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στο προσωπικό της ΙΔ’ ΕΠΚΑ. 
 
 
Για χρήση ή αναφορά στο υλικό που περιέχεται σε αυτό το Παραδοτέο και αποτελεί 
πρωτότυπα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η βιβλιογραφική παραπομπή (για ελληνικό 
και ξενόγλωσσο κείμενο, αντίστοιχα) είναι: 
 
Παλυβός, Ν., Παυλόπουλος, Κ., 2008. Παροχή δεδομένων για εκτιμήσεις σεισμικής 

επικινδυνότητας με παλαιοσεισμολογικές και γεωμορφολογικές μεθόδους. Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ νο. 47 (04ΕΡ47), Τελική 
Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου και Παραδοτέα. 

 
Palyvos, Ν. & Pavlopoulos, K., 2008. Acquisition of data for seismic hazard assessments, 

with paleoseismological and geomorphological methods. General Secretariat of Research 
and Technology, ENTER project no. 47 (04ΕΡ47), Final Report & Deliverables (in 
Greek). 

 
Για υλικό από τις ενότητες που προέρχονται από συνεισφορά συγκεκριμένου ερευνητή, η 
παραπομπή πρέπει να το δείχνει αυτό, π.χ.:  «....» (Φρούσσου, σε Παλυβό & Παυλόπουλο, 
2008)
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Εισαγωγή  
 
 
Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει: 
 
 
• Τις θέσεις όλων των δειγμάτων που ελήφθησαν για χρονολόγηση με διάφορες 

μεθόδους 
• αποτελέσματα ραδιοχρονολογήσεων μικροδειγμάτων απο επιχρίσματα ανθρακικού 

ασβεστίου  (κρούστες) από την ενότητα 9 (παλαιοέδαφος 2) στο όρυγμα 3  
• Αποτελέσματα χρονολογήσεων ιζήματος από τη βάση της ενότητας 7 στο όρυγμα 1, 

με τη μέθοδο OSL  
 
 

Καίτοι το παραδοτέο είχε προγραμματισμένο τίτλο «αποτελέσματα ραδιοχρολογήσεων», 
επειδή εντός των παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων βρέθηκε πληθώρα μεταφερμένου 
αρχαιολογικού υλικού το οποίο αποδείχθηκε πολύτιμο για τη χρονολόγηση του προ-
τελευταίου επεισοδίου ολίσθησης, στο παραδοτέο αυτό περιλαμβάνεται επίσης: 
 

• Συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών δειγμάτων μεταφερμένης κεραμικής και  
αποτελέσματα αρχαιολογικής χρονολόγησής της (κ. Ε. Φρούσσου, Αρχαιολόγος, ΙΔ' 
ΕΠΚΑ) 

 
Οι δειγματοληψίες όλων των υλικών και η καταγραφή της ακριβούς στρωματογραφικής 

τους θέσης έγιναν από τους μετακαλούμενο ερευνητή και επιστ. υπευθ. του έργου, με 
εξαίρεση τμήμα της μεταφερμένης κεραμικής που συλλέχθηκε σε συνεργασία με την ΙΔ' 
ΕΠΚΑ (κ. Ε. Φρούσσου, Αρχαιολόγο). 

 
Σημειώσεις:  

- Κάθε ονομασία δείγματος στις εικόνες που ακολουθούν, δεν αντιστοιχεί απαραιτήτως και 
σε ένα μόνον θραύσμα κεραμικού (πολλά δείγματα είναι στην ουσία ομάδες 
θραυσμάτων) 

- Εμφάνιση της ίδιας ονομασίας δείγματος σε διαφορετικά σημεία, σημαίνει ότι το δείγμα 
αντιστοιχεί σε ομάδα θραυσμάτων, τα οποια συνελέχθησαν από διαφορετικές, αλλά 
παρακείμενες θέσεις 

- Δείγματα τα οποία δεν σημειώνονται στα σχήματα αλλά αναφέρονται στο κείμενο, είναι 
δείγματα η ακριβής θέση των οποίων δεν καταγράφθηκε (μόνον ο κωδικός της 
στρωματογραφικής ενότητας στην οποία ανήκουν) 

- Η χρήση διαφορετικών χρωμάτων στις ονομασίες των δειγμάτων στις εικόνες που 
ακολουθούν, γίνεται για τη διάκριση δειγμάτων που συλλέχθησαν σε διαφορετικές 
περιόδους δειγματοληψίας 
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1. Θέσεις δειγμάτων 
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2. Αποτελέσματα χρονολογήσεων με την μέθοδο του 14C (AMS) 
 
 

 
Αριθμός 
δείγματος 

Κωδικός 
εργαστηρίου 

13C/ 12C ratio 
(‰) 

Ηλικία 
(13C/12C corr.) 

C1 LTL3154A - 17894 ± 110 

C2 LTL3155A -7.5 ± 0.2 24130 ± 130 

C3 LTL3156A -7.5 ± 0.5 20181 ± 100 

C4 LTL3157A -7.5 ± 0.4 14560 ± 60 

 
 

Πίνακας 1.  Αποτελέσματα ραδιοχρονολογήσεων μικρο-δειγμάτων από «κρούστες» 
εδαφογενούς CaCO3 πάνω σε κροκάλες εντός της ενότητας 9 (παλαιοέδαφος 2) - βλ. Τελική 
Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου για συζήτηση. Η επιλογή των μικρο-δειγμάτων έγινε από το ν Dr 
K. Pustovoytov (ISSLE, Univ. Hohenheim), μετά από εξέταση με τις μεθόδους που 
περιγράφονται από τους Pustovoytov et al. (2007). Οι χρονολογήσεις έγιναν με τη μέθοδο AMS 
στο CEDAD (Centro di Datazione e Diagnostica, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, 
Università del Salento, Italia, υπευθ. Prof. L. Calcagnile / Prof. G. Quarta). Οι πλήρεις εκθέσεις 
από το εργαστήριο δίδονται στις επόμενες σελίδες. 

 
 

Κάτω, αριστερά: το παχύτερο δείγμα κρούστας που βρέθηκε (χαρτί “mm” για κλίμακα). 
Κάτω, δεξιά: Χαρακτηριστική άποψη μικρού ογκόλιθου με επιχρίσματα (κρούστες) CaCO3. 

 

 



 

 
 
 

CEDAD - CEntro di DAtazione e Diagnostica 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento 

c/o Cittadella della Ricerca, S.S. 7 per Mesagne, Km. 7 +300, 72100 Brindisi 
Tel. +39 0832 295 050 +39 0831 507372    FAX +39 0831 507408 

 e-mail: info-cedad@unile.it 
web: www.cedad.unile.it 

Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
 

CEntro di DAtazione e Diagnostica 

as reducing medium and 2 mg  iron powder as catalyst.  The sample yielded enough 

graphite to allow a accurate determination of the radiocarbon age by the accelerator mass 

spectrometer.  

 The radiocarbon concentrations have  been determined in the accelerator mass 

spectrometer by  comparing the 12C, 13C currents and the 14C counts obtained from the 

samples with those obtained from standard materials supplied by IAEA (International 

Atomic Energy Agency) and NIST (National Institute of Standard and Technology). The 

“conventional radiocarbon age” was calculated with a δ13C correction based on the 13C/12C 

ratio measured directly with the accelerator. 

 For the estimation of the measurement uncertainty (standard deviation) both the 

radioisotope counting statistics and the scattering of the data have been taken into 

account. The larger of the two is given as final error in Table 2. 

 

 

Sample  Radiocarbon Age (BP) δ13C (‰) Note 

LTL3155A 24130 ± 130  -7.5 ± 0.2   

LTL3157A 14560 ± 60  -7.5 ± 0.4   

 

 

Best Regards, 

Prof. Dr.  Lucio Calcagnile 

Director, Centro di Datazione e Diagnostica dell’Università del Salento 

 

TABLE 2. MEASURED VALUES. 



 

 
 
 

CEDAD - CEntro di DAtazione e Diagnostica 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento 

c/o Cittadella della Ricerca, S.S. 7 per Mesagne, Km. 7 +300, 72100 Brindisi 
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 e-mail: info-cedad@unile.it 
web: www.cedad.unile.it 
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CEntro di DAtazione e Diagnostica 

Dr. Nikolas Palyvos 
Department of Geography 

Harokopio University 
El. Venizelou 70, 176 71 

Kallithea 
Athens, Greece 

 
Lecce, 03 June 2008 

Rif.CEDAD: 2008_0131 
 

Results of Radiocarbon Dating  
 
 Dear sir, please find enclosed the results of the radiocarbon dating of the samples 

you submitted to CEDAD (AMS and radiocarbon dating facility, University of Lecce, Italy) 

and listed in Table 1. 

 

Sample ID  CEDAD Code Proveneance
Sample 2 LTL3155A  

Sample 4 LTL3157A  

 

Macro contaminants were removed from  the samples by mechanical handpicking 

under optical microscope. The selected portion of the  samples was  treated in order to 

chemically remove any possible source of contamination. 

 The purified sample material was then converted to carbon dioxide. The obtained 

carbon dioxide was converted at 550°C  into graphite by using ultrahigh purity Hydrogen 

TABLE 1. SUMMARY OF THE DATED SAMPLES. 
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Dr. Nikolas Palyvos 
Department of Geography 

Harokopio University 
El. Venizelou 70, 176 71 

Kallithea 
Athens, Greece 

 
Lecce, 10 July 2008 

Rif.CEDAD: 2008_0172 
 

Results of Radiocarbon Dating  
 
 Dear sir, please find enclosed the results of the radiocarbon dating of the samples 

you submitted to CEDAD (AMS and radiocarbon dating facility, University of Lecce, Italy) 

and listed in Table 1. 

 

Sample ID  CEDAD Code Proveneance
camp. 1 LTL3154A  

camp. 3 LTL3156A  

 

Macro contaminants were removed from  the samples by mechanical handpicking 

under optical microscope. The selected portion of the  samples was  treated in order to 

chemically remove any possible source of contamination. 

 The purified sample material was then converted to carbon dioxide. The obtained 

carbon dioxide was converted at 550°C  into graphite by using ultrahigh purity Hydrogen 

TABLE 1. SUMMARY OF THE DATED SAMPLES. 



 

 
 
 

CEDAD - CEntro di DAtazione e Diagnostica 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento 

c/o Cittadella della Ricerca, S.S. 7 per Mesagne, Km. 7 +300, 72100 Brindisi 
Tel. +39 0832 295 050 +39 0831 507372    FAX +39 0831 507408 

 e-mail: info-cedad@unile.it 
web: www.cedad.unile.it 

Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
 

CEntro di DAtazione e Diagnostica 

as reducing medium and 2 mg  iron powder as catalyst.  The sample yielded enough 

graphite to allow a accurate determination of the radiocarbon age by the accelerator mass 

spectrometer.  

 The radiocarbon concentrations have  been determined in the accelerator mass 

spectrometer by  comparing the 12C, 13C currents and the 14C counts obtained from the 

samples with those obtained from standard materials supplied by IAEA (International 

Atomic Energy Agency) and NIST (National Institute of Standard and Technology). The 

“conventional radiocarbon age” was calculated with a δ13C correction based on the 13C/12C 

ratio measured directly with the accelerator. 

 For the estimation of the measurement uncertainty (standard deviation) both the 

radioisotope counting statistics and the scattering of the data have been taken into 

account. The larger of the two is given as final error in Table 2. 

 

 

Sample  Radiocarbon Age (BP) δ13C (‰) Note 

LTL3154A 17894 ± 110  -   

LTL3156A 20181 ± 100  -7.5 ± 0.5   

 

 

Best Regards, 

Prof. Dr.  Lucio Calcagnile 

Director, Centro di Datazione e Diagnostica dell’Università del Salento 

 

TABLE 2. MEASURED VALUES. 
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3. Αποτελέσματα χρονολογήσεων με την μέθοδο ΟSL 
 
Εστάλησαν τέσσερα δείγματα ιζήματος1 στο εργαστήριο “Luminescence Dating Research 

Laboratory”(LDRL, Υπεύθυνος Καθ. S.L. Forman), και στα τρία από αυτά έγιναν αναλύσεις 
με δύο διαφορετικές μεθόδους (infrared excitation και blue light excitation). Στα δείγματα 
που αναλύθηκαν με διαφορετικές μεθόδους, τα αποτελέσματα συμφωνούσαν μεταξύ τους 
(ήταν στατιστικά μή διακριτά). Τα αποτελέσματα δίδουν μέση ηλικία της τάξης των 19,040 
+/- 1170. χρ. ΒP (unweighted mean), με τιμές που κυμαίνονται από τα ~ 16000 έως ~24000 
χρ. ΒP.  Αναλυτικά τα αποτελέσματα δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί στην μεθεπόμενη 
σελίδα. Συζήτηση για την ερμηνεία τους γίνεται στην τελική έκθεση φυσικού αντικειμένου 
(Παραδοτέο 11). Αμέσως παρακάτω δίδεται η περιγραφή της μεθοδολογίας, όπως μας εστάλη 
από το εργαστήριο χρονολόγησης. 

 
Luminescence Dating (Prof. S.L. Forman, LDRL) 
 
  
 Optically stimulated luminescence geochronology is based on the time-dependent 
dosimetric properties of silicate minerals, predominately quartz and feldspar (Aitken, 1998). 
Multiple-aliquot regeneration (MAR)  (Singhvi et al., 1982; Jain et al., 2003) protocols were 
used in this study to estimate the equivalent dose on fine-grained polymineral fraction from 
sediments. Laboratory solar resetting of natural luminescence was by an 8-hour exposure to 
275 w GE Mercury Vapor Sunlamp, which is effective in evicting electrons from 
photosensitive traps (Richardson, 1994). Luminescence measurements were completed on a 
Daybreak 1100 reader with light emitting diodes delivering infrared excitation (880 ± 80 nm) 
and blue light (514 ± 20 nm ).  The resultant blue emissions were measured with Schott BG-
39 and Corning 7-59 filters in front of the photomultiplier tube.  
 To compensate for laboratory-induced sensitivity changes we used component specific 
normalization procedure (cf. Jain et al., 2003). A normalization dose (~82 Gy β) was applied 
to all discs prior to analysis and the ratio of secondary to initial luminescence response was 
used to derive a correction factor for sensitivity changes.  The efficacy of the preheat 
treatment for the normalization dose was evaluated by comparing curve shape (trap 
distribution) between the natural and subsequent dose.  A similar dose response was indicated 
by zero or low slope (<0.1) between the luminescence for initial and secondary dose, 
evaluated at one-second intervals. A preheat of 150º C for 1 hour yielded a luminescence 
distribution most similar to the natural emissions. Initially, the MAR procedure determined 
equivalent dose with infrared (IR) stimulation, and subsequently with blue light excitation. 
The integral for the first 30 seconds, in one-second intervals, of the glow down curves was 
used to calculate weighted mean equivalent dose. This sequence of analysis (infrared followed 
by blue excitation) preferentially measures feldspar-sourced and then quartz emissions (cf. 
Banerjee et al., 2001; Roberts et al., 2001). It is important to note that emissions from infrared 
and blue light excitation yielded ages that overlap at 1 sigma and tests for anomalous fading 
for both components over 30 days yielded no diminution in signal. Thus, we conclude that the 
emissions associated with infrared and blue light excitation are thermally stable and time 
sensitive. To constrain the timing of faulting only the blue (BL) OSL ages are used because of 

                                                 
1 Το κόστος για τις αναλύσεις για τα 3 από τα 4 δείγματα  καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό του 
προγράμματος, ενώ το κόστος για το 4ο δείγμα καλύφθηκε από τον μετακαλούμενο.  
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the know signal stability and sensitivity to solar resetting (Bulur et al. 2000; Wintle and 
Murray, 2000) 
 MAR protocols provide also necessary insight into partial solar resetting of the natural 
luminescence, which could lead to age overestimates. If the sediment is fully solar reset the 
natural shine down curve geometry, reflecting fast, medium and slow luminescence 
components (cf. Singarayer and Bailey, 2003) should parallel the response to laboratory 
radiation. In turn, the equivalent dose across the shine down curve should be uniform, with 
full solar resetting. The luminescence response of two sediments (samples 4 and 2) showed 
modest partial solar resetting (< 30% of the luminescence was inherited) and the equivalent 
dose was subsequently corrected.   
 To render an optical age the environmental dose rate is needed, which is an estimate of 
sediment exposure to ionizing radiation from the decay of the U and Th series and 40K, and 
cosmic sources during the burial period.  The U and Th content of sediment assuming secular 
equilibrium in the decay series and 40K were determined by inductively coupled plasma-mass 
spectrometry (ICP-MS) analysed by Activation Laboratory LTD, Ontario, Canada.  A small 
cosmic ray component of 0.12 or 0.13 ± 0.02 mGy/yr, for the indicated depth of sediment, 
was included in the estimated dose rate (Prescott and Hutton, 1994). A moisture content of 15 
± 5%, which at two sigma errors covers the likely moisture content variation during the burial 
period.    
 
 
References: 
 
Banerjee, D., Murray, A.S., Botter-Jensen, L. and Lang, A., 2001. Equivalent dose estimation 

using a single aliquot of polymineral fine grains. Radiation Measurements, 33(1), 73-94. 
Jain, M., Botter-Jensen, L., Singhvi, A. K., 2003. Dose evaluation using multiple-aquilot 

quartz OSL: test of methods and a new protocol for improved accuracy and precision. 
Radiation Measurements 37, 67-80. 

Prescott, J. R., Hutton, J. T., 1994. Cosmic ray contributions to dose rates for luminescence 
and ESR dating: large depths and long-term time variations. Radiation Measurements 23, 
497-500. 

Richardson, C.A., 1994. Effects of Bleaching On the Sensitivity to Dose of the Infrared-
Stimulated Luminescence of Potassium-Rich Feldspars From Ynyslas, Wales. Radiation 
Measurements, 23(2-3), 587-591. 

Roberts, H.M., Wintle, A.G., Maher, B.A. and Hu, M.Y., 2001. Holocene sediment-
accumulation rates in the western Loess Plateau, China, and a 2500-year record of 
agricultural activity, revealed by OSL dating. Holocene, 11(4). 477-483. 

Singarayer, J.S. and Bailey, R.M., 2003. Further investigations of the quartz optically 
stimulated luminescence components using linear modulation. Radiation Measurements, 
37(4-5), 451-458. 

Singhvi, A.K., Sharma, Y.P. and Agrawal, D.P., 1982. Thermoluminescence dating of dune 
sands in Rajasthan, India. Nature, 295: 313-315. 
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4. Αποτελέσματα αρχαιολογικής χρονολόγησης 
 
 H περιγραφή και χρονολόγηση των δειγμάτων κεραμικής έγινε από την κ Ε. 

Φρούσσου (Αρχαιολόγο, ΜΑ, ΙΔ' ΕΠΚΑ). Η συνοπτική περιγραφή των 
χαρακτηριστικότερων δειγμάτων κεραμικής που ακολουθεί προέρχεται από εισέτι 
αδημοσίευτη (ανεπίσημη) έκθεση2 που αφορά εν εξελίξει μελέτη μεγαλου αριθμού 
δειγμάτων κεραμικής, για την υποστήριξη της παλαιοσεισμολογικής έρευνας δια της 
παροχής χρονολογικών δεδομένων για τον προσδιορισμό της ηλικίας του προτελευταίου 
επεισοδίου ολίσθησης της ρ.ζ. της Εκκάρας. 

. Τα αποτελέσματα αυτά, συμπληρώνουν τα πρώτα αποτελέσματα που αναφέρονται 
σε αρχική έκθεση αυτοψίας της κ. Φρούσσου η οποία κατατέθηκε στην ΙΔ’ ΕΠΚΑ στις 
21/9/2007, και περιείχε πρώτες εκτιμήσεις με βάση μικρότερο αριθμό δειγμάτων. Ο 
αναγνώστης παραπέμπεται και σε όποια υπηρεσιακή αναφορά της ΙΔ’ ΕΠΚΑ ή/και 
επιστημονική δημοσίευση θα προκύψει από τη μελέτη του συνόλου της κεραμικής μετά την 
κατάθεση αυτού του παραδοτέου (31 Ιουλίου 2008). Π.χ., μικρός αριθμός δειγμάτων τα 
οποία συνελέχθησαν λίγες μέρες πρίν την πρόσχωση των ορυγμάτων (Ιούλιος 2008, 
δείγματα τα οποία ενεφανίσθησαν μετά από την διάβρωση και καταπτώσεις των 
τοιχωμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες), καίτοι περιλαμβάνονται στις εικόνες, δεν έχουν 
αξιολογηθεί (τα δείγματα αυτά δεν αφορούν πάντως την ουσία –από παλαιοσεισμολογικής 
απόψεως- της παρούσας έρευνας). 

 
 
 

Περιγραφή και χρονολόγηση αρχαιολογικού υλικού 
 
Η περιγραφή και χρονολόγηση της κεραμικής σε κάθε ενότητα δίδεται ξεχωριστά, 

με υπο-ενότητες για κάθε διαφορετική παρειά (τοίχωμα). Οι εικόνες στις οποίες παραπέμπει 
το κείμενο, βρίσκονται όλες μαζί σε πίνακες στην ενότητα «Φωτογραφίες δειγμάτων 
αρχαιολογικού υλικού». 

 
 
 

Ενότητα 7b 
 
Όρυγμα 1 -  ΝΑ τοιχώματα (παρειές) 
 
Δείγματα F50 και Τ1: τρία θραύσματα κεραμικής, μεταξύ των οποίων τα 2 

προέρχονται από την ίδια λαβή και συγκολλούνται. Χρονολογούνται στη Νεολιθική 
περίοδο, ίσως στην Τελική Νεολιθική (Χαλκολιθική), όπως υποδεικνύει ο τύπος της λαβής.   

                                                 
2 Με μικρο-τροποποίησεις, οι οποίες αφορούν την αρίθμηση των ενοτήτων ώστε αυτή να συμβαδίζει με τα 
σχήματα και την γεωλογική περιγραφή της στρωματογραφίας στα άλλα παραδοτέα και την τελική έκθεση 
φυσικού αντικειμένου. 
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Δείγμα S72: 1 μικρό θραύσμα σώματος τεφρής σχετικά χονδρής άβαφης 
χειροποίητης κεραμικής, με αδρή επιφάνεια. Χρονολογείται πιθανότερα στην Τελική 
Νεολιθική. 

Δείγμα Τ100: 1 θραύσμα σώματος άβαφης σχετικά χονδρής ανοιχτοκάστανης 
κεραμικής. Χρονολογείται πιθανότατα στην Τελική Νεολιθική. 

Συλλέχθηκε επίσης 1 ελαφρώς φθαρμένο θραύσμα σώματος άβαφης σχετικά 
χονδρής χειροποίητης πορτοκαλοκάστανης κεραμικής με αδρή επιφάνεια και σχετικά καλή 
όπτηση. Δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την άβαφη κεραμική της Τελικής 
Νεολιθικής, ίσως μόνο μια σχετικά καλή όπτηση. Χρονολογείται στη Νεολιθική περίοδο, 
ίσως στην Τελική, ίσως σε πρωιμότερη φάση της.  
 S65: 1 τμήμα γκρίζου πυριτόλιθου κακής ποιότητας με πολλές νευρώσεις. 

Τ30: μικρό θραύσμα λίθου από γκρίζο, κακής ποιότητας πυριτόλιθο, το οποίο δεν 
φέρει ίχνη κατεργασίας.  

Σ’ αυτό το στρώμα αποδίδεται με ερωτηματικό και η εύρεση λεπίδας από καστανό 
πυριτόλιθο με μονή ακμή (S68). Οι λεπίδες από πυριτόλιθο είναι συνηθέστερες στην 
Αρχαιότερη Νεολιθική και στην Πρώιμη-Μέση εποχή Χαλκού. Άγνωστη είναι η συχνότητα 
της εμφάνισής τους στην Τελική Νεολιθική. Η συγκεκριμένη θα πρέπει να μελετηθεί με 
βάση τον τύπο των λίθινων τέχνεργων κάθε μιας από αυτές τις περιόδους, ώστε να 
προκύψει ασφαλέστερη χρονολόγησή της. Ωστόσο, η πιθανότητα να ανήκει αυτή στην 
Τελική Νεολιθική δεν μπορεί να αποκλεισθεί. 

 
Όρυγμα 2 -  ΒΒΔ τοίχωμα 
 

 Από το ανώτερο τμήμα του στρώματος 7b, συλλέχθηκε 1 μόνο σχετικά φθαρμένο 
κεραμικό θραύσμα (S01). Πρόκειται για θραύσμα σώματος σχετικά λεπτής 
πορτοκαλοκάστανης κεραμικής με ίχνη ερυθρού ή καστανέρυθρου αλειφώματος στην 
επιφάνεια. Χρονολογείται πιθανότατα στην Τελική Νεολιθική. 

 
 
Γενικά συμπεράσματα 
 

Τα ελάχιστα θραύσματα κεραμικής που συλλέχθηκαν από την ενότητα 7b είναι μικρού 
μεγέθους, φθαρμένα και παρουσιάζουν στοιχεία ασβεστοποίησης στην επιφάνειά τους. 
Συλλέχθηκαν από το ανώτερο τμήμα του στρώματος. Επειδή προέρχονται κυρίως από μη 
χαρακτηριστικά τμήματα αγγείων δεν είναι εύκολο να χρονολογηθούν με ακρίβεια. 
Ασφαλώς ανήκουν στη Νεολιθική περίοδο λόγω της ποιότητας του πηλού και της εικόνας 
της επιφάνειάς τους αλλά και του αμιγώς νεολιθικού αμέσως ανώτερου στρώματος. Από τα 
γενικά χαρακτηριστικά τους φαίνεται ότι πρόκειται για κεραμική της ίδιας πολιτισμικής 
βαθμίδας με την κεραμική της ενότητας 5, δηλαδή για κεραμική της Τελικής 
Νεολιθικής ή Χαλκολιθικής. Το τμήμα λαβής (Τ1) (Εικ. 1) που βρέθηκε στην NA παρειά 
του ορύγματος 1, δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα εργαλείο από καστανό πυριτόλιθο 
(S68) (Εικ. 2), που πιθανώς εντοπίσθηκε επίσης στο στρώμα, δεν είναι δυνατόν να 
χρονολογηθεί με ασφάλεια.  

 

Ενότητα 6 
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Όρυγμα 1 -  ΝΑ τοιχώματα  
 

Στις ομάδες της κεραμικής που συλλέχθηκαν από το λεπτό αυτό στρώμα και την περιοχή 
του ορίου του με την ενότητα 7b (ομάδες #004, #651, F60, S63, S63b, S63c) 
περιλαμβάνονται, συγκριτικά με το πάχος του στρώματος, αρκετά σε αριθμό θραύσματα, τα 
περισσότερα από τα οποία προέρχονται από το σώμα αγγείων άβαφης κεραμικής. Ένα μόνο 
φέρει μικρή μαστοειδή απόφυση στο σώμα (#004), ενώ περιλαμβάνονται επίσης 4 τμήματα 
χείλους (S63, S63b) και 1 τμήμα επίπεδης βάσης (S63b). Στο σύνολό της η κεραμική του 
στρώματος φαίνεται να ανήκει στην Τελική Νεολιθική. Επειδή οι μαστοειδείς αποφύσεις 
είναι συνήθεις κατά την περίοδο αυτή, είναι πιθανό και το συγκεκριμένο θραύσμα (#004) να 
τοποθετείται σ’ αυτή, παρά το γεγονός ότι παρόμοιες αποφύσεις εμφανίζονται και κατά την 
Αρχαιότερη Νεολιθική. Η ποιότητα του πηλού του θραύσματος δεν επιτρέπει ειδικότερα 
συμπεράσματα. 

 
Γενικά συμπεράσματα 
 
Σε σχέση με το ελάχιστο πάχος του στρώματος τα κεραμικά θραύσματα που 

συλλέχθηκαν από αυτό είναι αρκετά. Αυτά που προέρχονται από το ανώτερο τμήμα του 
παλαιοεδάφους (S63) (Εικ. 3) παρουσιάζουν στοιχεία ασβεστοποίησης στην επιφάνεια, 
όπως και αυτά που βρέθηκαν σχετικά χαμηλότερα (στην ενότητα 7b), αν και τα 
συγκεκριμένα είναι λιγότερο φθαρμένα. Ανάμεσά τους υπάρχουν ορισμένα, τα οποία 
προέρχονται από χαρακτηριστικά τμήματα αγγείων, χείλη και βάση (S63 [Εικ. 3], S63b), 
όπως και τμήμα σώματος με μαστοειδή απόφυση (#004) (Εικ. 4). Στο σύνολό τους 
φαίνεται να ανήκουν στην Τελική Νεολιθική, αν και μαστοειδείς αποφύσεις στο σώμα 
των αγγείων εμφανίζονται ήδη από την Αρχαιότερη Νεολιθική. 

 

Ενότητα 5 
 
Όρυγμα 1 -  ΝΑ τοιχώματα  
 

Ο αριθμός των θραυσμάτων που συλλέχθηκαν από το στρώμα αυτό είναι μικρός (ομάδες 
#650, #008, F80, Y6, Y22, Y27). Πρόκειται συνολικά για 5-6 κεραμικά θραύσματα, τα 
περισσότερα από τα οποία, πλην ενός, έχουν ανοιχτοκάστανο πηλό και φέρουν ερυθρό 
αλείφωμα στην επιφάνεια. Ένα από αυτά προέρχεται από το χείλος φιάλης (Y27). Όλα τα 
υπόλοιπα είναι θραύσματα σώματος. Υπάρχει επίσης μικρό τμήμα πλιθιάς (#650). Σύμφωνα 
με τα χαρακτηριστικά της η κεραμική του στρώματος τοποθετείται στην Τελική Νεολιθική. 

 
Όρυγμα 2 -  ΒΒΔ τοίχωμα 
 

 Από το στρώμα συλλέχθηκαν 4 μόνο κεραμικά θραύσματα (ομάδες S18, S37). 
Μεταξύ αυτών 1 θραύσμα σώματος ανοιχτοκάστανης σχετικά λεπτής κεραμικής με ερυθρό 
αλείφωμα (S18) και 3 θραύσματα σώματος πορτοκαλοκάστανης άβαφης κεραμικής με 
λεπτό στρώμα στιλπνού αλειφώματος στην επιφάνεια. Το πρώτο χρονολογείται με αρκετή 
βεβαιότητα στην Τελική Νεολιθική, τα επόμενα, τα οποία, μάλιστα, συλλέχθηκαν από τη 
βάση του στρώματος και το μεταίχμιο με την ενότητα 7b, είναι δυνατόν να ανήκουν και σε 
πρωιμότερο τμήμα της Νεολιθικής περιόδου. Είναι αξιοσημείωτο ότι τέτοια θραύσματα, με 
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λεπτό στρώμα στιλπνού αλειφώματος στην επιφάνεια, έχουν παρατηρηθεί κατ’ εξοχήν στις 
ενότητες 6 και 5. 

 
Όρυγμα 2 -  ΝΝΑ τοίχωμα 
 
Τα κεραμικά θραύσματα που συλλέχθηκαν από το στρώμα είναι λίγα (ομάδες S49, 

S52, S57). Πρόκειται συνολικά για 3 θραύσματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 1 
θραύσμα σώματος χειροποίητης καστανότεφρης σχετικά χονδρής κεραμικής με αδρή 
επιφάνεια (S49), 1 θραύσμα σώματος χειροποίητης ανοιχτοκάστανης σχετικά χονδρής 
κεραμικής, με ερυθρό αλείφωμα στην εξωτερική επιφάνεια (S52) και 1 ελαφρώς φθαρμένο 
θραύσμα σώματος ανοιχτού αγγείου σχετικά λεπτής ανοιχτοκάστανης χειροποίητης 
κεραμικής με ερυθρό στιλπνό αλείφωμα στην εξωτερική επιφάνεια, η οποία είναι λεία, 
χωρίς ίχνη επεξεργασίας και φέρει διακόσμηση πυκνών οριζόντιων ταινιών μελανού 
χρώματος, και προσεκτική λείανση της εσωτερικής επιφάνειας (S57). Ιδίως τα δύο 
τελευταία θραύσματα είναι χαρακτηριστική κεραμική της Τελικής Νεολιθικής (4.500-3.200 
π.Χ. περίπου) και, μάλιστα, το τελευταίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί με μεγαλύτερη 
βεβαιότητα στο πρώτο μισό της συγκεκριμένης περιόδου. 

 
Γενικά συμπεράσματα 

Βρέθηκε ελάχιστος αριθμός θραυσμάτων στην ενότητα 5. Πρόκειται γενικά για θραύσματα 
σχετικά μικρά και ελαφρώς φθαρμένα. Αν και τα περισσότερα δεν προέρχονται από 
χαρακτηριστικά τμήματα αγγείων, η συνολική εικόνα τους τα τοποθετεί στην Τελική 
Νεολιθική και, μάλιστα, πιθανότερα στο πρώτο μισό της περιόδου και το αργότερο έως 
τα μέσα της 4ης χιλιετίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν θραύσμα χείλους φιάλης (Y27) (Εικ. 
5) από την ΝΑ παρειά του ορύγματος 1 και θραύσμα σώματος διακοσμημένης κεραμικής με 
μελανή γραμμική διακόσμηση από πυκνές οριζόντιες γραμμές επάνω σε επιφάνεια που 
καλύπτεται με ερυθρό αλείφωμα (κεραμική με διακόσμηση μελανού επί ερυθρό) (S57) (Εικ. 
6) από την ΝΝΔ παρειά του ορύγματος 2. Ορισμένα θραύσματα σώματος από την ΒΒΔ 
παρειά του ορύγματος 2, τα οποία συλλέχθηκαν από τη βάση του στρώματος και το 
μεταίχμιο με την ενότητα 7 (S37) και καλύπτονται με λεπτό στρώμα στιλπνού αλειφώματος 
είναι δυνατόν να ανήκουν και σε πρωιμότερο τμήμα της Νεολιθικής περιόδου (σε μία τέτοια 
περίπτωση πιθανότερες περίοδοι θα ήταν η Αρχαιότερη Νεολιθική και ένα πρωιμότερο 
στάδιο της Τελικής Νεολιθικής ή το τέλος της Νεώτερης Νεολιθικής). Παρατηρήθηκε ότι 
τέτοια θραύσματα έχουν προέλθει κατ’ εξοχήν από τις ενότητες 5 και 6. 

 

Ενότητα 4 
 
Όρυγμα 1 -  ΝΑ τοιχώματα  
 

Από το στρώμα συλλέχθηκε, συγκριτικά με τα άλλα στρώματα, μεγάλος αριθμός κεραμικών 
θραυσμάτων (ομάδες #001, #002, #003, #007, #010, #012, #013, #014, #015, #016, #020, 
Τ13, Τ20, Τ22, Τ23, Υ3, Υ8, Υ9, Υ10, Υ11, Υ23, Υ29, F1, F3, F8, F9, F10, F11, F12, 
F13, F16, F17, F18, F21, F22, F25, F30). Στην πλειοψηφία τους τα θραύσματα αυτά 
προέρχονται από το σώμα αγγείων και πολύ λιγότερα είναι τα θραύσματα χείλους, 9 τον 
αριθμό (#001 [χείλος μεγάλου ανοιχτού αγγείου με ερυθρό αλείφωμα], #020 [χείλος φιάλης 
με ερυθρό αλείφωμα], Υ9 [χείλος σχετικά μεγάλου ανοιχτού αγγείου καστανής άβαφης 
κεραμικής με ίχνη εγχάρακτης με μικρά γραμμίδια διακόσμησης], F8 [χείλος μεγάλου 
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φιαλόσχημου αγγείου σχετικά χονδρής άβαφης σκουρότεφρης κεραμικής], F17 [χείλη 2 
φιαλών σχετικά λεπτής καστανής έως ανοιχτοκάστανης κεραμικής, από τα οποία το ένα 
φέρει αλείφωμα ερυθρού χρώματος], F21 [χείλος λεπτού φιαλόσχημου αγγείου με 
πορτοκαλοκάστανο πηλό, άβαφη επιφάνεια και σκουρότεφρο πυρήνα, το οποίο φέρει δύο 
οπές στο σώμα], F25 [χείλος μεγάλης φιάλης σχετικά χονδρής άβαφης ανοιχτοκάστανης 
κεραμικής], F30 [χείλος φιάλης με γωνιώδες σώμα που φέρει λεπτό στρώμα στιλπνού 
αλειφώματος όμοιου χρώματος με τον πηλό στην εξωτερική επιφάνεια]), τα θραύσματα 
λαβής, 6 τον αριθμό (#001 [πολύ μικρό τμήμα κάθετης καστανής άβαφης λαβής], #003 
[τμήμα κάθετης άβαφης λαβής], #012 [τμήμα κάθετης λαβής με καστανέρυθρο αλείφωμα 
στην επιφάνεια], #020 [κάτω μέρος λαβής - το τμήμα που συνδέεται με το σώμα - 
ελλειπτικής τομής άβαφης καστανής κεραμικής], Τ13 [ακέραιη κάθετη λαβή με γωνιώδη 
απόληξη στο ανώτερο σημείο, τυπική της Τελικής Νεολιθικής], F13 [τμήμα ταινιωτής 
λαβής άβαφης σχετικά λεπτής καστανής κεραμικής]), ή τα θραύσματα βάσης, 1 τον αριθμό 
(F22 [1 όστρακο βάσης χονδροειδούς πορτοκαλοκάστανης κεραμικής, μάλλον από μεγάλο 
πιθοειδές]). Επίσης, 1 θραύσμα σώματος με πορτοκαλόχρωμο πηλό, υπόλευκο αλείφωμα 
και μελανή διακόσμηση οριζόντιων ταινιών (#001), 1 ακόμη θραύσμα σώματος με ίχνη 
οριζόντιων μελανών ταινιών (#010), 2 θραύσματα σώματος καστανέρυθρης άβαφης 
κεραμικής που φέρουν εγχάρακτη με μικρά γραμμίδια διακόσμηση (Υ23, Υ29), 1 θραύσμα 
σώματος άβαφης σχετικά χονδρής ωχροκάστανης-τεφρής κεραμικής με διακόσμηση μικρών 
εμπίεστων στιγμών-μικροσκοπικών κύκλων (F11). Κυρίαρχη κατηγορία κεραμικής η 
σχετικά χονδρή άβαφη καστανού χρώματος. Αρκετά μεγάλος είναι και ο αριθμός των 
θραυσμάτων με ανοιχτοκάστανο πηλό και ερυθρό αλείφωμα, ενώ πολύ μικρότερος αυτός 
των θραυσμάτων με καστανέρυθρο-σκουροκάστανο αλείφωμα και ελάχιστος αυτών με 
πορτοκαλόχρωμο. Μία παρατήρηση που ενδεχομένως συνδέεται με τη χρονολόγηση της 
αντίστοιχης κεραμικής είναι ότι η κεραμική με το καστανέρυθρο αλείφωμα εμφανίζεται 
συχνότερα στο κατώτερο μισό του στρώματος, αυτή με το ερυθρό αλείφωμα διαχέεται σε 
όλο το στρώμα και αυτή με την εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση εμφανίζεται κυρίως 
στο ανώτερο μισό του στρώματος. 
Συλλέχθηκαν επίσης μικρά κομμάτια πλιθιάς (#001, #002, #020, F10, F13), λίγα 
θραύσματα οστών ζώων (#020, F13, F16), 2 πέτρες (Υ2, F2), τμήμα λεπίδας οψιανού (Υ5), 
η οποία τοποθετείται πιθανότατα στην Τελική Νεολιθική. 
Τα σχήματα των φιαλών, οι τύποι του χείλους τους και η κυριαρχία τους, σε σχέση με 
άλλους τύπους αγγείων, οι τύποι των λαβών, η επίπεδη βάση του χονδροειδούς αγγείου, το 
ερυθρό και καστανέρυθρο αλείφωμα, η εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση, είναι όλα 
χαρακτηριστικά της Τελικής Νεολιθικής (4.500 έως 3.200 π.Χ. περίπου). Μάλιστα, 
πιθανότατα πρόκειται για το πρώτο μέρος της περιόδου, έως το πρώτο μισό της 4ης 
χιλιετίας π.Χ. Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο στρώμα χρονολογείται αμιγώς σ’ αυτή την 
περίοδο. Ο μεγάλος αριθμός των κεραμικών θραυσμάτων που βρέθηκαν σ’ αυτό και η καλή 
κατάσταση διατήρησής τους υποδεικνύουν ότι η μετατόπιση της κεραμικής από την αρχική 
της θέση δεν ήταν μεγάλη. Είναι δε βέβαιο ότι η κεραμική αυτή μετατοπίσθηκε και δεν 
βρέθηκε in situ, αφού διαφορετικά θα υπήρχαν σε μεγαλύτερη πυκνότητα και άλλα υλικά 
κατάλοιπα, όπως μεγάλα τμήματα πλιθιάς ή τοίχοι, πλίνθινοι ή λίθινοι, οστά, τέχνεργα 
διαφόρων τύπων, κοσμήματα, ειδώλια, ακέραια αγγεία, κ.ά. 

 
Όρυγμα 1 -  ΒΔ τοιχώματα  
 
Συλλέχθηκαν 3 μόνο κεραμικά θραύσματα (ομάδες #005, #006, #011). Μεταξύ 

αυτών 1 θραύσμα χείλους ανοιχτοκάστανης κεραμικής με ερυθρό αλείφωμα (#005), 3 
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συγκολλούμενα θραύσματα από το σώμα χονδροειδούς ανοιχτού αγγείου με υποτυπώδη 
σχοινοειδή διακόσμηση στην εξωτερική επιφάνεια (#006), 1 θραύσμα επίπεδης βάσης 
σχετικά χονδρού ανοιχτού πορτοκαλοκάστανου αγγείου (#011). Τουλάχιστον τα 2 από τα 
τρία θραύσματα (#005, #006) χρονολογούνται ασφαλώς στην Τελική Νεολιθική, είναι δε 
αρκετά πιθανό στην ίδια περίοδο να χρονολογείται και το τρίτο. Μάλιστα, χάρη στο 
θραύσμα #006 και την προσεκτική κατασκευή και όπτηση του θραύσματος #011, είναι 
ενδεχόμενο να πρόκειται εδώ για κεραμική όχι πρωιμότερη της 4ης χιλιετίας π.Χ., έως και 
των μέσων της τουλάχιστον. 

 
Όρυγμα 2 -  ΒΒΔ τοίχωμα 
 

 Στο στρώμα αυτό εντοπίσθηκε, όπως και στο αντίστοιχο στρώμα στο όρυγμα 1, 
αρκετό αρχαιολογικό υλικό (ομάδες #501, S06, S16, S19, S20, S21, S26, S27, S28, S31, 
S32, S34, S36, S38, S39, S52, Τ302, Τ303, Τ307), σε σχέση με τα άλλα στρώματα. 
Συνολικά συλλέχθηκαν από το στρώμα 31 κεραμικά θραύσματα. Ανάμεσά τους 
περιλαμβάνονται 2 θραύσματα σώματος σχετικά χονδρής έως χονδρής άβαφης 
καστανότεφρης κεραμικής (S19, S32), 1 θραύσμα σώματος σχετικά λεπτής καστανής 
κεραμικής με καστανέρυθρο αλείφωμα (S20), 1 θραύσμα χείλους και 3 σώματος σχετικά 
λεπτής ανοιχτοκάστανης κεραμικής με ερυθρό αλείφωμα (S26, Τ302, Τ303), 2 θραύσματα 
σώματος σχετικά χονδρής έως χονδρής ανοιχτοκάστανης κεραμικής με ίχνη ερυθρού 
αλειφώματος (S31, S52), 1 θραύσμα χείλους, 16 θραύσματα σώματος και 2 συγκολλούμενα 
θραύσματα βάσης άβαφης καστανής σχετικά λεπτής έως χονδρής κεραμικής με αδρή 
επιφάνεια (#501, S26, S34 S38, Τ302, Τ303, Τ307), 2 θραύσματα σώματος σχετικά λεπτής 
άβαφης καστανής έως σκουροκάστανης κεραμικής με λεπτό στρώμα ομοιόχρωμου 
αλειφώματος και προσεκτική εξομάλυνση της επιφάνειας (S27, S36), 1 θραύσμα σώματος 
άβαφης σχετικά λεπτής πορτοκαλόχρωμης χειροποίητης κεραμικής με αδρή επιφάνεια 
(S28). 
Επίσης, από το ίδιο στρώμα συλλέχθηκαν φολίδα καστανού πυριτόλιθου (S39), η οποία 
βρέθηκε σε τμήμα του στρώματος που ακολουθεί αμέσως επάνω από το παλαιοέδαφος, 
μικρό κομμάτι πλιθιάς (Τ307), μικρά κομμάτια πηλού με θρύμματα πλιθιάς (S16) και χώμα 
με ίχνη τέφρας και άνθρακα (S06, S21). 
Από τη γενική εικόνα της κεραμικής του στρώματος προκύπτει ότι πρόκειται για κεραμική 
αμιγώς Νεολιθικής περιόδου. Αν και στην πλειονότητά της προέρχεται από μη 
χαρακτηριστικά τμήματα αγγείων, η ομοιότητα των κεραμικών κατηγοριών του στρώματος 
με αυτές που συλλέχθηκαν από την ενότητα 4 στο ΝΑ τοίχωμα του ορύγματος 1 και ιδίως η 
παρουσία της ανοιχτοκάστανης κεραμικής με το ερυθρό και καστανέρυθρο αλείφωμα 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κεραμική που ανήκει στον ίδιο χρονικό 
ορίζοντα, δηλαδή στην Τελική Νεολιθική. 

 
Όρυγμα 2 -  ΝΝΑ τοίχωμα 
 
Και από τη συγκεκριμένη παρειά συλλέχθηκε, συγκριτικά, περισσότερη κεραμική 

από το στρώμα αυτό. Συνολικά συλλέχθηκαν 31 κεραμικά θραύσματα (ομάδες S04, S41, 
S46, Τ310, Υ200, Υ202). Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 1 θραύσμα χείλους λεπτής, 
πορτοκαλοκάστανης κεραμικής με ίχνη υπόλευκου χρώματος, ίσως εξίτηλης διακόσμησης, 
στην εξωτερική επιφάνεια, που παρουσιάζει έτσι διχρωμία, και έντονα ίχνη καύσης στην 
άκρη του χείλους εξωτερικά και σε όλο το εσωτερικό - θυμίζει μελανοστεφή και 
διακοσμημένη κεραμική της Αρχαιότερης Νεολιθικής - (S04), τμήμα κάθετης λαβής 
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σχετικά χονδρής άβαφης ανοιχτοκάστανης κεραμικής με τεφρό πυρήνα, αρκετά σκληρά 
ψημένο (S04), 12 θραύσματα σώματος σχετικά χονδρής έως σχετικά λεπτής άβαφης 
κεραμικής καστανού, ανοιχτοκάστανου, πορτοκαλοκάστανου, τεφρού και μελανότεφρου 
χρώματος, τα περισσότερα των οποίων φέρουν ίχνη πολύ λεπτού, στιλπνού αλειφώματος 
όμοιου χρώματος με τον πηλό (S04, S46, Υ200, Υ202), 1 θραύσμα χείλους και 2 
θραύσματα σώματος από το ίδιο σχετικά λεπτό ανοιχτό αγγείο καστανής άβαφης κεραμικής 
με αδρή επιφάνεια και σκουρότεφρο άψητο πυρήνα που φέρει μικρή απόφυση στο σώμα και 
διακόσμηση εγχαράξεων (S41), 4 θραύσματα σώματος σχετικά λεπτής ανοιχτοκάστανης 
κεραμικής με ερυθρό αλείφωμα (S41, S46, Τ310, Υ202), τμήμα επίπεδης βάσης από 
κλειστό αγγείο ανοιχτοκάστανης σχετικά χονδρής κεραμικής με ερυθρό αλείφωμα στην 
εξωτερική επιφάνεια (Τ310), 3 θραύσματα σώματος από το ίδιο αγγείο σχετικά λεπτής 
ανοιχτοκάστανης κεραμικής σε καστανέρυθρο αλείφωμα (Τ310), 2 θραύσματα σώματος 
από το ίδιο αγγείο λεπτής ανοιχτοκάστανης κεραμικής σε σκουρότεφρο στιλπνό αλείφωμα 
(Τ310), 2 θραύσματα σώματος σχετικά λεπτής άβαφης κεραμικής με εμπίεστη διακόσμηση 
(Τ310), 2 μικρά θραύσματα πορτοκαλόχρωμης άβαφης κεραμικής καλής όπτησης (Τ310). 

Συλλέχθηκαν επίσης πηλός με θρύμματα πλιθιάς (S45) και τμήμα καμένου (;) οστού 
(S45). 

Η κεραμική του στρώματος είναι και εδώ αμιγώς Νεολιθικής περιόδου. Στην 
πλειονότητά της ανήκει με βεβαιότητα στην Τελική Νεολιθική. Ερωτήματα γεννούν, 
ωστόσο, ορισμένα θραύσματα, τα οποία συλλέχθηκαν από τη βάση του στρώματος, στο 
τμήμα του που βρίσκεται ακριβώς επάνω από το παλαιοέδαφος. Πρόκειται για το θραύσμα 
χείλους που θυμίζει μελανοστεφή και διακοσμημένη κεραμική της Αρχαιότερης Νεολιθικής 
(S04) και τα θραύσματα που φέρουν ίχνη πολύ λεπτού, στιλπνού αλειφώματος όμοιου 
χρώματος με τον πηλό στην επιφάνεια (S04, S46, Υ202) και δεν εμφανίζονται με την ίδια 
συχνότητα ή μάλλον σπανίζουν στο αντίστοιχο στρώμα στις άλλες παρειές. Τα παραπάνω 
συνάδουν με την υπόθεση ότι ενδεχομένως στο ανώτερο τμήμα της ενότητας 7b και στη 
μετάβαση προς τα ανώτερα στρώματα είναι δυνατόν να έχουμε την ισχνή παρουσία 
στοιχείων της Αρχαιότερης Νεολιθικής (6.700-5.800 π.Χ.). Αν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν το 
θραύσμα χείλους της ομάδας S04, είναι δυνατόν να έχουμε ένα προχωρημένο τμήμα της 
περιόδου. 

 
Γενικά συμπεράσματα 

 
Από το στρώμα αυτό και από τις περισσότερες παρειές των ορυγμάτων 1 και 2 συλλέχθηκε 
σημαντικός αριθμός κεραμικών θραυσμάτων. Πρόκειται για κεραμική καλής διατήρησης, 
στοιχείο που υποδεικνύει ότι αυτή δεν μετατοπίσθηκε σημαντικά από την αρχική της θέση 
και ότι δεν παρέμεινε για πολύ εκτεθειμένη στην επιφάνεια του εδάφους εκεί όπου αρχικά 
βρισκόταν. Είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι η κεραμική αυτή μετατοπίσθηκε και δεν βρέθηκε in 
situ, αφού διαφορετικά θα υπήρχαν σε μεγαλύτερη πυκνότητα και άλλα υλικά κατάλοιπα, 
όπως μεγάλα τμήματα πλιθιάς, πλίνθινοι ή λίθινοι τοίχοι, τέχνεργα διαφόρων τύπων, οστά, 
κοσμήματα, ειδώλια, ακέραια αγγεία, κ.ά. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα κεραμικά 
θραύσματα από το στρώμα προέρχονται από το σώμα των αγγείων και δεν είναι ιδιαιτέρως 
χαρακτηριστικά. Εκείνα όμως τα θραύσματα που προέρχονται από χαρακτηριστικά τμήματα 
των αγγείων, όπως και η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του πηλού της κεραμικής αυτής 
στο σύνολό της, την τοποθετούν με βεβαιότητα στην Τελική Νεολιθική, πιθανότερα στο 
πρώτο μισό της περιόδου και το αργότερο έως τα μέσα της 4ης χιλιετίας. Είναι επίσης 
ενδεχόμενο να αντιπροσωπεύονται επιμέρους φάσεις της Τελικής Νεολιθικής στην 
κεραμική του στρώματος, αφού, όπως παρατηρήθηκε στην κεραμική της ΝΑ παρειάς του 
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ορύγματος 1, τα θραύσματα με το καστανέρυθρο αλείφωμα εμφανίζονται συχνότερα στο 
κατώτερο μισό του στρώματος, αυτά με το ερυθρό αλείφωμα διαχέονται σε όλο το στρώμα 
και αυτά με την εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση εμφανίζονται κυρίως στο ανώτερο 
μισό του στρώματος. Μερικά χαρακτηριστικά θραύσματα από την ΝΑ παρειά του 
ορύγματος 1 είναι τα Υ9 (Εικ. 7), Τ13 (Εικ. 8), #020 (Εικ. 9), Υ29 (Εικ. 10) Υ23 (Εικ. 11). 
Από την ίδια παρειά προέρχεται και τμήμα λεπίδας οψιανού Υ5) (Εικ. 12). Χαρακτηριστικά 
θραύσματα από την ΒΔ παρειά του ορύγματος 1 είναι τα #005 (Εικ. 13) και #006 (Εικ. 14) 
και από την ΝΝΔ παρειά του ορύγματος 2 τα S41 (Εικ. 15), Τ310 (Εικ. 16) και S04 (Εικ. 
17). Ανάμεσα στα θραύσματα της ομάδας S04 υπάρχει και ένα, το οποίο θυμίζει 
μελανοστεφή και διακοσμημένη δίχρωμη κεραμική της Αρχαιότερης Νεολιθικής (Εικ. 18). 
Είναι αξιοσημείωτο ότι η συγκεκριμένη ομάδα κεραμικής συλλέχθηκε από τη βάση της 
ενότητας 4 στην ΝΝΑ παρειά του ορύγματος 2 
 Επειδή στο ίδιο βάθος βρέθηκαν μαζί και θραύσματα που φέρουν στην επιφάνεια 
ίχνη πολύ λεπτού, στιλπνού αλειφώματος όμοιου χρώματος με τον πηλό (S04, S46, Υ202), 
τα οποία δεν εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα ή μάλλον σπανίζουν στο αντίστοιχο 
στρώμα στις άλλες παρειές αλλά παρατηρούνται στην ενότητα 5, είναι ενδεχόμενο στο 
ανώτερο τμήμα της εν. 7b και στη μετάβαση προς το στρώμα που ακολουθεί (εδώ η ενότητα 
4 και όχι η ενότητα 5) να έχουμε την ισχνή παρουσία στοιχείων της Αρχαιότερης 
Νεολιθικής ή ίσως παράλληλα και μιας πρωιμότερης φάσης της Τελικής Νεολιθικής ή του 
τέλους της Νεώτερης Νεολιθικής. 

 
 

 

Ενότητα 3 
 
Όρυγμα 1 -  ΝΑ τοιχώματα  
 

Αντίθετα απ’ ό,τι στην ενότητα 4, από την ενότητα 3 συλλέχθηκε ελάχιστη κεραμική 
(ομάδες (#300, Υ4, Υ26, Υ100, F19). Στο σύνολό της συλλέχθηκε από το ανώτερο μισό του 
στρώματος και πρόκειται για κεραμική φθαρμένη. Μεταξύ των συνολικά 5 κεραμικών 
θραυσμάτων που εντοπίσθηκαν στο στρώμα, ένα μόνο προέρχεται από χείλος με σωζόμενο 
τμήμα τρήσης στο σώμα (Υ4). Το συγκεκριμένο θραύσμα ανήκει πιθανώς στην Τελική 
Νεολιθική, επειδή παρουσιάζει ομοιότητα ως προς την ποιότητα του πηλού με την κεραμική 
της ενότητας 4, αν και δεν αποκλείεται και το πρώιμο τμήμα της Πρώιμης εποχής Χαλκού, 
λόγω, μάλιστα της τρήσης κάτω από το χείλος. Από τα υπόλοιπα θραύσματα, τα οποία είναι 
θραύσματα σώματος, 1-2 φαίνεται να ανήκουν επίσης στην Τελική Νεολιθική και 1-2 
ακόμη ίσως ανήκουν στην εποχή Χαλκού, σ’ αυτήν την περίπτωση πιθανότερα στην 
Πρώιμη. 

Το ελάχιστο και μη χαρακτηριστικό κεραμικό υλικό από το συγκεκριμένο στρώμα 
δεν επιτρέπει ασφαλή χρονολόγησή του. Τα ελάχιστα σε αριθμό θραύσματα, η φθορά τους 
και το γεγονός ότι βρέθηκαν στο ανώτερο μισό του στρώματος καθιστούν προφανές ότι το 
υλικό αυτό μετατοπίσθηκε από ανώτερο σημείο του παρακείμενου υψώματος, ίσως από 
μεγαλύτερη απόσταση ή αφού είχε παραμείνει περισσότερο χρόνο εκτεθειμένο στη φθορά 
του περιβάλλοντος. Η εικόνα των θραυσμάτων του στρώματος μας οδηγεί στην υπόθεση ότι 
πρόκειται για μικτό κεραμικό υλικό, το οποίο χρονολογείται μεταξύ της Τελικής Νεολιθικής 
και της Πρώιμης εποχής του Χαλκού και, μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση, στην αρχή ή 
στο πρώιμο τμήμα της περιόδου αυτής (η περίοδος αυτή τοποθετείται μεταξύ του 3.200 και 
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του 2.100 π.Χ. περίπου). Άλλη εκδοχή είναι να πρόκειται για αμιγές στρώμα μιας πρώιμης 
φάσης της Πρώιμης εποχής του Χαλκού, κατά την οποία η κεραμική διατηρούσε ακόμη 
αρκετά τυπικά στοιχεία της κεραμικής της Τελικής Νεολιθικής. 
 

 
 

Ενότητα 2 
 
Όρυγμα 1 -  ΝΑ τοιχώματα  

 
Από το στρώμα συλλέχθηκαν συνολικά 4 κεραμικά θραύσματα (ομάδες F23, F32). 

Τα δύο θραύσματα (F32) που συλλέχθηκαν από τη βάση του στρώματος, στο όριό του με 
την ενότητα 4 χρονολογούνται στην Τελική Νεολιθική. Το θραύσμα (F23) που συλλέχθηκε 
από διαταραγμένο σημείο του στρώματος μεταξύ των ενοτήτων 4 και 1b (από τη ζώνη 
διάτμησης κατα μήκος του κύριου κλάδου της ρηξιγενούς ζώνης) ανήκει πιθανώς επίσης 
στην Τελική Νεολιθική, χωρίς να αποκλείεται και η Πρώιμη εποχή του Χαλκού. 
 Δείγμα #000: Τμήμα από τη βάση ανοιχτού (;), χειροποίητου (;) αγγείου. Θραύσμα 
πολύ φθαρμένο, από πορτοκαλόχρωμο πηλό, το οποίο έφερε πυκνή σκούρα 
πορτοκαλόχρωμη βαφή στην εξωτερική επιφάνεια. Πηλός λεπτόκοκκος, σχεδόν καθαρός, 
πολύ καλά ψημένος, πυρήνας τεφρός. Ανήκει ίσως στην Πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο ή 
στην Κλασική-Ελληνιστική. 

 
Όρυγμα 1 -  ΒΔ τοιχώματα 
 

 Ομάδες #200, #201, F33, F34: Συνολικά 8 κεραμικά θραύσματα, από τα οποία τα 5 
πολύ μικρού μεγέθους (ομάδες #200 και F33). Τα υπόλοιπα 3 θραύσματα είναι τμήμα 
λαβής με ερυθρό φθαρμένο αλείφωμα στην επιφάνεια (#201), μικρό θραύσμα λαβής άβαφης 
πορτοκαλόχρωμης κεραμικής (F34) και θραύσμα χείλους άβαφης τροχήλατης 
πορτοκαλόχρωμης κεραμικής με υπόλευκο στιλπνό φθαρμένο αλείφωμα στην εξωτερική 
επιφάνεια και ίσως ίχνη μελανής διακόσμησης (F34). Ομάδα S61: 2 φθαρμένα θραύσματα 
σώματος σχετικά λεπτής έως λεπτής άβαφης πορτοκαλόχρωμης κεραμικής, εκ των οποίων 
το ένα μάλλον χειροποίητης και το άλλο τροχήλατης. Χρονολογούνται το πρώτο ίσως στην 
ΥΕΧ ή στους ιστορικούς χρόνους και το δεύτερο πιθανότερα στους ιστορικούς χρόνους. 

Τα θραύσματα των ομάδων #201 και F33 χρονολογούνται στην Τελική Νεολιθική. 
Αυτά των ομάδων #200 και F34 είναι αβέβαιης χρονολόγησης, πιθανότερα όμως 
μεταγενέστερης της Τελικής Νεολιθικής. Μάλιστα, το θραύσμα χείλους (F34) ανήκει με 
αρκετή βεβαιότητα σε κυαθόμορφη κύλικα (FS 254-255) της σχετικά Πρώιμης Μυκηναϊκής 
περιόδου, το πρωιμότερο της φάσης ΥΕ ΙΙΑ (Υστεροελλαδική ΙΙΑ, 1500-1460 π.Χ. 
περίπου) και πολύ πιθανότερα της ΥΕ ΙΙΒ-ΙΙΙΑ (1460-1375 π.Χ. περίπου).  

 
Δείγμα S60 (από το όριο μεταξύ των ενοτήτων 1b/2): 1 σχετικά φθαρμένο θραύσμα 
σώματος τροχήλατης (;) άβαφης λεπτής χρηστικής πορτοκαλόχρωμης κεραμικής. 
Χρονολογείται στην ΥΕΧ ή στους ιστορικούς χρόνους. 
 

 
Όρυγμα 2 -  ΒΒΔ τοίχωμα 
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 Από το στρώμα συλλέχθηκε 1 φθαρμένο μικροσκοπικό θραύσμα σώματος 
λεπτότεχνου αγγείου από πορτοκαλόχρωμο πηλό, με αδρή επιφάνεια (#502). Ανήκει 
πιθανώς στην Τελική Νεολιθική. 

 
Γενικά συμπεράσματα 
 
Η ενότητα 2 παρατηρήθηκε μετα βεβαιότητας σε όλες τις παρειές των ορυγμάτων 1 

και 2, πλην της ΝΝΑ παρειάς του ορύγματος 2 (όπου σημειώνεται με ερωτηματικό). Και 
στις τρεις άλλες παρειές από το στρώμα συλλέχθηκαν ελάχιστα κεραμικά θραύσματα. Αυτά 
από την ΝΑ παρειά του ορύγματος 1 φαίνεται να ανήκουν στην Τελική Νεολιθική ή και 
στην Πρώιμη εποχή Χαλκού. Αυτά από την ΒΔ παρειά του ορύγματος 1 φαίνεται να 
ανήκουν εν μέρει επίσης στην Τελική Νεολιθική, εν μέρει όμως είναι μεταγενέστερα, όπως, 
π.χ., τα θραύσματα της ομάδας F34 (Εικ. 20). Μάλιστα, το θραύσμα χείλους F34 της Εικ. 
21 ανήκει με αρκετή βεβαιότητα σε κυαθόμορφη κύλικα (FS 254-255) της σχετικά πρώιμης 
Υστεροελλαδικής περιόδου, πιθανότερα της ΥΕ ΙΙΒ-ΙΙΙΑ (1460-1375 π.Χ. περίπου), η οποία 
ίσως ήταν επικασσιτερωμένη και σ’ αυτή την περίπτωση σπάνια και επείσακτη στην 
περιοχή από κάποιο μυκηναϊκό κέντρο. Από την ΒΒΔ παρειά του ορύγματος 2 συλλέχθηκε 
ένα μόνο κεραμικό θραύσμα, το οποίο ανήκει πιθανώς στην Τελική Νεολιθική. Ωστόσο, 
ενδεχομένως η κεραμική από το στρώμα, η οποία ομοιάζει με αυτή της Τελικής Νεολιθικής, 
να ανήκει συνολικά στο πρώιμο τμήμα της Πρώιμης εποχής Χαλκού. 

 

Ενότητα 1b 
 
Όρυγμα 1 -  ΝΑ τοιχώματα  
 
 
Από το στρώμα αυτό, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο κατώτερο μισό του 

επιφανειακού στρώματος και στο οποίο εμφανίζονται σε μεγάλο τμήμα της παρειάς μικρού 
και μεσαίου μεγέθους αργοί λίθοι, συλλέχθηκαν αρκετές ομάδες κεραμικών θραυσμάτων 
(ομάδες #105, #106, #107, #108, Υ25, Υ101, Υ104, F5, F6, F14, F31, F81, F82). Ωστόσο, 
σε κάθε ομάδα περιέχονται κυρίως μεμονωμένα θραύσματα. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των 
κεραμικών θραυσμάτων από το στρώμα είναι μικρός. Συνολικά, πρόκειται για 19 κεραμικά 
θραύσματα ποικίλης χρονολόγησης. Κυριαρχεί η άβαφη χονδροειδής και σχετικά χονδρή 
καστανή, ανοιχτοκάστανη και πορτοκαλοκάστανη κεραμική με αδρή επιφάνεια και μεγάλη 
πυκνότητα προσμίξεων. Υπάρχει επίσης μία κατηγορία άβαφης πορτοκαλόχρωμης 
κεραμικής αρκετά φθαρμένης και με αρκετές μικρές προσμίξεις. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις πρόκειται για χειροποίητη κεραμική, εκτός από την αβέβαιη τελευταία, για την 
οποία, όμως, είναι πιθανότερο να πρόκειται επίσης για χειροποίητη παρά για τροχήλατη 
κεραμική. Παράλληλα, υπάρχει και χονδροειδής τροχήλατη πορτοκαλόχρωμη και 
καστανότεφρη, η οποία θυμίζει την χονδροειδή τροχήλατη οικιακή κεραμική της 
Παλαιοχριστιανικής περιόδου. 

Στην χονδροειδή και σχετικά χονδρή χειροποίητη με την αδρή επιφάνεια ανήκουν 3 
θραύσματα (#105, #107, #108), στην πορτοκαλόχρωμη χρηστική 10 θραύσματα (#106, 
Υ101, F5, F31 [μεταξύ των 2 θραυσμάτων της ομάδας 1 θραύσμα κάθετης λαβής], F82), 
στην τροχήλατη χονδροειδή με την αδρή επιφάνεια 1 θραύσμα (Υ25, F6), σε μία κατηγορία 
τεφρής με βαφή εν είδει Urfirnis στην επιφάνεια 1 θραύσμα (Υ101), σε μία κατηγορία 
έντονα πορτοκαλόχρωμης τροχήλατης κεραμικής με καθαρό πηλό και αραιή καστανέρυθρη 



ΕΠΑν – Μετρο 8.3 – Δράση 8.3.3    ΕΝΤΕΡ2004 Νο.47 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8 

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   26

βαφή στην επιφάνεια 2 θραύσματα (Υ104, F81 [τμήμα κάθετης λαβής φακοειδούς τομής]), 
σε μία κατηγορία άβαφης χρηστικής τροχήλατης σκουρότεφρης ραβδωτής κεραμικής 1 
θραύσμα (F14). Τα περισσότερα κεραμικά θραύσματα του στρώματος προέρχονται από το 
σώμα αγγείων, εκτός από τα 2 τμήματα λαβών (F31, F81). 

Στο σύνολό της η κεραμική του στρώματος είναι αρκετά φθαρμένη και μη 
χαρακτηριστική. Η εντύπωση που έχει κανείς από την παρατήρησή της είναι ότι πρόκειται 
για μικτή κεραμική, η οποία χρονολογείται σε διαφορετικές περιόδους. Υπάρχουν 
ελάχιστες, μη σαφείς ενδείξεις για την παρουσία θραυσμάτων της Πρώιμης εποχής Χαλκού 
(3.200-2.100 π.Χ. περίπου) στη κεραμική του στρώματος, μεμονωμένες και όχι πολύ 
ασφαλείς ενδείξεις για την παρουσία κεραμικής των ύστερων φάσεων της Ύστερης εποχής 
Χαλκού (1.650-1.050 π.Χ. περίπου, οι ύστερες φάσεις περίπου στον 12ο-11ο αι. π.Χ.) ή και 
της Πρώιμης εποχής Σιδήρου (10ος αι. π.Χ. περίπου) - πρόκειται για τα θραύσματα των 
ομάδων Υ104 και F81, τα οποία καλύπτονται με στιλπνή βαφή και στην αρχική μελέτη 
είχαν εκτιμηθεί ως μελαμβαφής κεραμική της Κλασικής-Ελληνιστικής περιόδου - και μία 
ομάδα θραυσμάτων που θυμίζουν τη χονδρή τροχήλατη κεραμική με την αδρή επιφάνεια 
και τις πολλές προσμίξεις που εμφανίζεται στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους (5ος-8ος αι. 
μ.Χ.). Επειδή όλες αυτές οι κατηγορίες κεραμικής εμφανίζονται ανάμεικτα στο στρώμα, 
θεωρείται πιθανό ότι μετατοπίσθηκαν μαζικά στη θέση όπου βρέθηκαν κατά την τελευταία 
φάση, που ίσως είναι οι παλαιοχριστιανικοί χρόνοι. Εν κατακλείδι, προκύπτει ότι δεν 
υπάρχουν ιδιαιτέρως σαφείς ενδείξεις για την παρουσία κεραμικής της Κλασικής, 
Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου στο στρώμα αυτό, (όπως είχε υποτεθεί στην 
προκαταρκτική έκθεση της 21/9/2007), αν και η πορτοκαλόχρωμη χρηστική κεραμική, στις 
περιπτώσεις που είναι τροχήλατη και με καθαρό πηλό, είναι δυνατόν να ανήκει σε 
οποιαδήποτε από τις περιόδους αυτές και στην περίπτωση ενός θραύσματος (F5) 
πιθανότερα στη Ρωμαϊκή. 

 
Όρυγμα 1 -  ΒΔ τοιχώματα 
 
Ομάδες #100, #101, #103, #104, F62: συνολικά 11 κεραμικά θραύσματα. Από αυτά 

3 θραύσματα σώματος αποθηκευτικών αγγείων χονδροειδούς κατασκευής (#100, #101), 3 
θραύσματα άβαφης, σχετικά λεπτής πορτοκαλόχρωμης τροχήλατης χρηστικής κεραμικής, 
μεταξύ των οποίων 1 τμήμα λαβής κυκλικής τομής (#100), 2 θραύσματα σώματος από το 
ίδιο αγγείο, χονδρής πορτοκαλοκάστανης κεραμικής με αδρή επιφάνεια (#103) και 3 
μικροσκοπικά θραύσματα από τροχήλατα αγγεία με πηλό που περιέχει πολλές προσμίξεις 
και έχει αδρή επιφάνεια (#104). Η κεραμική του στρώματος δεν είναι χαρακτηριστική. Είναι 
δυνατόν να χρονολογείται από την Τελική Νεολιθική έως ίσως και τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Η άβαφη, σχετικά λεπτή πορτοκαλόχρωμη τροχήλατη 
χρηστική κεραμική (#100) είναι δυνατόν να ανήκει στην Ύστερη εποχή του Χαλκού, ιδίως 
στις ύστερες φάσεις της, ή στους ιστορικούς χρόνους, ιδίως στην Κλασική ή Ελληνιστική 
περίοδο. 

 
Ομάδα S62: 3 τμήματα κεραμίδων με μεγάλη πυκνότητα προσμίξεων και 1 τμήμα σώματος 
με αρχή λαβής πορτοκαλόχρωμης χονδρής άβαφης χειροποίητης κεραμικής, με ιδιαιτέρως 
αδρή επιφάνεια. Το τελευταίο χρονολογείται ίσως στην Τελική Νεολιθική ή στην εποχή 
Χαλκού. 

 
Όρυγμα 2 -  ΒΒΔ τοίχωμα 
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 Από το στρώμα συλλέχθηκε μεγάλος αριθμός κεραμικών θραυσμάτων (ομάδες 
#503, S02, S03, S05 S07, S08, S09, S11, S12, S13, S13a, S14, S15, S22, S23, S33, S35, 
S56, S60, Τ300, F41). Τα περισσότερα από τα θραύσματα είναι πολύ μικρά και αρκετά από 
αυτά φθαρμένα. Συλλέχθηκαν συνολικά 57 κεραμικά θραύσματα από διάφορα σημεία του 
στρώματος και άλλα 69 από συγκεκριμένο σημείο και προέρχονται από το ίδιο αγγείο. 
Ανάμεσα στα 59 πρώτα περιλαμβάνονται 1 θραύσμα σώματος σχετικά χονδρής καστανής 
κεραμικής με πολλές προσμίξεις και αδρή επιφάνεια (#503), 1 τμήμα κάθετης λαβής 
κυκλικής τομής και 9 θραύσματα σώματος από άβαφα τροχήλατα χρηστικά αγγεία με 
πορτοκαλόχρωμο, καθαρό, καλά ψημένο πηλό (#503, S02, S03, S14, S22, S35, S56, Τ300), 
1 τμήμα κάθετης λαβής κυκλικής τομής άβαφης τροχήλατης χρηστικής κεραμικής με 
πορτοκαλοκάστανο, καθαρό, καλά ψημένο πηλό (S03), 1 θραύσμα σώματος σχετικά 
χονδρής, ίσως κατασκευασμένης με αργό τροχό κεραμικής με πορτοκαλόχρωμο πηλό και 
ίχνη τεφρής αραιής βαφής στην εξωτερική επιφάνεια που ομοιάζει με βαφή Urfirnis, μόνο 
που η επιφάνεια είναι αδρή και το χρώμα έχει απορροφηθεί από τον πηλό (S02), 1 θραύσμα 
σώματος πορτοκαλόχρωμης χονδρής κεραμικής με πολύ λεπτό στρώμα ανοιχτοκάστανου 
αλειφώματος - ή ίσως βαφής Urfirnis (;) - στην εξωτερική επιφάνεια και έντονα οριζόντια 
ίχνη στην εσωτερική, ίσως από τη χρήση αργού τροχού (S23), 1 θραύσμα σώματος ανοιχτής 
πορτοκαλόχρωμης κεραμικής με ίχνη καστανέρυθρου χρώματος στην εσωτερική επιφάνεια 
(S07), 1 θραύσμα σώματος πορτοκαλόχρωμης άβαφης σχετικά χονδρής χειροποίητης 
κεραμικής (S08), 1 θραύσμα σώματος λεπτής τροχήλατης υπόλευκης κεραμικής (S08), 1 
θραύσμα χείλους και 3 θραύσματα σώματος σχετικά λεπτής έως λεπτής άβαφης 
πορτοκαλόχρωμης χειροποίητης κεραμικής (S15, S56, F41), 1 θραύσμα σώματος 
ανοιχτοκάστανης άβαφης χειροποίητης κεραμικής με αρκετές προσμίξεις, αρκετά καλής 
όπτησης (S09), 1 θραύσμα σώματος σχετικά λεπτής ανοιχτότεφρης χειροποίητης (;) 
κεραμικής με σχεδόν καθαρό πηλό (S11), 1 μικρό τμήμα χείλους λεπτής πορτοκαλόχρωμης 
άβαφης χειροποίητης κεραμικής με αδρή επιφάνεια και αρκετές μικρές προσμίξεις (S12), 1 
μικρό τμήμα λαβής φακοειδούς τομής καστανής άβαφης καλής όπτησης κεραμικής με 
μικρές προσμίξεις (S33), 1 θραύσμα σώματος χειροποίητης άβαφης σχετικά λεπτής 
ανοιχτοκάστανης κεραμικής με πολύ προσεκτική εξομάλυνση και στις δύο επιφάνειες, 
σκληρή όπτηση και σχεδόν καθαρό πηλό (S60). Επίσης συλλέχθηκαν 30 μικροσκοπικά 
θραύσματα κεραμικής ποικίλων κατηγοριών (S07, S13, S13a). 
Τα 69 θραύσματα αγγείου (S13) προέρχονται από το σώμα κλειστού, σχεδόν ωοκέλυφου 
αγγείου και κατά ένα μέρος συγκολλούνται. Πρόκειται για αγγείο λεπτότεχνης 
ανοιχτοκάστανης κεραμικής που φέρει θαμπό αλείφωμα ή βαφή, ίσως Urfirnis, 
ανοιχτότεφρου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια, η οποία δίνει κατ’ αρχήν την 
εντύπωση ότι οφείλεται σε αναγωγική όπτηση. Η εξωτερική επιφάνεια έχει εξομαλυνθεί 
προσεκτικά αλλά σπανίως διακρίνονται ίχνη της εξομάλυνσης και είναι ελαφρώς αδρή. 
Αντίθετα, διακρίνονται ομάδες πυκνών πολύ λεπτών γραμμιδίων προς όλες τις 
κατευθύνσεις, που πιθανώς οφείλονται στην τοποθέτηση του αλειφώματος ή της βαφής με 
κομμάτι λεπτού υφάσματος. Παρόμοια ποιότητα κεραμικής, με λίγο πιο χονδρά τοιχώματα, 
παρουσιάζει και ένα μεμονωμένο θραύσμα (S05), που βρέθηκε στη βάση του στρώματος 
και στο μεταίχμιο με την ενότητα 4. 

Συλλέχθηκαν ακόμη 2 μικρά κομμάτια πλιθιάς (S07, S12), 5 θραύσματα οστών 
(S13a), χώμα με ίχνη στάχτης (S17), τμήμα σχεδόν επίπεδης κεραμίδας ορθογωνίου 
σχήματος (στρωτήρας;), με αρκετό πάχος και πηλό με πολλές προσμίξεις (F40). 

Η εικόνα της κεραμικής του στρώματος είναι παρόμοια με αυτή του ίδιου 
στρώματος στις ΝΑ παρειές του ορύγματος 1. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για κεραμική 
φθαρμένη, συγκροτούμενη κυρίως από μικρά θραύσματα. Επίσης, ελάχιστα είναι τα 
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θραύσματα που προέρχονται από χαρακτηριστικά τμήματα αγγείων και αυτά επίσης μικρά, 
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ασφαλής χρονολόγησή τους. Ωστόσο, εκείνο που 
γίνεται εδώ περισσότερο εμφανές είναι ότι συγκεκριμένες κατηγορίες κεραμικής, οι οποίες 
τοποθετούνται με αρκετή βεβαιότητα στην εποχή Χαλκού, εντοπίζονται στα χαμηλότερα 
σημεία και στη βάση του στρώματος. Συγκεκριμένα, το θραύσμα S02, τα θραύσματα της 
ομάδας F41 και τα θραύσματα του αγγείου S13 υπενθυμίζουν κεραμικές κατηγορίες της 
Πρώιμης εποχής Χαλκού και μάλλον τοποθετούνται σ’ αυτήν. Σε σχέση με την ΝΑ παρειά 
του ορύγματος 1, ωστόσο, το ποσοστό της κεραμικής που φαίνεται να ανήκει στην εποχή 
του Χαλκού είναι αρκετά μεγαλύτερο, ενώ ο αριθμός των κεραμικών θραυσμάτων που 
ενδεχομένως ανήκουν στους ιστορικούς χρόνους είναι μικρός. Πρόκειται κυρίως για τα 
θραύσματα σώματος από άβαφα τροχήλατα χρηστικά αγγεία με πορτοκαλόχρωμο, καθαρό, 
καλά ψημένο πηλό (#503, S02, S03, S14, S22, S35, S56, Τ300). Μάλιστα, αυτά 
τοποθετούνται στους ιστορικούς χρόνους με επιφύλαξη, επειδή παρόμοια εικόνα δίνει και η 
τοπικής κατασκευής τροχήλατη κεραμική της Ύστερης εποχής του Χαλκού. 

 
Γενικά συμπεράσματα 

 
 Συλλέχθηκαν αρκετά κεραμικά θραύσματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι μικρά και 
μικροσκοπικά θραύσματα, σε αρκετές περιπτώσεις φθαρμένα, και συλλέχθηκαν κυρίως από 
την ΝΑ παρειά του ορύγματος 1 και την ΒΒΔ παρειά του ορύγματος 2. Πρόκειται για 
κεραμική ποικίλης χρονολόγησης. Περιλαμβάνεται κυρίως άβαφη χειροποίητη χονδροειδής 
και σχετικά χονδρή κεραμική με αδρή επιφάνεια και μεγάλη πυκνότητα προσμίξεων, η 
οποία είναι πολύ δύσκολο να χρονολογηθεί με ακρίβεια αλλά πιθανώς ανήκει στην Τελική 
Νεολιθική ή στην Πρώιμη εποχή Χαλκού, ενώ παράλληλα υπάρχει και παρόμοια κεραμική, 
η οποία όμως είναι τροχήλατη, κατασκευασμένη σε γρήγορο κεραμικό τροχό. Η τελευταία 
θα μπορούσε να ανήκει και στην Παλαιοχριστιανική περίοδο. Υπάρχει επίσης μη 
χαρακτηριστική τροχήλατη χρηστική κεραμική, η οποία είναι δυνατόν να ανήκει στην 
Κλασική, Ελληνιστική ή και Ρωμαϊκή περίοδο, όπως και μελαμβαφής κεραμική της 
Κλασικής - Ελληνιστικής ή ίσως και Αρχαϊκής περιόδου. Ακόμη, κεραμική με 
καστανέρυθρη βαφή, που πιθανώς ανήκει στην εποχή Σιδήρου ή και στην ύστερη 
Υστεροελλαδική περίοδο. Χαρακτηριστικά θραύσματα από την ΝΑ παρειά του ορύγματος 1 
είναι τα Υ104 (Εικ. 22), Υ101 (Εικ. 23), F5 (Εικ. 24), F31 (Εικ. 25), F6 (Εικ. 26), F81 (Εικ. 
27). Από την ΒΔ παρειά του ορύγματος 1 συλλέχθηκαν λίγα και όχι ιδιαιτέρως 
χαρακτηριστικά κεραμικά θραύσματα.  

Από την ΒΒΔ παρειά του ορύγματος 2 συλλέχθηκαν 69 θραύσματα (S13) (Εικ. 28), 
τα οποία προέρχονται από το σώμα κλειστού, σχεδόν ωοκέλυφου αγγείου και κατά ένα 
μέρος συγκολλούνται. Πρόκειται για αγγείο λεπτότεχνης ανοιχτοκάστανης κεραμικής που 
φέρει θαμπό αλείφωμα ή βαφή ανοιχτότεφρου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια. 
Βρέθηκε στη βάση του στρώματος, στο μεταίχμιο με την ενότητα 4. Πιθανότατα ανήκει σε 
πρώιμο τμήμα της Πρώιμης εποχής Χαλκού. Από την ίδια παρειά συλλέχθηκαν και τα 
θραύσματα S05 (Εικ. 29), S12 (Εικ. 30), F41 (Εικ. 31). Τα θραύσματα αυτά ανήκουν στην 
εποχή Χαλκού, κυρίως στην Πρώιμη αλλά και στην Ύστερη. Μάλιστα, ιδίως στην παρειά 
αυτή η κεραμική της εποχής Χαλκού εντοπίζεται κατ’ εξοχήν στα χαμηλότερα σημεία και 
στη βάση του στρώματος. Σε σχέση με την ΝΑ παρειά του ορύγματος 1, ωστόσο, στην ΒΒΔ 
παρειά  του ορύγματος 2 το ποσοστό της κεραμικής που ανήκει με μεγαλύτερη βεβαιότητα 
στην εποχή Χαλκού είναι αρκετά μεγαλύτερο, ενώ ο αριθμός των κεραμικών θραυσμάτων 
που ενδεχομένως ανήκουν στους ιστορικούς χρόνους είναι μικρός. Τα τελευταία, μάλιστα, 
τοποθετούνται με σχετική επιφύλαξη στους ιστορικούς χρόνους, επειδή παρόμοια εικόνα 
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δίνει και η τοπικής κατασκευής τροχήλατη κεραμική από μη χαρακτηριστικά τμήματα 
αγγείων της Ύστερης εποχής Χαλκού. Χαρακτηριστικό θραύσμα από την ΝΝΑ παρειά του 
ορύγματος 2 είναι το S47 (Εικ. 32), το οποίο ανήκει ενδεχομένως στους αρχαϊκούς χρόνους. 
Από την παρειά αυτή συλλέχθηκαν λίγα μόνο θραύσματα. 

Εν κατακλείδι, επειδή οι ποικίλες κατηγορίες κεραμικής εμφανίζονται σε γενικές 
γραμμές ανάμεικτα στο στρώμα, θεωρείται πιθανό ότι η κεραμική του στρώματος 
μετατοπίσθηκε συλλήβδην στη θέση όπου βρέθηκε κατά την τελευταία φάση, που ίσως 
είναι οι παλαιοχριστιανικοί χρόνοι. Φαίνεται, ωστόσο, ότι στη βάση του στρώματος έχουμε 
κυρίως κεραμική της Πρώιμης και, σε μικρότερο ποσοστό, της Ύστερης εποχής Χαλκού. 

 
 
Όρυγμα 2 -  ΝΝΑ τοίχωμα 
 

 Από το στρώμα συλλέχθηκαν λίγα μόνο κεραμικά θραύσματα (ομάδες S40, S42, 
S43, S47). Συνολικά συλλέχθηκαν 9 θραύσματα, τα περισσότερα μικρά και φθαρμένα. 
Ανάμεσά τους 5 μικρά θραύσματα σώματος σχετικά λεπτής πορτοκαλόχρωμης και 
καστανής χειροποίητης κεραμικής, ορισμένα με αδρή επιφάνεια (S40, S42), 2 θραύσματα 
σώματος λεπτής πορτοκαλόχρωμης, ίσως κατασκευασμένης με αργό τροχό κεραμικής 
(S43), 1 θραύσμα σχετικά χονδρής κεραμικής με ίχνη τεφρής αραιής βαφής που ομοιάζει με 
Urfirnis, με επιφάνεια όμως αδρή όπου η βαφή έχει απορροφηθεί από τον πηλό (S43), 1 
τμήμα οριζόντιας λαβής κυκλικής τομής ανοιχτού, εν μέρει «μελαμβαφούς» αγγείου 
τροχήλατης πορτοκαλόχρωμης κεραμικής, με βαφή πυκνή και στιλπνή, η οποία εκεί που 
αραιώνει γίνεται καστανή (S47). 
 Η κεραμική του στρώματος είναι μικτή. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της φαίνεται να 
ανήκει στην εποχή Χαλκού, πιθανότερα, μάλιστα, στην Πρώιμη. Ένα κυρίως θραύσμα, το 
τμήμα της λαβής (S47), είναι δυνατόν να ανήκει στην Αρχαϊκή ή Κλασική περίοδο, χωρίς 
να εξαιρείται και η εποχή Σιδήρου, λόγω της καστανής στα αραιότερα σημεία βαφής. 

 
 

Ενότητα 1a 
 
Όρυγμα 1 -  ΝΑ τοιχώματα  
 
Από το επιφανειακό αυτό στρώμα συλλέχθηκαν 5 μόνο κεραμικά θραύσματα 

(ομάδες F7, F15, F20, F24), τα περισσότερα φθαρμένα. Ανάμεσά τους 1 θραύσμα άβαφης 
σχετικά χονδρής πορτοκαλόχρωμης κεραμικής με πολλές προσμίξεις και πλατιά αβαθή 
αυλάκωση (F20), 1 θραύσμα άβαφης σχετικά λεπτής καστανής κεραμικής με αρκετά 
μεγάλη πυκνότητα προσμίξεων (F24), 1 θραύσμα σώματος από χειροποίητο κλειστό αγγείο 
με μέτριου πάχους τοιχώματα και πηλό με αρκετές μικρές προσμίξεις, το οποίο φέρει αραιή 
σκουρότεφρη στιλπνή βαφή στην εξωτερική επιφάνεια και εγχάρακτη διακόσμηση από 
τρεις οριζόντιες και μία κάθετη γραμμές (F24), 1 τμήμα λαβής λεπτής πορτοκαλόχρωμης, 
μάλλον τροχήλατης κεραμικής, ίσως μελαμβαφούς, λόγω ιχνών σκούρου χρώματος στην 
επιφάνεια (F15), 1 τμήμα κάθετης λαβής άβαφης χονδρής πορτοκαλοκάστανης κεραμικής 
με μεγάλη πυκνότητα προσμίξεων (F7). Τα ποικίλα χαρακτηριστικά της κεραμικής αυτής 
υποδεικνύουν χρονολόγηση που διαβαθμίζεται από την Τελική Νεολιθική (F24) έως ίσως 
τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους (F20). Παρουσιάζει, δηλαδή, ανάλογη εικόνα με αυτή 
της κεραμικής της ενότητας 1b, μόνο που η εμφάνισή της είναι πολύ πιο σποραδική στο 
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στρώμα και συλλέχθηκε κυρίως από το κατώτερο τμήμα του και όχι πολύ κοντά στην 
επιφάνεια του εδάφους.  

 
Όρυγμα 2 -  ΒΒΔ τοίχωμα 
 
Η κεραμική που προέρχεται από το στρώμα συλλέχθηκε επάνω από το επίπεδο με 

τους λίθους της ενότητας 1b και από συγκεκριμένο σημείο της ΒΒΔ παρειάς του ορύγματος 
2 (ομάδα Τ306). Συνολικά περιέχονται στην μεμονωμένη αυτή ομάδα 57 φθαρμένα 
κεραμικά θραύσματα, μεταξύ των οποίων 47 θραύσματα σώματος από τροχήλατα άβαφα 
χρηστικά αγγεία πορτοκαλόχρωμης, καστανής και τεφρής κεραμικής, 1 θραύσμα χείλους 
πορτοκαλόχρωμης τροχήλατης κεραμικής, 1 τμήμα μελαμβαφούς κάθετης λαβής, 2 μικρά 
θραύσματα σώματος μελαμβαφούς κεραμικής, 1 μεγάλο θραύσμα σώματος κεραμικής που 
υπενθυμίζει κεραμική Urfirnis, 6 θραύσματα σώματος άβαφης χειροποίητης κεραμικής. 
Είναι φανερό ότι εδώ το ποσοστό της κεραμικής των ιστορικών χρόνων είναι αρκετά 
μεγαλύτερο απ’ ό,τι  στην ενότητα 1b αλλά η κεραμική αυτή είναι και πάλι αδύνατο να 
χρονολογηθεί με ακρίβεια, λόγω κυρίως των μικρών και μη χαρακτηριστικών θραυσμάτων 
που περιλαμβάνει και της φθοράς που παρουσιάζει. Και σ’ αυτό το στρώμα υπάρχουν 
θραύσματα που ανήκουν πιθανότατα στην Τελική Νεολιθική και ένα τουλάχιστον που 
ανήκει πιθανώς στην Πρώιμη εποχή Χαλκού. 

 
Γενικά συμπεράσματα 
 
Αρχαιολογικό υλικό συλλέχθηκε κυρίως από το κατώτερο τμήμα του στρώματος και 

όχι πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Ίσως η εξαφάνισή τους από το ανώτερο τμήμα 
να οφείλεται στη διαρκή επιφανειακή άροση. Πρόκειται για ελάχιστα κεραμικά θραύσματα, 
στην πλειοψηφία τους φθαρμένα. Στο σύνολό της η εικόνα της κεραμικής του στρώματος 
είναι παρόμοια με αυτή της ενότητας 1b. Ωστόσο, εδώ το ποσοστό της κεραμικής των 
ιστορικών χρόνων φαίνεται να είναι αρκετά μεγαλύτερο απ’ ό,τι στην ενότητα 1b. Από την 
άλλη πλευρά, και σ’ αυτό το στρώμα υπάρχουν θραύσματα που ανήκουν πιθανότατα στην 
Τελική Νεολιθική ή και στην Πρώιμη εποχή Χαλκού. Στο στρώμα δεν βρέθηκαν ιδιαιτέρως 
χαρακτηριστικά κεραμικά θραύσματα. 

 
 
 
 

Σχετική χρονολόγηση με βάση την κεραμική 
 

Νεολιθική περίοδος: α) Αρχαιότερη Νεολιθική (ΑΝ) 6.700-5.800 π.Χ. περίπου, β) Μέση 
Νεολιθική (ΜΝ) 5.800-5.300 π.Χ. περίπου, γ) Νεώτερη Νεολιθική (ΝΝ) 5.300-4.500 π.Χ. 
περίπου, δ) Τελική Νεολιθική (ΤΝ) ή Χαλκολιθική 4.500-3.200 π.Χ. περίπου. 
Εποχή Χαλκού: α) Πρώιμη εποχή Χαλκού (ΠΕΧ) 3.200-2.100 π.Χ. περίπου με 
υποπεριόδους στον ελλαδικό κορμό, Πρωτοελλαδική Ι (ΠΕ Ι) 3.200-2.800 π.Χ. περίπου, 
Πρωτοελλαδική ΙΙ (ΠΕ ΙΙ) 2.800-2.500 π.Χ. περίπου, Πρωτοελλαδική ΙΙΙ (ΠΕ ΙΙΙ) 2.500-
2.100 π.Χ. περίπου. 
β) Μέση εποχή Χαλκού (ΜΕΧ) 2.100-1650 π.Χ. περίπου με υποπεριόδους στον ελλαδικό 
κορμό, Μεσοελλαδική Ι (ΜΕ Ι), Μεσοελλαδική ΙΙ (ΜΕ ΙΙ), Μεσοελλαδική ΙΙΙ (ΜΕ ΙΙΙα-β) 
(δεν υπάρχει ειδικότερη χρονολόγηση για τις επιμέρους φάσεις). 
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γ) Ύστερη εποχή Χαλκού (ΥΕΧ) ή Μυκηναϊκή περίοδος, 1650-1050 π.Χ. περίπου με 
επιμέρους φάσεις στον ελλαδικό κορμό, Υστεροελλαδική Ι (ΥΕ Ι), Υστεροελλαδική ΙΙΑ 
(ΥΕ ΙΙΑ), Υστεροελλαδική ΙΙΒ (ΥΕ ΙΙΒ), Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ1 (ΥΕ ΙΙΙΑ1), 
Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ2 (ΥΕ ΙΙΙΑ2), Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ1 (ΥΕ ΙΙΙΒ1), Υστεροελλαδική 
ΙΙΙΒ2 (ΥΕ ΙΙΙΒ2), Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ Πρώιμη (ΥΕ ΙΙΙΓ Πρώιμη), Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ 
Μέση (ΥΕ ΙΙΙΓ Μέση), Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ Ύστερη (ΥΕ ΙΙΙΓ Ύστερη), Υπομυκηναϊκή. 
Εποχή Σιδήρου: 1050-700 π.Χ. περίπου. 
Αρχαϊκή περίοδος: 700-480 π.Χ. περίπου. 
Κλασική περίοδος: 480-323 π.Χ. περίπου. 
Ελληνιστική περίοδος: 323-146 π.Χ. περίπου. 
Ρωμαϊκή περίοδος: 146 π.Χ.- 395 μ.Χ. περίπου. 
Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι: 5ος-8ος αι. μ.Χ. 
 
 

Σύνοψη αποτελεσμάτων 
 
 

Στο παρακάτω γράφημα , απεικονίζονται συνοπτικά οι ηλικίες της κεραμικής που 
αναγνωρίσθηκαν σε κάθε ενότητα (με βάση την χρονολογική κλίμακα στην προηγούμενη 
ενότητα). Οι ηλικίες αυτές δίδονται ως οριζόντιες γραμμές οι οποίες εκτείνονται από την 
μέγιστη ως την ελάχιστη πιθανή ηλικία κάθε ομάδας κεραμικής εντός κάθε ενότητας. 
 
 

 
 

Η ηλικία της νεότερης κεραμικής που βρέθηκε σε κάθε ενότητα, δίδει terminus post 
quem (maximum-limiting age) για την αντίστοιχη ενότητα. Στην τελική έκθεση φυσικού 
αντικειμένου (Παραδοτέο 11), συζητάται ποιά χαρακτηριστικά του στρωματογραφικού 
«πλαισίου» (context) ποιών συγκεκριμένων ομάδων δειγμάτων επιτρέπουν τη λήψη termi-
nus ante quem (minimum-limiting age) για το προτελευταίο επεισόδιο ολίσθησης της 
ρηξιγενούς ζώνης. 
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Φωτογραφίες δειγμάτων αρχαιολογικού υλικού 
 
 
 Στις επόμενες σελίδες δίδονται φωτογραφίες επιλεγμένων δειγμάτων κεραμικής, 
μετά τη συντήρησή τους στην ΙΔ’ ΕΠΚΑ. Οι φωτογραφίες ελήφθησαν από την κ. Ε. 
Φρούσσου. 
 

Στην τελική έκθεση φυσικού αντικειμένου (Παραδοτέο 11), περιλαμβάνονται 
ενδεικτικές φωτογραφίες αρχαιολογικού υλικού στη θέση ανεύρεσής του. 
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