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1.  

Πρώιμη φάση της πόλης  
 
Λουτροφόρος με ερυθρόμορφη παράσταση σκηνής προετοιμασίας νύφης 
από ημιτελές φρέαρ  
 
Β΄ μισό 5ου αι. π.Χ.  

2.  

Αρυβαλλοειδές  ληκύθιο με ερυθρόμορφη παράσταση  σκηνής από 
γυναικωνίτη από τον πυθμένα φρέατος. 
430-420 π.Χ.  
 

3.  

Χους με ερυθρόμορφη παράσταση σκηνής από την τελετή των 
Ανθεστηρίων από μικρή κωνική δεξαμενή 
 περ. 420 π.Χ.  
 
 
Δίπλα βλέπετε ακριβή παράλληλα από την Αγορά της Αθήνας 

4.  

Κωδωνόσχημος κρατήρας με ερυθρόμορφη παράσταση ιππικού αγώνα 
από μικρή κωνική δεξαμενή  
β΄ μισό 5ου αι. π.Χ. 
 

5.  

Πελίκη με ερυθρόμορφες παραστάσεις και στις δύο όψεις 
 
Κάτω βλέπετε παράλληλα που προέρχονται από μια συγκεκριμένη 
ομάδα Ζωγράφων της περιόδου 

6.  

 
Μελαμβαφή σκεύη 
Κάνθαροι, κύλικες, σκύφοι 

7.  

8.  

9.  

10.  

Από τη χρήση των δεξαμενών στα ελληνιστικά χρόνια 
 
Βρέθηκαν στον πυθμένα και τον αμμοσυλλέκτη δεξαμενών και 
πιστεύουμε ότι προέρχονται από τη φάση χρήσης. Δηλαδή απ’ όσο 
λειτουργούσαν. 
 
Πήλινοι Λύχνοι  

11.  Σκύφοι “μεγαρικού τύπου” 

12.  Χάλκινη ακέραιη αρύταινα  
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Από αμμοσυλλέκτη δεξαμενής 

13.  

Άβαφοι κάδοι που χρησιμοποιούνταν για την άντληση νερού από τα 
φρέατα και τις δεξαμενές  
 
Κάτω βλέπετε μια παράσταση που, παρότι δε φαίνεται ο ίδιος ο 
κάδος, δείχνει τον τρόπο άντλησης με τη χρήση ενός τέτοιου μικρού 
αγγείου. 

14.  

Από το υλικό πλήρωσης των υπόγειων κατασκευών μετά την 
καταστροφή του Σύλλα  
 
Όταν στις δεξαμενές πετάχτηκε ουσιαστικά όλη η οικοσκευή των 
κατεστραμμένων σπιτιών 
 
Σκεύη με γραπτή διακόσμηση τύπου “Δυτικής Κλιτύος”  

15.  Μυροδοχεία και οινοχόες  

16.  

 
Χρηστικά σκεύη  
Μαγειρικά και γενικά σκεύη που χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ζωή 

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  
Και δύο μεγαλύτερα αγγεία 
 
Εμπορικοί αμφορείς 

23.  
Υπάρχουν και μετάλλινα 
 
Όπως αυτός ο Μολύβδινος Κάδος 

24.  

 
Πήλινα ειδώλια με χαρακτηριστικό τις ασυνήθιστα μεγάλες τους 
διαστάσεις   
 
 

25.  
Άλλο ένα ειδώλιο ακέφαλο αλλά σε καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης, καθώς σώζονται ίχνη από 3 επίθετα χρώματα 
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26.  
Δε λείπουν τα λίθινα γλυπτά 
 
Όπως η Κυβέλη που σώθηκε σχεδόν ακέραια 

27.  
Μαρμάρινα αγαλμάτια Αρτέμιδας έφιππης σε ελάφι και όρθιας γυναικείας 
μορφής  

28.  

Κάποια οστέινα αντικείμενα 
 
Δύο στελέχη αρθρωτού αυλού 
Και αντικείμενα καλλωπισμού 

29.   

30.  

Μια κατηγορία είναι τα Ξύλινα και οργανικά κατάλοιπα από τα 
φρέατα.   
 
Ακατέργαστα κομμάτια ξύλου 

31.  
Πυρήνες Σταφυλιών 
Πυρήνες Σύκων  
Πυρήνες ελιάς  

32.  

Κελύφη Καρυδιών  
Καρπός φουντουκιού  
Κέλυφος βελανιδιού  
Καρπός Σύκου 

33.   Κατάλοιπα χλωρίδας 

34.  
Ξύλινα εξαρτήματα μηχανισμών και διακοσμητικά στοιχεία  

35.  

36.  

Η ξύλινη τροχαλία 
κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της και μετά  
 
Από την αποκατάσταση της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 
Σπουδών ενός μηχανισμού πηγαδιού. Πιστεύουμε ότι η ξύλινη 
τροχαλία, το ράουλο, που βρήκαμε ήταν τμήμα ενός τέτοιου 
μηχανισμού 

37.  
Και κομμάτια από σκοινί που θα μπορούσε και αυτό να είναι από το 
μηχανισμό 

38.  
Ένα σπάνιο εύρημα από τον πυθμένα του τελευταίου πηγαδιού που 
ανασκάφηκε πριν από 20 μέρες περίπου 
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Ένα τμήμα ξύλινης θύρας  
4 κάθετες τάβλες και το οριζόντιο συνδετικό 
 
Και μια αναπάρασταση από το Μουσείο της Πέλλας 

39.  Το άγαλμα. Είναι ένα από τα ελάχιστα στον ελλαδικό χώρο 

 


