. Πειόο 

γθξηδνθάζηαλνο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα 

αδξή. σδ. ύς. 3,4 εθ. σδ. πι. 6,5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 25 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

                                                 
35

 Aslanis 1985,  71, 130, 145,  207 θ.ε., πίλ. 2 (1), 10 (1, 9), 84 (6), 86 (7).  
36

 Αλδξένπ 1996-1997, 69, ζρέδ. 4 (4,6). Ridley & Wardle 1979, 223, εηθ. 16 (97).  
37

 Renfrew et al. 1986, 439, εηθ. 13.26 (9-12).  
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11) (ΑΚΔ 6092) 

Σκήκα ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ιεπηόθνθθνο κε ιίγα 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε κε ίρλε βαζπθόθθηλνπ 

επηρξίζκαηνο θαηά ηόπνπο. σδ. ύς. 3,2 εθ. σδ. πι. 3,1 εθ. Γηάκ. ρείινπο 

αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

Σομή Ζ 2 

12) ΑΚΔ 6064) 

Σκήκα ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε πνιιά 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 3,2 εθ. σδ. πι. 5 

εθ. Γηάκ. ρείινπο 26 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

Σομή Ζ 4 

13) (ΑΚΔ 6069) 

Σκήκα ρείινπο, ζρήκαηνο Σ. Πειόο θαζηαλόο, ιεπηόθνθθνο κε ιίγα 

εγθιείζκαηα. Ο ππξήλαο θαη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα έρνπλ γθξίδν ρξώκα. 

Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε κε ίρλε ζθνύξνπ θόθθηλνπ επηρξίζκαηνο θαηά ηόπνπο. 

σδ. ύς. 2,5 εθ. σδ. πι. 5,7 εθ. Γηάκ. ρείινπο 26 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,4 εθ.  

 

Σομή Κ 3 

14) ΑΚ 24 (ΑΚΔ 6013)  

Σκήκα ρείινπο. Πειόο γθξίδνο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ζ εμσηεξηθή 

επηθάλεηά ηνπ είλαη καύξε. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 3 εθ. 

σδ. πι. 6,6 εθ. Γηάκ. ρείινπο 30 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6 εθ.  

 

Σομή Μ 3 

15) (ΑΚΔ 6029) (Δικ. 14)  

Μηθξό ηκήκα ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλόο, κεζαίνο κε αξθεηά 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο.  Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 2,8 εθ. σδ. 

πι. 3,5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 21 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6 εθ. 

Σομή Ξ 3  

16) (ΑΚΔ 5996) (Δικ. 14)  
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Σκήκα ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε αξθεηά 

εγθιείζκαηα. ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα, θέξεη ζθνύξν θόθθηλν επίρξηζκα, 

ζσδόκελν θαηά ηόπνπο. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα ειαθξώο ιεηαζκέλε. 

σδ. ύς. 3,7 εθ. σδ. πι. 6 εθ. Γηάκ. ρείινπο 31 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

17) (ΑΚΔ 5997) (Δικ. 14)  

Σκήκα ρείινπο θαη δύν όζηξαθα από ην ζώκα, πνπ ζπλαλήθνπλ, αιιά δελ 

ζπγθνιινύληαη. Πειόο θαζηαλόο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Σν ρείινο 

θαη ην έλα από ηα όζηξαθα θέξνπλ καύξν επίρξηζκα, ζσδόκελν θαηά ηόπνπο. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. σδ. ύς. ρείινπο 4,3 εθ. σδ. πι. 

ρείινπο 6,1 εθ. Γηάκ. ρείινπο 20 εθ. Γηαζη. νζηξάθσλ α) 6,1x4 εθ. β) 5,1x3 εθ. 

Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ. 

 

Σομή  2 

18) (ΑΚΔ 6034) 

Σκήκα ρείινπο. Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε πνιιά 

εγθιείζκαηα. ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θέξεη ίρλε θόθθηλνπ επηρξίζκαηνο. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. σδ. ύς. 2 εθ. σδ. πι. 3,4 εθ. Γηάκ. 

ρείινπο αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 0,7 εθ.  

 

Σομή  4 

19) (ΑΚΔ 6040) Π 3 (Δικ. 14)  

Μηθξό ηκήκα ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε 

πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή.  σδ. ύς. 2,2 εθ. σδ. 

πι. 3,8 εθ. Γηάκ. ρείινπο 22 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,3 εθ.  

 

20) (ΑΚΔ 6041) Π 3 (Δικ. 14)  

Σκήκα ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε αξθεηά  

εγθιείζκαηα. Ζ επηθάλεηά ηνπ έρεη ζθνύξν γθξίδν ρξώκα θαη θέξεη ίρλε 

ζθνύξνπ θόθθηλνπ επηρξίζκαηνο. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 

2,5 εθ. σδ. πι. 5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 23 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  
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Σομή Φ 1 

21) (ΑΚΔ 6047) (Δικ. 14)  

Γύν ηκήκαηα ρείινπο. Σν έλα, ζπγθνιιεκέλν από ηξία όζηξαθα ζώδεη ην 

ζεκείν έθθπζεο ηεο νξηδόληηαο ιαβή-απόθπζεο. Α) σδ. ύς. 6,2 εθ. σδ. πι. 

6,4 εθ. Β) σδ. ύς. 2,7 εθ. σδ. πι. 3,5 εθ. Άιια 4 όζηξαθα από ην ζώκα 

ζπλαλήθνπλ (2,8-4,9 εθ.). Πειόο θαζηαλόο, κεζαίνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ζ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα κε ίρλε καύξνπ επηρξίζκαηνο ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ 

ρείινπο θαη ζε έλα όζηξαθν.  Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. Γηάκ. 

ρείινπο 18 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

Β. Ζμιζθαιπικέρ θιάλερ με αποζηπογγςλεςμένο σείλορ (ΣΤΠΟ 2) (Δικ. 

15)  

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηξία αγγεία κε εκηζθαηξηθό ζώκα πνπ απνιήγεη 

ζε απνζηξνγγπιεπκέλν ρείινο. Παξάιιεια έρνπλ βξεζεί ζηνλ Καζηαλά, ην 

Αμηνρώξη, ην Αξρνληηθό θαη ηα έξβηα38.  

 

Σομή Ε 1 

22) (ΑΚΔ 5998) (Δικ. 15)  

Μηθξό ηκήκα ρείινπο. Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε 

πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4,2 εθ. 

σδ. πι. 4 εθ. Γηάκ. ρείινπο 27 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1 εθ.  

 

Σομή Λ 3 

23) (ΑΚΔ 6018)  (Δικ. 15)  

Σκήκα θάζεηνπ απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο  

θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ ύς. 3,3 εθ. σδ. πι. 4,7 εθ. Γηάκ. ρείινπο 

24 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,1 εθ.  

 

 

                                                 
38

 Aslanis 1985, 70 θ.ε., 130, πίλ. 4 (12), 10 (7), 90 (5) (kalottenförmige Schalen). 

Γειηόπνπινο 2014, 180, πίλ. 76 (Φ/890, Υ/64). Ridley & Wardle 1979, 224, εηθ. 16 (105). 
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Σομή Μ 1 

24) (ΑΚΔ 6026) (Δικ. 15)  

Σκήκα απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλόο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. 

σδ. ύς. 2,7 εθ. σδ. πι. 6 εθ. Γηάκ. ρείινπο 38 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,1 εθ.  

 

Γ. Φιάλερ με εζωζηπεθέρ σείλορ (ΣΤΠΟ 3) (Δικ. 16)  

ηνλ ηύπν απηό αλήθεη έλα κόλν αγγείν κε θακπύια πξνο ην εζσηεξηθό 

ηνηρώκαηα, πνπ απνιήγνπλ ζε εζσζηξεθέο ρείινο κε απνζηξνγγπιεπκέλε 

απόιεμε. 

   Παξάιιεια γηα ηνλ ηύπν απηό εληνπίδνληαη αλάκεζα ζην πιηθό ηνπ 

Καζηαλά, ηνπ Αμηνρσξίνπ39 θαη ζηνπο ηηαγξνύο40.  

 

Σομή Γ4 

25) (ΑΚΔ 6077)  (Δικ. 16)  

Σκήκα εζσζηξεθνύο ρείινπο κε απνζηξνγγπιεπκέλε απόιεμε. Πειόο 

αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ιεπηόθνθθνο κε ιίγα εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. σδ. ύς. 2,2 εθ. σδ. πι. 4,9 εθ. Γηάκ. 

ρείινπο 22 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,4-0,5 εθ.  

 

3.3 Φιαλόζσημα αγγεία (ΑΚ 26-40) (Δικ. 17-20)  

ην ππό κειέηε πιηθό αλαγλσξίζηεθαλ δεθαπέληε (15) θηαιόζρεκα αγγεία, ηα 

νπνία κε βάζε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ ρείινπο 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ηύπνπο: 1) Φηαιόζρεκα κε θάζεηα ηνηρώκαηα θαη 

απνθύζεηο ζην ρείινο ή θάησ απ’ απηό (ΣΤΠΟ 1), 2) Φηαιόζρεκα κε 

ζθαηξηθό ζώκα θαη εμσζηξεθέο ρείινο (ΣΤΠΟ 2), 3) Φηαιόζρεκα κε 

ζηγκνεηδέο πεξίγξακκα (ΣΤΠΟ 3). Σξία ηκήκαηα από ζώκα ησλ αγγείσλ δελ 

ζηάζεθε δπλαηό λα εληαρζνύλ ζε θαλέλα ηύπν. 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ ρείινπο ησλ θηαιόζρεκσλ αγγείσλ ηεο θύδξαο 

θπκαίλεηαη από 16 έσο 24 εθ. Πξόθεηηαη γηα αγγεία κεζαίνπ κεγέζνπο κε 

                                                 
39

 Aslanis 1985, 75, 147, εηθ. 37, πίλ.5 (9, 10), 8 (17), 85 (17).  
40

 Renfrew et al. 1986, 439, εηθ. 13.26 (4).  
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πάρνο ηνηρσκάησλ 0,5-0,8 εθ. Γηα ην ύςνο ηνπο θαη ην ζρήκα ηεο βάζεο δελ 

δηαζέηνπκε ζηνηρεία, θαζώο ζώδνληαη κόλν ηκήκαηα ζώκαηνο  θαη ρείινπο.  

Ζ θεξακηθή ύιε ελλέα αγγείσλ είλαη ρνλδξόθνθθε κε πνιιά εγθιείζκαηα, 

ελώ πέληε αγγεία έρνπλ κεζαίν θαη έλα ιεπηόθνθθν πειό. Ζ επηθάλεηα 

παξακέλεη αδξή, ρσξίο επεμεξγαζία, εθηόο από ην ΑΚ 33, ην νπνίν έρεη 

ππνζηεί ιείαλζε εμσηεξηθά. Διάρηζηα δείγκαηα θέξνπλ ίρλε επηρξίζκαηνο (ΑΚ 

35, 37, 38). 

Όζνλ αθνξά ζην ρξώκα ηνπ πεινύ, ην αλνηρηό θαζηαλέξπζξν ρξώκα 

εθπξνζσπείηαη κε νθηώ παξαδείγκαηα, ην θαζηαλό κε πέληε, ελώ αθνινπζνύλ 

ην θηηξηλέξπζξν θαη ην ζθνύξν γθξίδν κε έλα παξάδεηγκα ην θαζέλα. Ο 

ππξήλαο ησλ θηαιόζρεκσλ είλαη νκνηόρξσκνο ζε νθηώ θαη εηεξόρξσκνο ζε 

επηά. 

 

Α. Φιαλόζσημα αγγεία με κάθεηα ηοισώμαηα (ΣΤΠΟ 1)  (Δικ. 17)  

’ απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ έμη (6) αγγεία κε θάζεηα ηνηρώκαηα. 

Υαξαθηεξηζηηθό ηνπο γλώξηζκα απνηεινύλ νη καζηνεηδείο ή δίινβεο 

απνθύζεηο ζην ρείινο ή θάησ από απηό, αληίζηνηρα κε όκνηα αγγεία ηνπ 

Καζηαλά, από ην ζηξώκα 25, 24, 23 a, 23 b, θαη ην Αμηνρώξη41.  

 

Μάπηςπαρ ηομήρ Γ 4+Ν 1 

26) (ΑΚΔ 6101) (Δικ. 17)  

Σκήκα θάζεηνπ απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο από ην νπνίν εθθύεηαη 

καζηνεηδήο απόθπζε. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε 

πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο.  Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4,6 

εθ. σδ. πι. 5,9 εθ. Γηάκ. ρείινπο 18 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6-0,7 εθ.  

 

Σομή Δ 2 

27) (ΑΚΔ 5992) (Δικ. 17)  

Σκήκα ζώκαηνο θαη ρείινπο από ην νπνίν εθθύεηαη δίινβε απόθπζε. Σν 

ρείινο θάζεην απνζηξνγγπιεπκέλν. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο 

                                                 
41

 Aslanis 1985, 80, 161 θ.ε., εηθ. 42.2 (ηύπνο), πίλ.9 (8), 18 (3), 33 (1), 50 (8), 87 (2). 
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κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο.  Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. 

ύς. 5,2 εθ. σδ. πι. 5,1 εθ. Γηάκ. ρείινπο 18 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6 εθ.  

 

 

Σομή Δ 4 

28) (ΑΚΔ 6085) (Δικ. 17)  

Σκήκα απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο από αλνηρηό αγγείν. Πειόο αλνηρηόο 

θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 3,8 εθ. σδ. πι. 5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 

18 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

Σομή Θ 4 

29) (ΑΚΔ 6001) (Δικ. 17)  

Σκήκα θάζεηνπ απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Κάησ απ' απηό ζώδεηαη 

γισζζνεηδήο απόθπζε. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε 

πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. 

σδ. ύς. 3,4 εθ. σδ. πι. 6,1 εθ. Γηάκ. ρείινπο 24 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,7 εθ.  

 

Σομή Κ 3   

30) (ΑΚΔ 6009)  (Δικ. 17)  

Σκήκα ζώκαηνο από θηαιόζρεκν αγγείν, ην νπνίν θέξεη καζηνεηδή απόθπζε. 

Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. δηαζη. 3,5x5,4εθ. Γηάκ. ζώκαηνο 30 εθ.  Πάρ. 

ηνηρ. 0,7 εθ.  

 

Σομή Μ 2 

31) (ΑΚΔ 6052)  (Δικ. 17)  

Σκήκα ρείινπο θαη ζώκαηνο. Σν ρείινο ειαθξά εμσζηξεθέο, 

απνζηξνγγπιεπκέλν. Λίγν θάησ απ' απηό ζώδεηαη καζηνεηδήο απόθπζε. 

Πειόο ζθνύξνο γθξίδνο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 5,1 εθ. σδ. πι. 3,8 εθ. Γηάκ. ρείινπο 18 

εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6 εθ.  
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Σομή Σ 4 

32) (ΑΚΔ 6042)  (Δικ. 17)  

Σκήκα από ην ζώκα θηαιόζρεκνπ αγγείνπ. Φέξεη δηπιή απόθπζε από ηελ 

νπνία ζώδεηαη ην έλα ηκήκα. Πειόο θαζηαλόο, κεζαίνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 5,3 εθ. σδ. πι. 6 εθ. Πάρ. ηνηρ. 

0,6 εθ. 

 

Β. Φιαλόζσημα αγγεία με ζθαιπικό ζώμα και εξωζηπεθέρ σείλορ 

(ΣΤΠΟ 2)  (Δικ. 18)  

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ δύν όζηξαθα αγγείσλ  κε ζθαηξηθό ζώκα θαη 

έληνλα εμσζηξεθέο ρείινο. Αληίζηνηρα αγγεία ζηνλ Καζηαλά απνηεινύλ 

ππνθαηεγνξία ησλ θηαιώλ κε ζηγκνεηδέο πεξίγξακκα42. Ο ηύπνο είλαη επίζεο 

θνηλόο ζην Αμηνρώξη43 θαη ην Αξρνληηθό44. 

 

Μάπηςπαρ ηομήρ  Ε 2+Ε3 

33) (ΑΚΔ 6089) 

Σκήκα ζώκαηνο θαη ρείινπο ζθαηξηθνύαγγείνπ. Σν ρείινο έληνλα εμσζηξεθέο, 

ηξηγσληθήο δηαηνκήο. Πειόο θηηξηλέξπζξνο, ιεπηόθνθθνο κε ιίγα εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε εμσηεξηθά, αδξή εζσηεξηθά. σδ. ύς. 

7,3 εθ. σδ. πι. 4,9 εθ. Γηάκ. ρείινπο αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 0,7 εθ.   

 

Σομή  4 

34) ΑΚ 50 (ΑΚΔ 6039) (Δικ. 18)  

Σκήκα ζώκαηνο θαη ρείινπο, ην νπνίν είλαη έληνλα εμσζηξεθέο, ηξηγσληθήο 

δηαηνκήο. Πειόο θαζηαλόο, κεζαίνο κε εγθιείζκαηα από πεηξαδάθηα. 

Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 6,1 εθ. σδ. πι. 5 εθ. Γηάκ. 

ρείινπο 16 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

Γ. Φιαλόζσημα αγγεία με ζιγμοειδέρ πεπίγπαμμα (ΣΤΠΟ 3)  (Δικ. 19)  

ηνλ ηύπν απηό αλήθνπλ ηξία (3) αγγεία κε θνινπξνθσληθό ιαηκό, πνπ 

θαηαιήγεη ζε απνθιίλνλ ρείινο, απνζηξνγγπιεπκέλν ή νμπθόξπθν. Από ηελ 

                                                 
42

 Aslanis 1985, 72, 140 θ.ε., εηθ. 35.1 (ηύπνο), πίλ. 65 (1), 79 (4, 5). 
43

 Aslanis 1985, 214, πίλ. 94 (1). 
44

 Γειηόπνπινο  2014, 181, εηθ.  81 (Ο/341+Φ/300), πίλ. 82 (Σ/347+Σ/747+Σ/783). 
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θιίζε ησλ ηνηρσκάησλ ζηνλ ώκν θαίλεηαη όηη ην ζώκα αλαπηύζζεηαη 

ζθαηξηθά, πξνζδίδνληαο έηζη ζην αγγείν ζηγκνεηδέο πεξίγξακκα. 

Παξόκνην ζρήκα ππάξρεη ζηνλ Καζηαλά45, ηε ίλδν θαη ην Αξρνληηθό46.  

 

Σομή Ξ 3 

35) (ΑΚΔ 5995) (Δικ. 19)  

Σκήκα απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο κε θιίζε πξνο ηα έμσ. Πειόο, θαζηαλόο 

ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή κε 

ίρλε θόθθηλνπ επηρξίζκαηνο. σδ. ύς. 5,7 εθ. σδ. πι. 7,5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 

16 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

Σομή Ξ 4 

36) (ΑΚΔ 6000) (Δικ. 19)  

Σκήκα ρείινπο κε νμπθόξπθε απόιεμε θαη ειαθξά θιίζε πξνο ηα έμσ. Πειόο 

αλνηρηόο θαζηαλόο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. 

Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4,5 εθ. σδ. πι. 4,4 εθ. Γηάκ. ρείινπο 16 εθ. Πάρ. 

ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

Πεπιζςλλογή  

37) (ΑΚΔ 6072) 

Σκήκα ειαθξά εμσζηξεθνύο ρείινπο κε νμπθόξπθε απόιεμε. Πξνέξρεηαη 

από αλνηρηό αγγείν. Σόζν εμσηεξηθά, όζν θαη εζσηεξηθά θέξεη ίρλε ζθνύξνπ 

γθξίδνπ επηρξίζκαηνο. Πειόο θαζηαλόο κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο ζθνύξνο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή εμσηεξηθά, ιεηαζκέλε εζσηεξηθά. 

σδ ύς. 4,2 εθ. σδ. πι. 3,9 εθ. Γηάκ. ρείινπο αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

Γ. Όζηπακα από ηο ζώμα θιαλόζσημων αγγείων  (Δικ. 20)  

 

Σομή Δ 2 

38) (ΑΚΔ 5993)  (Δικ. 20)  

Σκήκα ζώκαηνο θηαιόζρεκνπ αγγείνπ. Πειόο  θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε  

                                                 
45

 Aslanis 1985, 72, 141 θ.ε., εηθ. 34.1 (ηύπνο), πίλ. 28 (2), 68 (6), 79 (2). 
46

 Αλδξένπ 1996-1997, 69, 70, ζρέδ. 5 (17), 8 (41). Γειηόπνπινο 2014, 182, πίλ. 85 (Φ/873, 

Ο/414). 
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πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. Από ηε 

κέζε θαη πάλσ θαιύπηεηαη κε καύξν ρξώκα. ην ζεκείν θακπήο θέξεη 

επίζεηε πιαζηηθή ηαηλία. σδ. δηαζη. 4,4Υ6,6 εθ. Γηάκ. ζώκαηνο 25,5 εθ. Πάρ. 

ηνηρ. 1 εθ.  

 

Σομή Θ 4 

39) (ΑΚΔ 6002)  (Δικ. 20)  

Σκήκα ζώκαηνο θηαιόζρεκνπ αγγείνπ από αδηάγλσζην ηύπν, ην νπνίν θέξεη 

καζηνεηδέο θνκβίν. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα 

πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. 

δηαζη. 5,8x4,8 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1 εθ. 

 

Σομή Ξ 1 

40) (ΑΚΔ 6053)  (Δικ. 20)  

Μηθξό ηκήκα ζώκαηνο θηαιόζρεκνπ αγγείνπ από αδηάγλσζην ηύπν, ην νπνίν 

θέξεη καζηνεηδέο θνκβίν. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε 

πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο.  Δπηθάλεηα αδξή. σδ. δηαζη. 

3,3x4,5εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,7 εθ. 

 

3.4 Κύπελλα (ΑΚ 41-42) (Δικ. 21)  

Γύν κόλν θύπειια αλαγλσξίζηεθαλ αλάκεζα ζην πιηθό ηεο θύδξαο ην έλα 

(ΑΚ 42), πνπ δηέζσδε ηε βάζε ηνπ, ππήξρε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ ηνπ 

ύςνπο ηνπ ζηα 10 εθ. Πξόθεηηαη γηα αγγεία κε ειαθξώο θακπύια πξνο ην 

εζσηεξηθό, ζρεηηθά ιεπηά ηνηρώκαηα πνπ απνιήγνπλ ζε απνζηξνγγπιεπκέλν 

ρείινο. Ζ βάζε ηνπ θππέιινπ ΑΚ 42 είλαη επίπεδε, έληνλα δηνγθσκέλε ζην 

ζεκείν κεηάβαζεο πξνο ην ζώκα. Ζ ιαβή ηνπ είλαη θάζεηε, ειαθξά 

ππεξπςσκέλε ηνπ ρείινπο. Παξόκνηα θύπειια ππάξρνπλ ζηνλ Καζηαλά, ην 

Αμηνρώξη47, ηνπο ηηαγξνύο48 ελώ έλα θύπειιν ηύπνπ Γi από ην Αξρνληηθό 

πξνζνκνηάδεη κε ην ΑΚ 4149.  

 

 

                                                 
47

 Aslanis 1985, 76, 131, 210, πίλ.10 (2), 88 (14).  
48

 Renfrew  et al. 1986, 439, εηθ. 13.24 (6)  
49

 Γειηόπνπινο 2014, 169, πίλ.70 (Υ/169). 
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Σομή Γ 1  

41) (ΑΚΔ 6142)  (Δικ. 21)  

Σκήκα θάζεηνπ, απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο από κηθξό θύπειιν. Πειόο 

αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 3,6 εθ. σδ. πι. 3,8 εθ. Γηάκ. 

ρείινπο 10 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5-0,6 εθ.  

 

Σομή Τ 3 

42) (ΑΚΔ 6043) (Δικ. 21)  

Πέληε ζπγθνιιεκέλα ηκήκαηα από κόλσην θύπειιν α) Σξία ηκήκαηα ζώκαηνο 

θαη ρείινπο, ην νπνίν είλαη θάζεην απνζηξνγγπιεπκέλν. ην έλα ζώδεηαη ε 

απόιεμε θάζεηεο ιαβήο ζην ρείινο β) Σκήκα ππζκέλα, όπνπ ζώδεηαη ηκήκα 

ηεο επίπεδεο βάζεο, γ) Σκήκα από ην θάησ κέξνο ηνπ ζώκαηνο, δ) Έμη 

ηκήκαηα από ην ζώκα, έλα από ηε βάζε θαη έλα από ηε ιαβή. Πειόο 

γθξηδνθάζηαλνο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο καύξνο. 

Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. Ύςνο 10 εθ. Γηάκ. ρείινπο 11 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6 εθ.  

 

3.5 Πιθοειδή αγγεία (ΑΚ 43-59)  (Δικ. 22-26)  

Αλάκεζα ζην πιηθό ηεο θύδξαο αλαγλσξίζηεθαλ 17 πηζνεηδή, ηα νπνία 

εληάζζνληαη ζε ηέζζεξηο ηύπνπο: α) Με επξύ, θπιηλδξηθό ιαηκό θαη 

απνζηξνγγπιεπκέλν ρείινο (ΣΤΠΟ 1), β) Με θσληθό ζώκα θαη θάζεην, 

απνζηξνγγπιεπκέλν ρείινο (ΣΤΠΟ 2), γ) Με ζθαηξηθό ζώκα θαη απνθιίλνλ 

ρείινο (ΣΤΠΟ 3), δ) κε θπιηλδξηθό ζώκα (ΣΤΠΟ 4). Γύν ηκήκαηα από 

ζώκα θαη κία βάζε δελ ζηάζεθε δπλαηό λα απνδνζνύλ ζε θάπνην από ηνπο 

πξνεγνύκελνπο ηύπνπο.  

    Πξόθεηηαη γηα επξύζηνκα αγγεία κε δηάκεηξν ρείινπο από 18 έσο 32 εθ., θαη 

κεζαία ηνηρώκαηα πάρνπο από 0,8 έσο 1,2 εθ. Ζ βάζε ηνπο ζύκθσλα κε ηα 

αγγεία ΑΚ 59 θαη ΑΚ 46 είλαη επίπεδε. ύκθσλα κε ην ηειεπηαίν  

ππνινγίζηεθε  ην ύςνο ηνπ ηύπνπ 1 θαηά πξνζέγγηζε ζηα 48 εθ. 

    Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ πηζνεηδώλ αγγείσλ είλαη ν ρνλδξόθνθθνο 

πειόο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ζ επηθάλεηα ζρεδόλ όισλ ησλ αγγείσλ 

είλαη αδξή, ρσξίο θακία επεμεξγαζία. Μόλν έλα αγγείν θέξεη ρακειήο 

πνηόηεηαο ιείαλζε. Δλίνηε, όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηα όζηξαθα ΑΚ 50 θαη 
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ΑΚ 52, θέξνπλ ζηνλ ώκν ή θάησ από ην ρείινο επίζεηεο πιαζηηθέο ηαηλίεο κε 

εκπηέζεηο ή εγραξάμεηο. Ο ηύπνο 1 ραξαθηεξίδεηαη γηα ηηο ιαβέο-απνθύζεηο.  

Όζνλ αθνξά ζην ρξώκα ηνπ πεινύ ελλέα δείγκαηα έρνπλ θαζηαλέξπζξν 

πειό, πέληε θηηξηλέξπζξν θαη ηξία αγγεία είλαη γθξίδα. Δπηά αγγεία έρνπλ 

νκνηόρξσκν κε ηελ επηθάλεηα ππξήλα θαη δέθα εηεξόρξσκν (γθξίδν ή καύξν).  

 

Α. Πιθοειδή  αγγεία με εςπύ, κςλινδπικό λαιμό (ΣΤΠΟ 1) (Δικ. 22)  

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ πέληε (5) αγγεία κε επξύ, ινμό πξνο ην 

εζσηεξηθό θπιηλδξηθό ιαηκό θαη απνθιίλνλ, απνζηξνγγπιεπκέλν ρείινο. 

Υαξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη νη επηκήθεηο ιαβέο-απνθύζεηο κε εκπηέζεηο, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ιίγν θάησ από ην ρείινο. Από ηα ζηνηρεία ηνπ αγγείνπ ΑΚ 

46 ην ύςνο ηνπο ππνινγίζηεθε θαηά πξνζέγγηζε ζηα 48 εθ., ελώ ην ζώκα 

ηνπο θαίλεηαη λα είλαη βαζύ, ζθαηξηθό.  

Παξόκνηα πηζνεηδή αγγεία εκθαλίδεηαη ζην ζηξώκα 26 ηνπ Καζηαλά θαη ην 

Αμηνρώξη50.  

 

Σομή Ε 4 

43) (ΑΚΔ 6091)  

Σκήκα ιαηκνύ θαη ρείινπο από πηζνεηδέο αγγείν. Σν ρείινο θάζεην, 

απνζηξνγγπιεπκέλν. Ακέζσο θάησ απ' απηό ζώδεηαη έθθπζε απόθπζεο. 

Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή εμσηεξηθά, ειαθξώο ιεηαζκέλε εζσηεξηθά. 

σδ. ύς. 5,3 εθ. σδ. πι. 7,7 εθ. Γηάκ. ρείινπο 22 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,8 εθ.  

 

Σομή Κ 3 

44) (ΑΚΔ 6006) (Δικ. 22)  

Σκήκα θάζεηνπ ρείινπο. Κάησ απ’ απηό ζώδεηαη επηκήθεο απόθπζε. Πειόο 

αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. ύς. 6,8 εθ. σδ. πι. 6,6 

εθ. Γηάκ. ρείινπο 32 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1 εθ.  

 

 

                                                 
50

 Aslanis 1985, 79 θ.ε., 157, 209, εηθ. 41 (1), πίλ. 6 (2), 87 (1).  
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Σομή Ξ 2 

45) (ΑΚΔ 6056) (Δικ. 22)  

Σκήκα ώκνπ θαη ιαηκνύ από πηζνεηδέο αγγείν. ην ζεκείν κεηάβαζεο πξνο ην 

ιαηκό θέξεη πιαζηηθή ηαηλία κε εγραξάμεηο. Πειόο αλνηρηόο γθξίδνο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα 

πνιύ αδξή. σδ. ύς. 15 εθ. σδ. πι. 14,1 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1 εθ.  

 

Σομή  2 

46) (ΑΚΔ 6035) Π 6  (Δικ. 22)  

 Δίθνζη νθηώ (28) ζπλαλήθνληα όζηξαθα από πηζνεηδέο αγγείν. ώδεηαη α) 

ηκήκα ηνπ ώκνπ πνπ απνιήγεη ζε εμσζηξεθέο, απνζηξνγγπιεπκέλν ρείινο,  

θάησ από ην νπνίν ππάξρεη επηκήθεο απόθπζε κε εκπηέζεηο ζηελ παξπθή 

ηεο (σδ. δηαζη. 6,5Υ16 εθ.), β) ηκήκα ηεο επίπεδεο βάζεο (σδ. δηαζη. 5Υ8,7 

εθ.), γ) είθνζη ηέζζεξα (24) όζηξαθα από ην ζώκα ηνπ αγγείνπ (σδ. δηαζη. 

2,4-10 εθ.). Πειόο θηηξηλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. Γηάκ. ρείινπο 28 εθ.  Γηάκ. βάζεο 12 

εθ. Πάρ. ηνηρ. 1 εθ. Ύςνο αγγείνπ ζύκθσλα κε ην ζρέδην 48 εθ.   

 

Σομή Φ 2 

47) (ΑΚΔ 6050)  (Δικ. 22)  

Σκήκα ώκνπ θαη ιαηκνύ, ην νπνίν ζώδεη γισζζνεηδή απόθπζε. Πειόο 

θηηξηλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο καύξνο. 

Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. ύς. 7,3 εθ. σδ. πι. 7,1 εθ. Γηάκ. ιαηκνύ 23,5 εθ. 

Πάρ. ηνηρ. 0,8 εθ.  

 

Β. Πιθοειδή αγγεία με κωνικό ζώμα (ΣΤΠΟ 2) (Δικ. 23)  

 ηνλ ηύπν απηό αλήθνπλ ηέζζεξα (4) αγγεία, πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ θσληθό 

ζώκα θαη  θάζεην ρείινο,  απνζηξνγγπιεπκέλν.  

   Πηζνεηδή κε θσληθό ζώκα απνηεινύλ θνηλό ηύπν ηεο ΠΔΥ ζηα ζηξώκαηα 26 

θαη 23 b ηνπ Καζηαλά, ην Αμηνρώξη51, ην Αξρνληηθό52 θαη ηνπο ηηαγξνύο53.  

 

                                                 
51

 Aslanis 1985,  81 θ.ε., 163 θ.ε., 213, εηθ. 42 (3), πίλ. 6 (10),  34 (6), 93 (1). 
52

 Γειηόπνπινο, Γ., 2014, 141, 27 (Φ/174). 
53

 Renfrew et al. 1986, 438, εηθ. 13.16 (3).  
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Σομή Ζ 4 

48) (ΑΚΔ 6066) (Δικ. 23)  

Σκήκα θάζεηνπ απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Πειόο θηηξηλέξπζξνο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο.  

Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 9 εθ. σδ. πι. 9,4 εθ. Γηάκ. ρείινπο 32 εθ.  Πάρ. 

ηνηρ. 1,2 εθ.   

 

Σομή Κ 3 

49) (ΑΚΔ 6005) 

Σκήκα θάζεηνπ, απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο 

θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. ύς. 6,2 εθ. σδ. πι. 7 εθ. Γηάκ. 

ρείινπο αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 1,2 εθ. 

 

Σομή Μ 2 

50) (ΑΚΔ 6028) (Δικ. 23)  

Σκήκα ρείινπο θαη ζώκαηνο. Σν ρείινο είλαη θάζεην απνζηξνγγπιεπκέλν. 

Κάησ απ' απηό επίζεηε, πιαζηηθή ηαηλία κε εκπηέζεηο (δαρηπιηέο). Πειόο 

ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. ύς. 6,7 εθ. σδ. πι. 7 εθ. Γηάκ. 

ρείινπο 22 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,2 εθ.  

 

Σομή Φ 2 

51) (ΑΚΔ 6049) (Δικ. 23)  

Σκήκα ζώκαηνο θαη ρείινπο. Σν ρείινο θάζεην, απνζηξνγγπιεπκέλν, ιίγν  

θάησ από ην νπνίν ππάξρεη επηκήθεο απόθπζε. Πειόο θηηξηλέξπζξνο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα 

πνιύ αδξή. σδ. ύς. 13 εθ. σδ. πι. 13,5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 29,8 εθ. Πάρ. ηνηρ. 

0,8 εθ.  
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Γ. Πιθοειδή αγθεία με ζθαιπικό ζώμα και αποκλίνον σείλορ (ΣΤΠΟ 3) 

(Δικ. 24)  

 ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ δύν (2) αγγεία, ραξαθηεξηζηηθό ησλ νπνίσλ 

είλαη ην ζθαηξηθό ζώκα θαη ρείινο κε ειαθξά θιίζε πξνο ηα έμσ. 

    Παξόκνηα αγγεία ζην Αξρνληηθό54 θαη ηνλ Καζηαλά55 ραξαθηεξίδνληαη σο 

θηάιεο. 

 

Σομή Ζ 2 

52) (ΑΚΔ 6062) 

Σκήκα απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο κε θιίζε πξνο ηα έμσ, πηζαλόηαηα από 

κηθξό πηζνεηδέο αγγείν. Κάησ από ην ρείινο θέξεη πιαζηηθή ηαηλία κε βαζηέο 

εγραξάμεηο κε αηρκεξό εξγαιείν. Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα 

αδξή. σδ. ύς. 3,9 εθ. σδ. πι. 5,9 εθ. Γηάκ. ρείινπο 26 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,1 εθ.  

 

Σομή Λ 3 

53) (ΑΚΔ 6017) (Δικ. 24)  

Σκήκα ειαθξά εμσζηξεθνύο, νμπθόξπθνπ ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο 

θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

γθξίδνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. σδ. ύς. 7,9 εθ. σδ. πι. 5,5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 

23 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,2 εθ.  

 

Γ. Πιθοειδή αγγεία με κςλινδπικό ζώμα (ΣΤΠΟ 4)  (Δικ. 25)  

 ηνλ ηύπν απηό αλήθνπλ ηξία (3) αγγεία κε  βαζύ, θπιηλδξηθό ζώκα. Σα 

ηνηρώκαηα είλαη θάζεηα, κεζαίνπ πάρνπο, απνιήγνπλ ζε απνζηξνγγπιεπκέλν 

ρείινο.  

    Παλνκνηόηππα αγγεία εκθαλίδνληαη ζην ζηξώκα 23 a θαη 22 b ηνπ Καζηαλά, 

ην Αμηνρώξη56, ην Αξρνληηθό57, ηνπο ηηαγξνύο58 όπσο θαη ζηηο θάζεηο 9-10 

ζηα έξβηα59.  

                                                 
54

 Γειηόπνπινο  2014, 181, πίλ. 80 (Ξ/352). 
55

 Aslanis 1985,  131 θ.ε., πίλ. 63 (3). 
56

 Aslanis 1985, 80, 161 θ.ε., εηθ. 42.2, πίλ. 45 (5, 7), 60 (4), 61 (10), 91 (11).   
57

  Γειηόπνπινο 2014, 140, πίλ. 25 (Μ/368, Ο/495). 
58

 Renfrew et al. 1986, 439, εηθ. 13.24 (11)  
59

 Ridley & Wardle 1979, 224, εηθ. 16 (110, 111). 
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Σομή Γ 2 

54) (ΑΚΔ 6059) (Δικ. 25)  

Σκήκα θάζεηνπ, απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Πειόο ζθνύξνο 

θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4,5 εθ. σδ. πι. 5,5 εθ. Γηάκ. 

ρείινπο 18 εθ. Πάρ. ηνηρ.  0,8 εθ.  

 

Σομή Η 4 

55) (ΑΚΔ 6004) (Δικ. 25)  

Σκήκα θάζεηνπ απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο 

θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. 

Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4,6 εθ. σδ. πι. 5,1 εθ. Γηάκ. ρείινπο 21 εθ. Πάρ. 

ηνηρ. 1 εθ.  

 

Σομή Κ 3  

56) (ΑΚΔ 6007)  (Δικ. 25)  

Σκήκα θάζεηνπ, απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Πειόο αλνηρηόο 

θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4,7 εθ. σδ. πι. 5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 

22 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,9 εθ.  

 

Δ. Βάζη και όζηπακα από ηο ζώμα πιθοειδών αγγείων (Δικ. 26)  

 

Σομή Γ 2 

57) (ΑΚΔ 6074) (Δικ. 26)  

Σκήκα ζώκαηνο από πηζνεηδέο αγγείνπ, αδηάγλσζην σο πξνο ηνλ ηύπν, ην  

νπνίν θέξεη επίζεηε πιαζηηθή ηαηλία κε δαρηπιηέο. Πειόο αλνηρηόο γθξίδνο 

κεζαίνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. 

δηαζη. 5,2x4,4 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,8 εθ.  

 

Σομή Ξ 1 

58) (ΑΚΔ 6055)  (Δικ. 26)  
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Μηθξό ηκήκα ζώκαηνο από πηζνεηδέο αγγείν, ην νπνίν θέξεη ρνλδξνεηδέο 

πιαζηηθό έμαξκα κε δύν εκπηέζεηο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα 

πνιύ αδξή. σδ. ύς. 4,5 εθ. σδ. πι. 5 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,9 εθ.  

 

Σομή Ξ 4 

59) (ΑΚΔ 5999) (Δικ. 26)  

Σκήκα ππζκέλα κε επίπεδε βάζε πηζνεηδνύο αγγείνπ. Πειόο θηηξηλέξπζξνο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα πνιύ 

αδξή. σδ. ύς. 5,4 εθ. σδ. πι. 6,3 εθ. Γηάκ. βάζεο αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 1 

εθ.  

 

3.6. Αμθοπείρ (ΑΚ 60-73) (Δικ. 27-29) 

Σν ζρήκα ηνπ ακθνξέα αληηπξνζσπεύεηαη ζηε θύδξα κε 14 παξαδείγκαηα, 

θπξίσο όζηξαθα από ην ρείινο θαη ην ζώκα. Σν κέγεζνο θαη ην πάρνο ησλ 

ηνηρσκάησλ ησλ ακθνξέσλ ηεο θύδξαο, θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 

ηνπο, επηβάιεη ηε δηάθξηζή ηνπο ζε δύν θαηεγνξίεο κεγέζνπο. Μεγάινπο 

ακθνξείο κε ρξήζε απνζεθεπηηθή (ΣΤΠΟ 1) θαη κηθξνύο, επηηξαπέδηνπο κε 

ιεπηόηεξα ηνηρώκαηα (ΣΤΠΟ 2). 

 

Α. Αμθοπείρ μεγάλος μεγέθοςρ (ΣΤΠΟ 1)  (Δικ. 27, 28)  

 Μία νκάδα από ελλέα (9) όζηξαθα κε πάρνο ηνηρσκάησλ από 1,1-1,6 εθ. 

αλήθνπλ ζε κεγάινπο απνζεθεπηηθνύο ακθνξείο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

ζσιελσηέο ιαβέο ζην ύςνο ηεο θνηιηάο. Με βάζε ην ΑΚ 65, από ην νπνίν 

ζώδνληαη ηκήκαηα ηνπ ιαηκνύ, ηνπ ζώκαηνο θαη ε βάζε ήηαλ δπλαηή ε 

απόδνζε ηνπ ζρήκαηνο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ έθηαλε ηα 99 εθ. Από ηα 

ππόινηπα αγγεία ζώδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ηκήκαηα ιαηκνύ κε ρείινο, δύν 

βάζεηο θαη όζηξαθα ζώκαηνο κε ζσιελσηέο ιαβέο. Έρνπλ επίπεδε, ζηελή 

ζπγθξηηηθά κε ην ύςνο ηνπο βάζε, δηακέηξνπ 12-17 εθ., κε δηνγθσκέλε ηελ 

εμσηεξηθή πεξηθέξεηα. Σν ζώκα είλαη σνεηδέο, ζηε κέγηζηε δηαπιάηπλζε ηνπ 

νπνίνπ βξίζθνληαη νη πηζαλόηαηα ηέζζεξηο, ιόγσ κεγέζνπο, ζσιελσηέο 

ιαβέο. Ο ιαηκόο είλαη επξύο, θπιηλδξηθόο δηακέηξνπ 20-35 εθ. θαη απνιήγεη ζε 

επίπεδν ρείινο κε ειαθξά θιίζε πξνο ηα έμσ. 
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Ζ θεξακηθή ύιε ζρεδόλ όισλ ησλ ακθνξέσλ ηύπνπ 1 είλαη ρνλδξόθνθθε 

κε πνιιά εγθιείζκαηα. Μόλν ζην ΑΚ 60 ν πειόο είλαη κεζαίνο. Όζνλ αθνξά 

ζηελ επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο, πέληε αγγεία είλαη αδξά, έλα έρεη ππνζηεί 

ειαθξά ιείαλζε θαη ηξία (ΑΚ 62, ΑΚ 64, ΑΚ 65) έρνπλ ζαξσκέλε επηθάλεηα. Ζ 

ζάξσζε ηεο επηθάλεηαο απνηειεί ηδηαηηεξόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο 

ακθνξείο ηύπνπ 1.  

   ην ρξώκα ηνπ πεινύ ην θαζηαλό θαη ην θαζηαλέξπζξν, εθπξνζσπνύληαη 

κε ηέζζεξα παξαδείγκαηα έθαζην, ελώ κόλν έλα είλαη γθξίδν. Ο ππξήλαο ζηα 

επηά από ηα ελλέα παξαδείγκαηα ηνπ ηύπνπ είλαη εηεξόρξσκνο (γθξίδνο).  

Όκνηα κεγάια αγγεία κε ζαξσκέλε επηθάλεηα, επξύ θπιηλδξηθό ιαηκό θαη 

επίπεδε, δηνγθσκέλε ζηελ πεξηθέξεηα βάζε εληνπίδνληαη ζην Αξρνληηθό, ηε 

ίλδν θαη ηνλ Καζηαλά60.  

 

Σομή Δ 4 

60) ΑΚΔ 6086) 

Σκήκα ρείινπο κε επίπεδε επηθάλεηα θαη ειαθξά θιίζε πξνο ηα έμσ από 

κηθξό πηζνεηδέο ή αλνηρηό αγγείν. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε 

ιίγα εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 3,9 εθ. 

σδ. πι. 3,7 εθ. Γηάκ. ρείινπο 22 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,1 εθ.  

 

Σομή Λ 3 

61) (ΑΚΔ 6019) Π 3 (Δικ. 27)  

Σκήκα ρείινπο κε επίπεδε επηθάλεηα θαη ειαθξά θιίζε πξνο ηα έμσ. Πειόο 

αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα.  

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. ύς. 4,4 εθ. σδ. πι. 4,9 εθ. 

Γηάκ. ρείινπο 20 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,1 εθ.  

 

Σομή  2 

62) (ΑΚΔ 6036) Π 6  (Δικ. 27)  

Έμη ηκήκαηα ακθνξέα κεγάινπ κεγέζνπο. ώδεηαη α) ηκήκα ππζκέλα κε 

επίπεδε βάζε (σδ. δηαζη. 11,7Υ16,5 εθ.), β) δύν ηκήκαηα, ηα νπνία 

                                                 
60

 Γειηόπνπινο 2014, 147, πίλ. 52 (Φ/407+ΗΟ/252). Αλδξένπ 1996-1997, 70, ζρέδ. 7 (34), 

πίλ. 28. Aslanis 1985, 82, 173, εηθ. 92, πίλ. 4 (10). 
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ζπλαλήθνπλ ζηε βάζε αιιά δελ ζπγθνιινύληαη (σδ. δηαζη. α) 6,7Υ7 εθ., β) 

3,7Υ2,4 εθ.) θαη γ) ηξία ηκήκαηα από ην ζώκα ηνπ αγγείνπ, εθ ησλ νπνίσλ ην 

έλα έρεη ζαξσκέλε ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επηθάλεηα (σδ. δηαζη. 4,1-

11,2 εθ.). Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. Γηάκ. βάζεο 17 εθ. Πάρ. ηνηρ. 

1,2 εθ.  

 

63) (ΑΚΔ 6037) Λάθθνο 8  (Δικ. 27)  

Σκήκα ππζκέλα, όπνπ ζώδεηαη κέξνο ηεο επίπεδεο βάζεο. Πειόο αλνηρηόο 

θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. 

Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 15,5 εθ. σδ. πι. 22 εθ. Γηάκ. βάζεο 12 εθ. Πάρ. 

ηνηρ. 1,2 εθ.  

 

Σομή  2 

64) (ΑΚΔ 6038) Λάθθνο 8  (Δικ. 27)  

Μεγάιν ηκήκα ρείινπο θαη ηκήκα ζώκαηνο πνπ ζπλαλήθνπλ. Σν ρείινο 

ζρεδόλ θάζεην κε απιάθσζε θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηάο ηνπ θαη ειαθξά 

δηνγθσκέλε ηελ εμσηεξηθή πεξηθέξεηα. Σν ηκήκα ζώκαηνο (σδ. δηαζη. 

8,2x7,7 εθ.) έρεη ζαξσκέλε ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επηθάλεηα. Πειόο 

αλνηρηόο θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο 

γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. ρείινπο 9,3 εθ. σδ. πι. ρείινπο 15,4 εθ. 

Γηάκ. ρείινπο 34 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,4 εθ.  

 

Σομή Τ 3–Τ 4 

65) (ΑΚΔ 6044) Λάθθνο 10  (Δικ. 28)  

 Δίθνζη ηκήκαηα από κεγάιν ακθνξέα. Δηδηθόηεξα α) Μέξνο ηνπ ππζκέλα, 

όπνπ ζώδεηαη θαη ηκήκα ηεο ζηελήο επίπεδεο βάζεο (σδ. δηαζη. 9Υ12 εθ.), β) 

Γέθα επηά ηκήκαηα από ην ζώκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα έληεθα έρνπλ ζαξσκέλε 

επηθάλεηα (σδ. δηαζη. 4-38 εθ.). ην κεγαιύηεξν από απηά ζώδεηαη ε 

ζσιελσηή ιαβή, θαηά ην ήκηζπ, γ) Γύν ηκήκαηα ζρεδόλ θάζεηνπ ρείινπο κε 

επίπεδε επηθάλεηα θαη ειαθξά δηόγθσζε ζηελ εμσηεξηθή πεξηθέξεηα (σδ. 

δηαζη. α) 11,3Υ13,7 εθ., β) 6,9Υ11,8 εθ.). Πειόο ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά 

εγθιείζκαηα. Σν ρξώκα ηνπ πεινύ είλαη αλνκνηόκνξθν: θηηξηλέξπζξν (δύν 
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ηκήκαηα από ζώκα θαη ε βάζε), γθξηδνθάζηαλν (ηέζζεξα όζηξαθα ζώκαηνο 

θαη ρείινπο) θαη θαζηαλέξπζξν (ελλέα όζηξαθα ζώκαηνο). Ππξήλαο γθξίδνο. 

Δπηθάλεηα αδξή. Γηάκ. βάζεο 12 εθ. Γηάκ. ρείινπο 34 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,6 εθ.  

 

Σομή Υ 3 

66) (ΑΚΔ 6046) (Δικ. 27)  

Σκήκα ζώκαηνο κε αθέξαηα ζσιελσηή ιαβή. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλόο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Σξία κηθξόηεξα όζηξαθα 

ζπλαλήθνπλ (σδ. δηαζη. 3,1-4,2 εθ.). Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα πνιύ 

αδξή. σδ. ύς. 6,3 εθ. σδ. πι. 16 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,4 εθ.  

 

Σομή Φ 1 

67) (ΑΚΔ 6048) 

Σκήκα ζώκαηνο, ην νπνίν ζώδεη ηηο εθθύζεηο από ζσιελσηή ιαβή. Πειόο 

θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. 

Δπηθάλεηα ειαθξώο ιεηαζκέλε. σδ. δηαζηάζεηο 9,7x9,1 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,6 εθ.  

 

Από πεπιζςλλογή  

68) (ΑΚΔ 6057) (Δικ. 27)  

Αθέξαηα ζσιελσηή ιαβή από ακθνξέα. Πειόο θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε 

πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο ζθνύξνο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. 

ύς. 6,5 εθ. σδ. πι. 6,8 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,2 εθ.  

 

Β. Αμθοπείρ μικπού μεγέθοςρ (ΣΤΠΟ 2)  (Δικ. 29)   

Σέζζεξα ηκήκαηα ιαηκνύ κε δηάκεηξν 12-16 εθ. θαη κία βάζε αλήθνπλ ζε 

κηθξνύο ζρεηηθά ακθνξείο, κε ρξήζε πηζαλόηαηα επηηξαπέδηα. Λόγσ ηεο 

αλαγλώξηζεο ηνπ ζρήκαηνο κέζα από ηα ηκήκαηα ηνπ ιαηκνύ δελ είλαη δπλαηό 

λα δηαγλσζζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζώκαηνο. Φαίλεηαη, ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε ΑΚ 69 θαη παξάιιεια από ην Αξρνληηθό, όηη είραλ επίπεδεο βάζεηο κε 

ειαθξά θύξησζε ζηελ πεξηθέξεηα. Σν πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο, κε 

εμαίξεζε ην ΑΚ 73, είλαη 0,8-1εθ. Έρνπλ απνζηξνγγπιεπκέλν ρείινο, πνπ 

θιίλεη πξνο ηα έμσ. Γύν παξαδείγκαηα θέξνπλ πεξηκεηξηθά ηνπ ρείινπο 
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δηαθόζκεζε, πνπ έγηλε κε εξγαιείν: ην ΑΚ 71 εγράξαθηα γξακκίδηα, ην ΑΚ 70 

ζηαγνλόζρεκεο εκπηέζεηο.  

   Ο πειόο ζηνπο ηέζζεξηο ακθνξείο ηνπ ηύπνπ 2 είλαη θαζηαλόο ή 

θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα, ζε έλαλ (ΑΚ 71) είλαη 

κεζαίνο. Ο ππξήλαο ζε όια παξακέλεη ιόγσ αηεινύο όπηεζεο εηεξόρξσκνο. 

Σξία αγγεία έρνπλ αδξή επηθάλεηα. Σα άιια δύν, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα κε ηε 

δηαθόζκεζε, θέξνπλ ιείαλζε.   

   Οη κηθξέο παξαιιαγέο ζην ρείινο βξίζθνπλ παξάιιεια αλάκεζα ζηνπο 

ακθνξείο ηύπνπ Α, Γ θαη Γ ηνπ Αξρνληηθνύ, όπνπ ζηάζεθε δπλαηή ε δηάθξηζή 

ηνπο61. Παξόκνηνη ακθνξείο κε ειαθξά θπξηή βάζε έρνπλ βξεζεί ζην ζηξώκα 

24, 23a θαη 23b ηνπ Καζηαλά62, ην Αμηνρώξη, ηα Κξηηζαλά, ηνλ Άγην Μάκα,  ην 

Πεξηβνιάθη63 θαη ηνπο ηηαγξνύο64.  

 

Σομή Δ 2 

69) (ΑΚΔ 5991)  (Δικ. 29)   

Μηθξό ηκήκα ππζκέλα από ακθνξέα, όπνπ ζώδεηαη κέξνο ηεο επίπεδεο, κε 

ειαθξά θύξησζε ζηε πεξηθέξεηα, βάζεο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4 εθ. 

σδ. πι. 6,8 εθ. Γηάκ. βάζεο 10 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1 εθ.  

 

Σομή Ε 4 

70) (ΑΚΔ 6095)  (Δικ. 29)   

Σκήκα έληνλα εμσζηξεθνύο, απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο από κηθξό 

ακθνξέα. Ακέζσο θάησ απ' απηό ζεηξά εκπηέζεσλ κε εξγαιείν. Πειόο 

αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. 

Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 4,6 εθ. σδ. πι. 3,6 εθ. Γηάκ. ρείινπο 12 εθ. Πάρ. 

ηνηρ. 0,8 εθ.  

 

Σομή Λ 4 

71) (ΑΚΔ  6070) (Δικ. 29)   

                                                 
61

 Γειηόπνπινο 2014, 153 θ.ε., πίλ. 57 (Φ/375), 59 (Ο/315, Μ/285), 60 (Μ/279).  
62

 Aslanis 1985, 82, 173, εηθ. 92, πίλ.11 (4), 24 (4), 38 (6), 48 (6).     
63

 Ό. π. 212, 230, 244, 259, πίλ. 90 (7), 98 (2), 114 (3), 120 (7).                                  
64

 Renfrew  et al. 1986, 439, εηθ. 13.25 (11).  
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Σκήκα ειαθξά εμσζηξεθνύο, απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο. Πεξηκεηξηθά ηνπ 

ρείινπο εγράξαθηα γξακκίδηα κε αηρκεξό εξγαιείν. Πειόο θαζηαλόο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δζσηεξηθή επηθάλεηα 

καύξε. Δπηθάλεηα εμσηεξηθά ειαθξώο ιεηαζκέλε, εζσηεξηθά αδξή. σδ. ύς. 

5,8 εθ. σδ. πι. 4 εθ. Γηάκ. ρείινπο 12 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1 εθ. 

 

Σομή Μ 1 

72) (ΑΚΔ 6027)  (Δικ. 29)   

Σξία ηκήκαηα ακθνξέα: α) Σκήκα ρείινπο, ζπγθνιιεκέλν από δύν όζηξαθα. 

Σν ρείινο ειαθξά εμσζηξεθέο, απνζηξνγγπιεπκέλν, β) Σκήκα ιαηκνύ (σδ. 

δηαζη. 7,2Υ10,1 εθ.), γ) Μηθξό ηκήκα ζώκαηνο (σδ. δηαζη. 4,8x2,8 εθ.). Πειόο 

θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα 

ιεηαζκέλε. σδ. ύς. ρείινπο 6 εθ. σδ. πι. ρείινπο  8,6 εθ. Γηάκ. ρείινπο 15 

εθ. Πάρ. ηνηρ. 1 εθ.  

 

Σομή Ν 2 

73) (ΑΚΔ 6030)  (Δικ. 29)   

Σκήκα ειαθξά εμσζηξεθνύο ρείινπο κε απνζηξνγγπιεπκέλε επηθάλεηα. 

Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δμσηεξηθή επηθάλεηα καύξε, αδξή. σδ. ύς. 6 εθ. σδ. πι. 

6 εθ. Γηάκ. ρείινπο 16 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,8 εθ.  

 

3.7 Ππόσοι (ΑΚ 74-79)  (Δικ. 30)  

Οη πξόρνη πνπ αλαγλσξίζηεθαλ αλάκεζα ζην πιηθό ηεο θύδξαο είλαη έμη. 

Πξόθεηηαη γηα κία νκνηνγελή νκάδα, πνπ έρεη ζθαηξηθό ζώκα, ζηελό ιαηκό θαη 

ειαθξά απνθιίλνλ ρείινο. Ζ δηάκεηξνο ηνπ ρείινπο, πνπ είλαη 10 έσο 13 εθ.,  

θαη ηα ζρεηηθά ιεπηά ηνηρώκαηά πάρνπο 0,5 εθ. έσο 0,6 εθ. είλαη ηα δύν 

βαζηθά ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζήο ηνπο από ηνπο ακθνξείο.   

   Ο ώκνο θαη κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζώδεηαη ζε δύν αγγεία (ΑΚ 76, ΑΚ 79). Σα 

ππόινηπα είλαη ηκήκαηα ιαηκνύ θαη ρείινπο, ρσξίο λα δίλεηαη έηζη ε 

δπλαηόηεηα απνθαηάζηαζεο ηεο βάζεο θαη θαη’ επέθηαζε νιόθιεξνπ ηνπ 

αγγείνπ. Με βάζε ηελ πξόρνπ ΑΚ 79, όπνπ ζώδεηαη ε πξόζθπζε ηεο ιαβήο 

ζην ιαηκό, θαίλεηαη όηη είραλ θάζεηε ιαβή ειιεηςνεηδνύο δηαηνκήο.  
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    Ο πειόο ηεζζάξσλ αγγείσλ είλαη ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα, 

ελώ ζηα ππόινηπα δύν είλαη κεζαίνο. Ζ επηθάλεηα παξακέλεη ζε όια αδξή.  

Όζνλ αθνξά ζην ρξώκα ηνπ πεινύ ηξία είλαη θαζηαλέξπζξα, δύν 

θηηξηλέξπζξα θαη έλα θαζηαλό. Ο ππξήλαο είλαη κε εμαίξεζε ην ΑΚ 79 είλαη 

εηεξόρξσκνο (γθξίδνο) . 

Οη πξόρνη απηνύ ηνπ ηύπνπ εκθαλίδνληαη ζην ζηξώκα 22b ηνπ Καζηαλά65, 

ην Αμηνρώξη, ηνλ Άγην Μάκα66 θαη ζηηο θάζεηο 9-10 από ηα έξβηα67. Έληνλα 

ζθαηξηθό ζώκα έρνπλ νη πξόρνη ηύπνπ Α από ην Αξρνληηθό, όπνπ ε βάζε 

είλαη επίπεδε κε θύξησζε ζηελ πεξηθέξεηα θαη απηέο από ηε ίλδν68. 

 

Σομή Γ 2 

74) (ΑΚΔ 6075) 

Σκήκα ώκνπ θαη ρείινπο από πξόρνπο. Σν ρείινο ειαθξά εμσζηξεθέο κε 

νμπθόξπθε απόιεμε. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλόο, κεζαίνο κε πάξα πνιιά 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 5,1 εθ. σδ. πι. 3,2 

εθ. Γηάκ. ρείινπο 10 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

Σομή Κ 3 

75) (ΑΚΔ 6010)  (Δικ. 30)  

Σκήκα ρείινπο κε νμπθόξπθε απόιεμε θαη ειαθξά θιίζε πξνο ηα έμσ. Πειόο 

αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. ύς. 4,6 εθ. σδ. πι. 6,5 εθ. 

Γηάκ. ρείινπο 11 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

76) (ΑΚΔ 6011)  (Δικ. 30)  

Σκήκα ρείινπο κε νμπθόξπθε απόιεμε θαη ειαθξά θιίζε πξνο ηα έμσ. Έλα 

ηκήκα ώκνπ θαη ζώκαηνο ζπλαλήθεη αιιά δε ζπγθνιιάηαη (σδ. δηαζη. 

7,5Υ7,5 εθ.). Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. ρείινπο 3 εθ. σδ. πι. ρείινπο 6 

εθ. Γηάκ. ρείινπο 10 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

                                                 
65

 Aslanis 1985, 77, 156, εηθ. 72, πίλ. 52 (9).  
66

 Ό. π. 209, 242, πίλ. 87 (7), 108, (13).  
67

 Ridley & Wardle 1979, 221, εηθ. 15 (93).  
68

 Γειηόπνπινο 2014, 158, πίλ. 64 (Σ/504). Αλδξένπ  1996-1997, 70, ζρέδ. 4 (5, 9), πίλ. 25.  
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77) (ΑΚΔ 6012)  (Δικ. 30)  

Σκήκα ώκνπ θαη ρείινπο. Σν ρείινο θάζεην απνζηξνγγπιεπκέλν. Πειόο 

ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. 

Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 5,1 εθ. σδ. πι. 6,5 εθ. Γηάκ. 

ρείινπο 13 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6 εθ.  

 

Σομή Ν 2  

78) (ΑΚΔ 6100)  (Δικ. 30)  

Σκήκα ζώκαηνο θαη ιαηκνύ από πξόρνπ. ώκα ζθαηξηθό κε ηνληζκέλν ην 

ζεκείν κεηάβαζεο πξνο ην ιαηκό. Υείινο δε ζώδεηαη. Πειόο θηηξηλέξπζξνο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα 

αδξή. σδ. ύς. 11,3 εθ. σδ. πι. 8,9 εθ. Γηάκ. ζώκ. 19,2 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,4-

0,6 εθ. 

 

Σομή  1 

79) (ΑΚΔ 6033)  (Δικ. 30)  

Πξόρνπο από ηελ νπνία ζώδεηαη ν ώκνο, ν ιαηκόο θαη κηθξό ηκήκα ηνπ 

ρείινπο. Σν ζώκα θαίλεηαη λα είλαη ζθαηξηθό κε ρακειό, θπιηλδξηθό ιαηκό, 

πνπ απνιήγεη ζε απνζηξνγγπιεπκέλν, ειαθξά απνθιίλνλ ρείινο. ην ιαηκό 

ζώδεηαη ε γέλεζε ηαηλησηήο ιαβήο. Πειόο θηηξηλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε 

πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο νκνηόρξσκνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. 

σδ. ύς. 14,5 εθ. Γηάκ. ρείινπο 12 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6 εθ.  

 

3.8 Μεμονωμένερ λαβέρ και βάζη (ΑΚ 80-82)  (Δικ. 31)  

Αλάκεζα ζην πιηθό πνπ κειεηήζεθε ππάξρνπλ δύν ιαβέο θαη κία βάζε πίζνπ, 

πνπ δελ ζηάζεθε δπλαηό λα απνδνζνύλ ζε θάπνην από ηα πξνεγνύκελα 

ζρήκαηα69.   

 

Σομή Γ 2 

80) (ΑΚΔ 6083)  (Δικ. 31)  

                                                 
69

 Aslanis 1985, 90, 207 κ.ε., εικ. 102, πίν. 66 (15), 84 (8), 87 (5). 
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Σκήκα θάζεηεο δηπιήο ιαβήο θπθιηθήο δηαηνκήο. Πειόο γθξίδνο, κεζαίνο κε 

αξθεηά εγθιείζκαηα. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. δηαζη. 5,4Υ3,1 εθ. 

 

Σομή Ε 4 

81) (ΑΚΔ 6096)  (Δικ. 31)  

Μηθξό ηκήκα βάζεο από νμππύζκελν αγγείν (πίζν). Πειόο αλνηρηόο 

θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς.  

2,7 εθ. Γηάκ. βάζεο 4 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6 εθ.  

 

Σομή Ζ 1  

82) (ΑΚΔ 6061)  (Δικ. 31)  

Οξηδόληηα γισζζνεηδήο ιαβή-απόθπζε κε νπή. Πειόο γθξίδνο κεζαίνο κε 

πνιιά εγθιείζκαηα. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. δηαζη. 9,5Υ4 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

4. ΜΗΚΡΟΔΤΡΖΜΑΣΑ (ΑΚ 83-89)  (Δικ. 32)   

 

4.1 Πήλινα μικποεςπήμαηα  

Σομή Δ 4 

83) (ΑΚΔ 6136)  (Δικ. 32)   

Πήιηλν θπιηλδξηθό ζθνλδύιη, αθέξαην. Μεζαίνο πειόο κε αξθεηά εγθιείζκαηα 

ρξώκαηνο αλνηρηνύ θαζηαλνύ. Ύςνο 1,3 εθ. Γηάκ. 2,7 εθ. Γηάκ. νπήο 0,5 εθ. 

 

Σομή Μ 1 

84) (AKE 6137)  (Δικ. 32)   

Πήιηλν δηζθνεηδέο ζθνλδύιη, ειιηπέο σο πξνο έλα κηθξό ηκήκα ηεο  

πεξηθέξεηάο ηνπ. Υνλδξόθνθθνο πειόο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. Σν 

ρξώκα ηνπ πεινύ είλαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα αλνηρηό θαζηαλέξπζξν, ελώ ζε 

θάπνηα ζεκεία γθξηδνθάζηαλν. Ύςνο 0,9 εθ. Γηάκ. 5,8 εθ. Γηάκ. νπήο 0,9 εθ. 

 

85) (ΑΚΔ 6138) (Δικ. 32)   

Αθέξαην πήιηλν, πεληόζρεκν ζθνλδύιη. Πειόο ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά 

εγθιείζκαηα. Σν ρξώκα ηνπ πεινύ είλαη αλνηρηό θαζηαλό, ζε θάπνηα ζεκεία 

γθξίδν Ύςνο 2,2 εθ. Μέγ. δηάκ. 2,8 εθ. Γηάκ. νπήο 0,7 εθ. 
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Σομή Ε 4 

86) (ΑΚΔ 6094) (Δικ. 32)   

Αγθπξόζρεκν αληηθείκελν Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, ιεπηόθνθθνο κε 

ιίγα εγθιείζκαηα. Ππξήλαο αλνηρηόο γθξίδνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. σδ.  

κεγ. κήθ. 5 εθ.  

 

4.2 Λίθινα εςπήμαηα    

 

Από δοκιμαζηική ηομή  

87) (AKE 6139)  (Δικ. 32)   

Φνιίδα από θαζηαλό ππξηηόιηζν. Οη αθκέο ηεο είλαη αηρκεξέο. σδ. δηαζη. 

3,2Υ2,1 εθ. 

 

Σομή Δ 4 

88) (ΑΚΔ 6140)  (Δικ. 32)   

Σκήκα ιεπίδαο από ιεπθό ππξηηόιηζν. σδ. δηαζη. 4,3Υ3,7 εθ. 

 

Σομή Σ 4 

89) (ΑΚΔ 6141)  (Δικ. 32)   

Δξγαιείν από γθξίδν ππξηηόιηζν. H ελεξγή καθξηά πιεπξά ηνπ θέξεη 

νδόλησζε κε ίρλε ζηίιβεο. σδ. δηαζη. 2,9x2 εθ. 

 
5. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 
ΚΔΡΑΜΗΚΖ ΣΖ ΤΣΔΡΖ ΔΠΟΥΖ ΥΑΛΚΟΤ (ΑΚ 90-103)  (Δικ. 33)70  
 
Πύπαςνοι 
 
Σομή Ε2-Ε3 Μάπηςπαρ 

90) (ΑΚΔ 6088)  (Δικ. 33)  

Μεγάιν ηκήκα από ην ζθεύνο ππξαύλνπ, ζπγθνιιεκέλν από πνιιά όζηξαθα. 

ώδεηαη έσο ην ζεκείν δηαρσξηζκνύ ηεο θπιηλδξηθήο βάζεο από ην ζθεύνο. 

Σν ρείινο είλαη απνζηξνγγπιεπκέλν κε ειαθξά θιίζε πξνο ηα έμσ. Ακέζσο 

                                                 
70

  Γηα ηελ θεξακηθή βι. πξνεγνπκέλσο ζεκ. 27.  
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θάησ απ' απηό ππάξρεη ζεηξά εκπηέζεσλ (δαρηπιηέο). Φέξεη νξζνγώληα ιαβή-

απόθπζε ειιεηςνεηδνύο δηαηνκήο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, 

ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 19 εθ. σδ. 

πι. 21 εθ. Γηάκ. ρείινπο 32 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,8 εθ.   

 

Σομή Ε 4 

91) (ΑΚΔ 6090)  (Δικ. 33)   

Σκήκα από βάζε ππξαύλνπ, όπνπ ζώδεηαη ηκήκα ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο θαη  

ηεο νπήο ηξνθνδνζίαο. ην θαηώηεξν ζεκείν ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο, 

ακέζσο πάλσ από ηελ επηθάλεηα έδξαζεο θέξεη ζεηξά ηεζζάξσλ εκπηέζεσλ 

(δαρηπιηέο). Πειόο θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά εγθιείζκαηα. 

Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 6,8 εθ. σδ. πι. 7,1 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,5 εθ.  

 

Σομή Λ3 

92) (ΑΚΔ 6021)  (Δικ. 33)  

Μηθξό ηκήκα από βάζε ππξαύλνπ, όπνπ ζώδεηαη κέξνο ηεο νπήο 

ηξνθνδνζίαο. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλόο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα πνιιά 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα πνιύ αδξή. σδ. δηαζηάζεηο 

3,3x3,2 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,2 εθ.  

 

93) (ΑΚΔ 6023)  

Γύν ζπλαλήθνληα ηκήκαηα από βάζε ππξαύλνπ. Σν έλα απ' απηά ζώδεη ηελ 

νπή εμαεξηζκνύ. Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πάξα 

πνιιά εγθιείζκαηα. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. δηαζηάζεηο α) 5,7x5,3 εθ. β) 

3,7x2,9 εθ. Πάρ. ηνηρ. 1,3 εθ.  

 

Κάνθαποι 

Σομή Ζ 3 

94) (ΑΚΔ 6099)  (Δικ. 33)   

Κάλζαξνο ζσδόκελνο θαηά ην ήκηζπ. Σα ηνηρώκαηά ηνπ είλαη θακπύια θαη 

απνιήγνπλ ζε ειαθξά εμσζηξεθέο ρείινο ηξηγσληθήο δηαηνκήο. Ζ ιαβή είλαη 

σηόζρεκε, ππεξπςσκέλε ηνπ ρείινπο. Πειόο θηηξηλέξπζξνο, ιεπηόθνθθνο. 
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Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. ζώκαηνο 5 εθ. (κε ηε ιαβή 9,2 

εθ.). σδ. πι. 5,7 εθ. Γηάκ. ρείινπο 11 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,3 εθ. 

 

Σομή Κ 3 

95) (ΑΚΔ 6014)  (Δικ. 33)  

Γύν ηκήκαηα ζώκαηνο θαη θάζεηε ππεξπςσκέλε ιαβή, ειιεηςνεηδνύο 

δηαηνκήο θαλζάξνπ. Πειόο θηηξηλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. Γηαζη. νζηξάθσλ α) 5,1x5 εθ. 

β) 2,8x2,9 εθ. σδ. ύς. ιαβήο 7,7 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,7 εθ.  

 

Σομή Λ 3 

96) (ΑΚΔ 6024)  (Δικ. 33)  

Σξία ηκήκαηα ζώκαηνο θαη θάζεηε ππεξπςσκέλε ιαβή από θάλζαξν. Πειόο 

θηηξηλέξπζξνο, ρνλδξόθνθθνο κε πνιιά εγθιείζκαηα. Δπηθάλεηα αδξή. σδ 

δηαζηάζεηο νζηξάθσλ α) 4,9x3,3 εθ. β) 4,4x4,1 εθ. γ) 4x2,9εθ. σδ. ύς. ιαβήο 

7,4 εθ. Μέγηζην πι. ιαβήο 6,1 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,7 εθ.  

 

Κανθαπόζσημα αγγεία  

Σομή Ζ 4 

97) (ΑΚΔ 6068)  (Δικ. 33)  

Σκήκα θαλζαξόζρεκνπ αγγείνπ κε ζθαηξηθό ζώκα. ώδεηαη έλα κηθξό ηκήκα 

ηνπ ρείινπο, ην νπνίν έρεη ηξηγσληθή δηαηνκή θαη ειαθξά θιίζε πξνο ηα έμσ. 

Σν ζεκείν κεηάβαζεο πξνο ην ρείινο νξίδεηαη κε απιάθσζε. Κάησ από απηή 

κηθξό καζηνεηδέο έμαξκα κε βύζηζκα ζην θέληξν ηνπ, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη 

από ηξεηο νκόθεληξνπο εγράξαθηνπο θύθινπο θαη έλα ηέηαξην θύθιν κε 

ζηηγκέο. Πειόο καύξνο, κεζαίνο κε αξθεηά εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. 

Δπηθάλεηα ειαθξώο ιεηαζκέλε. σδ. ύς. 4 εθ. σδ. πι. 6,1 εθ. Γηάκ. ρείινπο 

αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 0,4 εθ.  

 

Σομή Ζ 7 

98) (ΑΚΔ 6098)  (Δικ. 33)  

Μηθξό ηκήκα θάζεηνπ, απνζηξνγγπιεπκέλνπ ρείινπο από θαλζααξόζρεκν 

αγγείν. Ακέζσο θάησ από ην ρείινο ηξεηο παξάιιειεο εγράξαθηεο γξακκέο 
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θαη θάησ απ' απηέο ζεηξά ζηηγκώλ. Πειόο ζθνύξνο γθξίδνο, ιεπηόθνθθνο κε 

ιίγα εγθιείζκαηα. Ππξήλαο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. 

σδ. ύς. 2,7 εθ. σδ. πι. 3 εθ. Γηάκ. ρείινπο 10 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,4 εθ.  

 

 

Φιάλερ  

Σομή Ζ 2 

99) (ΑΚΔ  6065)  (Δικ. 33)  

Σκήκα ρείινπο κε επίπεδε επηθάλεηα θηάιεο κε ινμά ηνηρώκαηα. Από ην 

ρείινο εθθύεηαη νξηδόληηα ππεξπςσκέλε ιαβή. Ζ ιαβή ζηε ξάρε θέξεη δύν 

εγράξαθηεο γξακκέο, πνπ νξίδνπλ ηα άθξα, θαη αλάκεζα ζε απηέο δύν 

δεζκίδεο θάζεησλ, εγράξαθησλ γξακκηδίσλ, ζην εζσηεξηθό ησλ νπνίσλ 

δηαθξίλεηαη ιεπθή πάζηα. Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε πνιιά 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. ρείινπο 3,3 εθ. (κε 

ηε ιαβή 5,6 εθ.). σδ. πι. ρείινπο 3,2 εθ. Γηάκ. ρείινπο αδηάγλσζηε. Πάρ. 

ηνηρ. 0,5 εθ.  

 

Σομή Ζ 4 

100) (ΑΚΔ 6102)   

Μηθξό ηκήκα ζώκαηνο θαη ρείινπο από θηάιε, όπνπ ζώδεηαη ε έθθπζε 

ππεξπςσκέλεο δηραισηήο ιαβήο. Πειόο καύξνο, ιεπηόθνθθνο κε ιίγα 

εγθιείζκαηα. Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα έρεη θαζηαλό ρξώκα. σδ. ύς. 5 εθ. σδ. 

πι. 5,5 εθ. Γηάκ. ρείινπο αδηάγλσζηε. Πάρ. ηνηρ. 0,7 εθ.  

 

 

Όζηπακα με εγσάπακηη διακόζμηζη από αδιάγνωζηοςρ ηύποςρ 

αγγείων 

 

Πεπιζςλλογή 

101) (ΑΚΔ 6058)  (Δικ. 33)  

Σκήκα ζώκαηνο κε εγράξαθηεο γξακκέο πνπ ζρεκαηίδνπλ επάιιεια 

θξεκαζηά ηξίγσλν. Πειόο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο, κεζαίνο κε ιίγα 
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εγθιείζκαηα. Ππξήλαο γθξίδνο. Δπηθάλεηα αδξή. σδ. ύς. 5,8 εθ. σδ. πι. 3,6 

εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,9 εθ.  

 

 

Σομή Γ 4 

102) (ΑΚΔ 6078)  (Δικ. 33)  

Σκήκα ζώκαηνο κε δύν δεζκίδεο εγράξαθησλ γξακκώλ, πνπ ζρεκαηίδνπλ  

θξεκαζηά ηξίγσλα. Πειόο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο, ιεπηόθνθθνο κε ειάρηζηα 

εγθιείζκαηα. Ππξήλαο αλνηρηόο θαζηαλέξπζξνο. Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. σδ. 

δηαζη. 3,5x3,1 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,6 εθ. 

 

Σομή Ε 4 

103) (ΑΚΔ 6093)  (Δικ. 33)  

Σκήκα ζώκαηνο από αγγείν κε ιεπηά ηνηρώκαηα, Φέξεη εγράξαθηε 

δηαθόζκεζε από παξάιιειεο εγράξαθηεο γξακκέο. Πειόο ζθνύξνο γθξίδνο, 

ιεπηόθνθθνο κε ιίγα εγθιείζκαηα. Ππξήλαο ζθνύξνο θαζηαλέξπζξνο. 

Δπηθάλεηα ιεηαζκέλε. σδ. δηαζη. 3,2x4,2 εθ. Πάρ. ηνηρ. 0,4 εθ.  
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Δηθ. 1. Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα επξύηεξεο πεξηνρήο θύδξαο. 

Δηθ. 2. Αξραίνο λαόο θύδξαο. 

Δηθ. 3. Κάηνςε αξραίνπ λανύ θύδξαο. 
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Δηθ. 4. Δλζθξάγηζηε θεξακίδα. 

Δηθ. 5. Υάξηεο Π.Δ. Πέιιαο κε ηηο αλαθεξόκελεο ζην θείκελν ζέζεηο Πξώηκεο 

Δπνρήο Υαιθνύ.  

Δηθ. 6. Ναόο θύδξαο κεηά ηελ θαηάρσζε θαη απνθαηάζηαζε κε ζύγρξνλα  
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Δηθ.7. Γηάθνξα επξήκαηα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο Υαιθνύ (ΑΚ 64, 66, 68, 83-
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Δηθ. 8. Πεξηνρή κε πξντζηνξηθά επξήκαηα.  
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Δηθ. 10. Γξακκηθή απόδνζε θάηνςεο αςηδσηνύ θηίζκαηνο.  

Δηθ. 11. Αθξόπνιε Έδεζζαο.  

Δηθ. 12. Αξραηνινγηθόο ρώξνο Νέαο Εσήο. 

Δηθ. 13. Αγγεία κε νπέο θάησ από ην ρείινο. 

Δηθ. 14. Ζκηζθαηξηθέο θηάιεο κε ρείινο ζρήκαηνο Σ (ΣΤΠΟ 1).  

Δηθ. 15. Ζκηζθαηξηθέο θηάιεο κε απνζηξνγγπιεπκέλν ρείινο (ΣΤΠΟ 2).  

Δηθ. 16. Φηάιεο κε εζσζηξεθέο ρείινο (ΣΤΠΟ 3).  

Δηθ. 17 Φηαιόζρεκα αγγεία κε θάζεηα ηνηρώκαηα (ΣΤΠΟ 1).  

Δηθ. 18 Φηαιόζρεκα αγγεία κε ζθαηξηθό ζώκα θαη εμσζηξεθέο ρείινο (ΣΤΠΟ 

2). 

Δηθ. 19. Φηαιόζρεκα αγγεία κε ζηγκνεηδέο πεξίγξακκα (ΣΤΠΟ 3).  

Δηθ. 20. Όζηξαθα από ην ζώκα θηαιόζρεκσλ αγγείσλ.  

Δηθ. 21. Κύπειια. 

Δηθ. 22. Πηζνεηδή αγγεία κε επξύ θπιηλδξηθό ιαηκό (ΣΤΠΟ 1). 

Δηθ. 23. Πηζνεηδή αγγεία κε θσληθό ζώκα (ΣΤΠΟ 2). 

Δηθ. 24. Πηζνεηδή αγγεία κε ζθαηξηθό ζώκα (ΣΤΠΟ 3). 

Δηθ. 25. Πηζνεηδή αγγεία κε θπιηλδξηθό ζώκα (ΣΤΠΟ 4). 

Δηθ. 26. Βάζε θαη όζηξαθα από ην ζώκα πηζνεηδώλ αγγείσλ.  

Δηθ. 27. Ακθνξείο κεγάινπ κεγέζνπο (ΣΤΠΟ 1). 

Δηθ. 27. Ακθνξέαο ΑΚ 65. 

Δηθ. 28. Ακθνξείο κηθξνύ κεγέζνπο (ΣΤΠΟ 2). 

Δηθ. 30. Πξόρνη. 

Δηθ. 31. Μεκνλσκέλεο ιαβέο θαη βάζε. 

Δηθ. 32. Πήιηλα θαη ιίζηλα κηθξνεπξήκαηα. 



ΠΡΟ-ΙΣΟΡΗΜΑΣΑ 8 (2018) / Α. Χρσζοζηόμοσ & Α. Γεωργιάδοσ, 

Εγκαηάζηαζη Πρώιμης Εποτής Χαλκού ζηη κύδρα 

 

55 

Δηθ. 33. Κεξακηθή Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνύ.  

 

 


