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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ανασκαφή στην θέση Καντού Κουφόβουνος αποτελεί την πρώτη ανασκαφή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο. Έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του Πανε-
πιστημίου και υπό την διεύθυνση της πρώτης συγγραφέως αυτού του τόμου. 

Οι ανασκαφικές εργασίες στην θέση άρχισαν το καλοκαίρι του 1992 και ολοκληρώθηκαν το 
καλοκαίρι του 1999. Κατά τις περιόδους του καλοκαιριού του 1996, του χειμώνα του 1998 και 
του καλοκαιριού των ετών 2000 και 2001 η επιστημονική ομάδα ασχολήθηκε κυρίως με την 
καταγραφή και μελέτη του υλικού, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης των 
αρχαιολογικών καταλοίπων.  

Ο στόχος αυτού του ανασκαφικού προγράμματος υπήρξε εξ αρχής διττός: ερευνητικός και 
εκπαιδευτικός. Κατά την διάρκεια της ανασκαφής εκπαιδεύθηκε στην ανασκαφική πρακτική, 
καθώς και στην μελέτη του υλικού, μεγάλος αριθμός φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατ’ έτος συμμετείχαν στην ανασκαφή συνήθως 
20-25 φοιτητές. 

Το ΜΕΡΟΣ Α' της δημοσίευσης της ανασκαφής με τίτλο «Η Ανασκαφή του Νεολιθικού Οι-
κισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο: Στρωματογραφία και Αρχιτεκτονική» αποτελείται 
από δύο τόμους. Εξεδόθη από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου το 2009. Ο πρώτος τόμος περι-
λαμβάνει το κείμενο, το οποίο υποδιαιρείται σε επτά κεφάλαια και τον επίλογο, καθώς και το 
παράρτημα με τον κατάλογο των Ανασκαφικών Μονάδων. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει το 
εικονογραφικό υλικό. 

Το ΜΕΡΟΣ Β' που αποτελεί την παρούσα δημοσίευση περιλαμβάνει το σύνολο των κινητών 
ευρημάτων. Λόγω των οικονομικών δυσχερειών της τελευταίας σχεδόν δεκαετίας που μαστί-
ζουν την χώρα μας, έκρινα ότι η καλύτερη λύση ήταν η ψηφιακή δημοσίευση του ΜΕΡΟΥΣ Β', 
και μάλιστα ως Supplementum του ηλεκτρονικού περιοδικού AURA του Τομέα Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης, τον οποίο υπηρετώ επί 38 συναπτά έτη. Ευχαριστώ από καρδιάς τους 
παλιούς φοιτητές και νυν συναδέλφους μου κύριο Κωνσταντίνο Κοπανιά, Επίκ. Καθηγητή 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας και τον κύριο Ιωάννη Παπαδάτο, Αναπλ. Καθηγητή Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας, υπεύθυνους της έκδοσης αυτού του περιοδικού, που δέχθηκαν να εντάξουν 
την δημοσίευση αυτή στο AURA. 





ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το πρόγραμμα αυτό δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς την ηθική και υλική συμπα-
ράσταση πολλών ανθρώπων, οι οποίοι με κάθε τρόπο και σε όλα τα στάδια της ανασκαφής 
επέδειξαν διαρκές και αληθινό ενδιαφέρον. Σε όλους αυτούς επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές 
ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν.

Στο ήδη δημοσιευμένο ΜΕΡΟΣ Α' έχω εκφράσει τις θερμές μου ευχαριστίες ονομαστικά 
στους εξής: στους τότε Διευθυντές του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, στους αρχαιολόγους 
και επιστήμονες άλλων ειδικών γνωστικών αντικειμένων συνεργάτες μου και φοιτητές μου 
που συμμετείχαν στην ανασκαφή και καταγραφή του υλικού, είτε σε όλες είτε σε ορισμένες 
από τις ανασκαφικές περιόδους καθώς και σε όσους ενίσχυσαν οικονομικά, ηθικά και πρα-
κτικά την διεξαγωγή της ανασκαφής, άτομα και ιδρύματα. Επίσης, το προσωπικό και οι δι-
ευθυντές του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά μου αυτή 
και τους απηύθυνα θερμές ευχαριστίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εξέφρασα και στο εργατικό 
προσωπικό της ανασκαφής. 

Ας μου επιτραπεί να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την συνεισφορά και βοήθεια της φίλης και 
συναδέλφου μου αρχαιολόγου του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου Δρ Έλενας Προκοπίου και 
της αείμνηστης φίλης μου, υπαλλήλου του Μουσείου Επισκοπής  Χρυστάλλας Ανδρέα.

Επίσης, στην συνάδελφο, σήμερα Ομότιμη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Λίλιαν Καραλή, υπεύθυνη για 
την μελέτη των οστρέων και των οστών, στην Δρ Δήμητρα Παπαγιάννη, υπεύθυνη της μελέτης 
της λαξευμένης λιθοτεχνίας και στην Δρ Εύη Μαργαρίτη, υπεύθυνη για το αρχαιοβοτανικό 
υλικό εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Επιπλέον, 
ευχαριστώ τους φοιτητές μου, σήμερα διδάκτορες, Δρ Αγγελική Χρυσάνθη, Δρ Ιωάννη Βοσκό, 
Δρ Αικατερίνη Παπαγιάννη, κύριο Παναγιώτη Μαθιού, κυρία Μαρία Λανάρα, κυρία Φανή Χα-
τζηγεωργίου και κυρία Έλλη Τζαννή που μου πρόσφεραν απλόχερα βοήθεια σε πρακτικά ζη-
τήματα κατά την διάρκεια της συγγραφής αυτού του έργου. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται 
και στην κυρία Βάλια Περυσινάκη για την σύνταξη των πινάκων με τα μοτίβα της κεραμικής.

Για την τελική διαμόρφωση των δύο παρόντων τόμων, την συγγραφή των δύο πρώτων 
κεφαλαίων του κειμένου καθώς και την επιμέλεια όλων των κεφαλαίων του ΜΕΡΟΥΣ Β' της 
δημοσίευσης της ανασκαφής είχα ως κύριο συνεργάτη, τον Δρ Ιωάννη Βοσκό, παλιό φοιτητή 
μου και διδάκτορά μου. Ο κύριος Ιωάννης Βοσκός είναι ο συνεργάτης που θα ήθελαν πολλοί 
να έχουν κοντά τους. Διαθέτει τα χαρακτηριστικά του συγκροτημένου επιστήμονα: άοκνος, 
οξυδερκής στις παρατηρήσεις και στα σχόλιά του, με βαθειά γνώση της Κυπριακής Προϊστο-
ρίας ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στο έργο που ανέλαβε στην διάρκεια της συγγραφής αυτού 
του ΜΕΡΟΥΣ Β' της δημοσίευσης. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η επιμέλεια των κειμένων που παραδόθηκαν υπήρξε σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητική και κοπιώδης. Βεβαίως, οι συγγραφείς των επι-



μέρους κεφαλαίων φέρουν την επιστημονική ευθύνη για τα κεφάλαια που συνέγραψαν. Ο 
κύριος Βοσκός και κυρίως εγώ προσωπικά, ως επιμελητές της έκδοσης αυτής, φέρουμε την 
ατομική ευθύνη για όσα συγγράψαμε, και την γενική ευθύνη της δημοσίευσης. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην παλιά μου φοιτήτρια κυρία Βασιλική Σχίζα, 
η οποία ανέλαβε την εκδοτική επιμέλεια της παρούσας δημοσίευσης.

Η οικογένειά μου, και ιδιαίτερα ο γιος μου Μενέλαος, με υποστήριξαν, όπως πάντα άλ-
λωστε, με την υπομονή, την ανοχή και την αγάπη τους και για τους λόγους αυτούς τους είμαι 
άλλωστε πάντα βαθειά ευγνώμων. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι η Κύπρος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού και της 
αξίζει η ανάλογη φροντίδα και προσοχή από την ελληνική αρχαιολογική κοινότητα. Ελπίζω 
και εύχομαι ότι και άλλοι, νεώτεροι από εμένα, συνάδελφοι θα ασχοληθούν ερευνητικά και 
ανασκαφικά με την μεγαλόνησο.

Το ΜΕΡΟΣ Β' της δημοσίευσης της ανασκαφής αφιερώνεται στην μνήμη ενός σπουδαίου 
Ελληνοκύπριου αρχαιολόγου, του Πορφύριου Δίκαιου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το επιστη-
μονικό στίγμα του στην έρευνα της προϊστορίας της Κύπρου.

Ελένη Μαντζουράνη       Αθήνα, Μάρτιος 2019
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για την διευκόλυνση του αναγνώστη αυτής της δημοσίευσης επισημαίνονται τα εξής:

• Στους ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ όλες οι μετρήσεις των τεχνέργων είναι σε εκα-
τοστά, πλην των Καταλόγων 1 και 2, στους οποίους καταγράφονται τα αγγεία και τα 
όστρακα της Κεραμικής, που είναι σε μέτρα. 

• Για την ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ακολουθήθηκε για λόγους ομοιομορφίας το πρότυπο που χρη-
σιμοποιήθηκε στο ΜΕΡΟΣ Α' της έντυπης δημοσίευσης και όχι αυτό του ηλεκτρονικού 
περιοδικού AURA. Οι υποσημειώσεις, ωστόσο, έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο του 
ηλεκτρονικού περιοδικού AURA.

• Για τα ζητήματα της χρονολόγησης της Νεολιθικής Εποχής ειδικότερα αλλά και γενι-
κότερα της Προϊστορίας της Κύπρου βλ. Μαντζουράνη Ε., 2001: (επανέκδοση 2006), 
Η Αρχαιολογία της Προϊστορικής Κύπρου, Αθήνα, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, σελ. 11, 16–17. 
Επίσης, Knapp B., 2013: The Archaeology of Cyprus: From the Earliest Prehistory through the 
Bronze Age, Cambridge, 25–28.

• Με την δημοσίευση του ΜΕΡΟΥΣ Β' των ανασκαφικών εργασιών στην θέση Καντού Κου-
φόβουνος ολοκληρώνεται ένα μακροχρόνιο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, 
ότι η παρουσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικό-
τερα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας συνεχίζεται απρόσκοπτα με την εγκαι-
νίαση ενός νέου Ερευνητικού Προγράμματος (NCCP - “Neolithic Chalcolithic Cyprus 
Project”) μέλη του οποίου αποτελούν και οι δύο επιμελητές του παρόντος τόμου. Το 
νέο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και αρχαιομετρικές αναλύσεις σε 
ανθρώπινα/ζωικά οστά καθώς και στην κεραμική. Οι αναλύσεις αυτές καθώς και άλλες 
που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν ενωρίτερα 
λόγω οικονομικών δυσχερειών. Τα αποτελέσματα του εν λόγω Ερευνητικού Προγράμ-
ματος θα δημοσιευθούν σε ειδικές μελέτες εντός των επόμενων ετών.





Η κεραμική τεχνολογία και παραγωγή

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη αναλυτική δημοσίευση κεραμικού υλικού προερχό-
μενου από οικισμό της Ύστερης ή Κεραμικής Νεολιθικής μετά το αντίστοιχο εγχείρημα του 
Π. Δίκαιου και την δημοσίευση του υλικού της θέσης Σωτήρα Τεππές.1 Ο Δίκαιος, ωστόσο, στα 
μέσα του προηγούμενου αιώνα, δεν είχε επαρκές συγκριτικό υλικό με εξαίρεση την κεραμική 
από την Κλεπίνη Τρουλλί, την Χοιροκοιτία Βουνί καθώς και κάποιες άλλες θέσεις που είχαν 
ερευνηθεί από το Πρόγραμμα Swedish Cyprus Expedition.2

Περιέργως, σχεδόν 60 χρόνια μετά τις μελέτες του Δίκαιου, ακόμα δεν υπάρχει μία ολοκλη-
ρωμένη δημοσίευση κεραμικού συνόλου της Ύστερης Νεολιθικής και ούτε, κατ’ επέκταση, μία 
συνθετική μελέτη. Χαρακτηριστική είναι η πλήρης απουσία της Κεραμικής Νεολιθικής φάσης 
από τον συλλογικό τόμο για την προϊστορική κεραμική της Κύπρου3 με εξαίρεση την συμβολή 
του Baird,4 ο οποίος όμως αναφέρεται κυρίως στην Πρώιμη Χαλκολιθική περίοδο (Καλαβασός 
Αγιούς). Επιπρόσθετα, η Τουρκική εισβολή του 1974 είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των ανα-
σκαφικών εργασιών στην θέση Άγιος Επίκτητος Βρυσί και την απώλεια σημαντικού μέρους 
του αρχαιολογικού υλικού που ήταν αποθηκευμένο στο κάστρο της Κερύνειας, καθιστώντας 
την τελική δημοσίευση κατώτερη των προσδοκιών του υπεύθυνου των ανασκαφών,5 ενώ η 
διεθνής επιστημονική κοινότητα ακόμη αναμένει την τελική δημοσίευση της επίσης σημα-
ντικής θέσης Φιλιά Δράκος Α'.6 Τα κατάλοιπα από την Κεραμική Νεολιθική φάση των θέσεων 
Χοιροκοιτία Βουνί,7 Παρεκκλησιά Σκυλλουρόκαμπος,8 Δάλι Αγρίδι,9 Κισσόνεργα Μοσφίλια10 και 

1   Dikaios 1961.
2   Για το Τρουλλί βλ. Dikaios 1962, 63-72, για την θέση Καλαβασός Α' ή Κοκκινόγια όπως επικράτησε σήμερα βλ. 
Dikaios 1962, 106-112 και για την Κεραμική Νεολιθική φάση της Χοιροκοιτίας (Khirokitia III) βλ. Dikaios 1953, 
266-275, Dikaios 1962, 38-43.
3   Barlow et al. 1991.
4   Baird 1991.
5   Βλ. Peltenburg 1982α, Peltenburg και Spanou 1999, 13.
6   Η Clarke (1992, 14) αναφέρει ότι έλαβε ορισμένες πληροφορίες από τον ανασκαφέα της θέσης T. Watkins 
αλλά γενικά υπάρχουν μόνο τα προκαταρκτικά άρθρα του (Watkins 1969, 1970, 1971, 1972).
7   Dikaios 1953, 266-275.
8   Guilaine 2011β, 1211-1218, Guilaine et al. 2011, 471-510. Πρόκειται για την δημοσίευση του Τομέα 1 (Secteur 
1) της θέσης.
9   Lehavy 1974, 96, Lehavy 1989, 209-211.
10   Bolger 1998, 102, 104.

Μαντζουράνη Ελένη ꞏ  Βοσκός Ιωάννης
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Καλαβασός Τέντα11 είναι λιγοστά,12 και οι πρόσφατες ανασκαφικές εργασίες στην Καλαβασό 
Κοκκινόγια και Παμπούλες ολοκληρώθηκαν χωρίς την προσθήκη ανατρεπτικών δεδομένων 
όσον αφορά στην κεραμική της Ύστερης Νεολιθικής περιόδου.13

Οι διάφορες έρευνες επιφανείας που πραγματοποιήθηκαν στο νησί τις τελευταίες δε-
καετίες πρόσθεσαν μεν σημαντικές πληροφορίες για την ύπαρξη και διασπορά θέσεων της 
Ύστερης Νεολιθικής περιόδου,14 αλλά λιγοστά μόνο δεδομένα για την κεραμική. Τέλος, στην 
μοναδική τελική δημοσίευση που εμφανίσθηκε την τελευταία δεκαετία και αφορά σε οικισμό 
της Κεραμικής Νεολιθικής φάσης (Παραλίμνι Νησιά), πολύ λίγο βάρος δίνεται στην μελέτη 
του κεραμικού συνόλου15 και ο ανασκαφέας αναλώνεται στην συνοπτική παρουσίαση ορι-
σμένων χαρακτηριστικών δειγμάτων πήλινων αγγείων και διακοσμημένων οστράκων.

Το κενό αυτό αναμένεται να καλυφθεί στο μέτρο του δυνατού από το πλούσιο υλικό του 
Καντού Κουφόβουνου και μάλιστα σε μία περίοδο που έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον και 
η συζήτηση γύρω από τις κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν τις προϊστορικές κοινότητες 
της Κύπρου στην υιοθέτηση της αγγειοπλαστικής και της κεραμικής τεχνολογίας.16

1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Το κεραμικό υλικό της θέσης μελετήθηκε προκαταρκτικά μεταξύ του 1992-1996 και συστημα-
τικότερα κατά τα τελευταία ανασκαφικά έτη (1999, 2000 και 2001). Για την καταγραφή του δη-
μιουργήθηκαν ειδικά έντυπα με σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων στοιχείων 
(Εικ. 448:1, 449:1). Συνολικά συλλέχθηκαν και καταμετρήθηκαν 70751 όστρακα εκ των οποίων 
30385 κρίθηκαν ως αδιάγνωστα/φθαρμένα. Τα υπολοιπόμενα 40366 όστρακα προέρχονται 
από τις πέντε φάσεις του οικισμού και από το επιφανειακό στρώμα. Ο ακριβής αριθμός των 
στρωματογραφημένων οστράκων, χωρίς δηλαδή να υπολογίζονται τα όστρακα του επιφα-
νειακού στρώματος, είναι 30902. Μετά την προκαταρκτική μελέτη και τον εντοπισμό των βα-
σικών κεραμικών τύπων, πραγματοποιήθηκε η επιλογή μέρους του υλικού ως δείγματος για 
την λεπτομερή ανάλυση και τελική δημοσίευση.

Παρόλο που το βασικό κριτήριο επιλογής ήταν η καλή διατήρηση της διακόσμησης των 
οστράκων, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε το υλικό προς δημοσίευση να καλύπτει όλους 
τους τύπους της διακοσμημένης κεραμικής και όλη την στρωματογραφική και χρονολογική 
αλληλουχία του οικισμού. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι από κάθε φάση επελέγη ίσος 
αριθμός οστράκων. Αντιθέτως, η δυσαναλογία που υπάρχει στον αριθμό των επιλεγμένων 
οστράκων κάθε φάσης είναι απόρροια της αντίστοιχης δυσαναλογίας των καταλοίπων του 
οικισμού. Παραδείγματος χάριν, η Ορθογώνια και Κυκλική φάση, στις οποίες εντάχθηκαν τα 
περισσότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και επιχώσεις, απέδωσαν και τα περισσότερα όστρακα 
κεραμικής, ενώ η Τρωγλοδυτική Φάση που εντοπίσθηκε σε ελάχιστα τμήματα του ανεσκαμ-
μένου χώρου απέδωσε τα λιγότερα. Συνεπώς, η τελική επιλογή των οστράκων προς δημοσί-
ευση, αποτυπώνει εν μέρει και αυτή την εικόνα. Σημειωτέον, επίσης, ότι το κεραμικό υλικό 

11   Baird 2005, 147-176.
12   Έπειτα από επανεξέταση ο Todd αναφέρει ότι το κεραμικό υλικό της Τέντας ανήκει ως επί το πλείστον στην 
Πρώιμη Χαλκολιθική, βλ. Todd 1991, 4. Επίσης, Baird 2005, 172-175.
13   Βλ. Clarke 2004, Clarke 2009.
14   Βλ. ενδεικτικά Baird 1985, 342-343, Clarke και Todd 1993, 17, 19, Maliszewski 2007, 90, Rupp et al. 1993, 
Todd 2004.
15   Στην τελική δημοσίευση εμφανίζεται μόλις ένας κατάλογος 73 επιλεγμένων οστράκων και λιγοστών 
αγγείων, Flourentzos 2008, 50-53.
16   Βλ. π.χ. Clarke 2007.
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προέρχεται σχεδόν από όλες τις Ανασκαφικές Τομές του οικισμού του Καντού Κουφόβουνου.
Ο κατάλογος της τελικής δημοσίευσης αποτελείται από συνολικά 901 όστρακα και συγκολ-

λημένα θραύσματα αγγείων καθώς και από 18 ολόκληρα ή σχεδόν ολόκληρα αγγεία. Ωστόσο, 
πρέπει να τονισθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερα από ένα όστρακα έχουν ομαδο-
ποιηθεί κάτω από ένα αριθμό, κυρίως όταν πρόκειται για συνανήκοντα. Συνεπώς, ο συνολικός 
αριθμός των οστράκων που περιλαμβάνει η παρούσα μελέτη προσεγγίζει τον αριθμό 1000, 
για την ακρίβεια πρόκειται για 965 όστρακα που αντιστοιχούν σε 1525 μοτίβα. Αυτό αποτελεί 
ένα ικανό δείγμα της κεραμικής παραγωγής της νεολιθικής κοινότητας του Καντού Κουφό-
βουνου. Όλα τα επιλεγμένα όστρακα και αγγεία έχουν σχεδιασθεί, ενώ σημαντικό μέρος του 
υλικού φωτογραφήθηκε και παρουσιάζεται παρακάτω.

1.2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία που σημειώθηκαν στις αρχικές φόρμες καταγραφής των επιλεγμένων προς δημο-
σίευση οστράκων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κατάλογο 2. Συνολικά δόθηκαν 901 αριθμοί 
‘Π’, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 965 καταγεγραμμένα και μελετημένα όστρακα. Η παραπάνω ανα-
ντιστοιχία προκύπτει από το γεγονός ότι συχνά στον ίδιο αριθμό ‘Π’ έχουν καταγραφεί περισ-
σότερα του ενός όστρακα, όταν πρόκειται για συνανήκοντα ή για όστρακα που συγκολλώνται 
μεταξύ τους αλλά έχουν σχεδιασθεί χωριστά. Στον Κατάλογο 2, επίσης, σημειώ νονται στοιχεία 
προέλευσης του οστράκου, δηλαδή η Τομή και η Ανασκαφική Μονάδα (Α.Μ.) από όπου προ-
έρχεται. Εν συνεχεία, σημειώνεται ο διαγνωστικός τύπος (Δ. Τύπος), δηλαδή εάν πρόκειται 
για θραύσμα αγγείου ή για όστρακο χείλους, σώματος, λαβής ή λαιμού αγγείου. Σημειώνεται, 
επίσης, εάν το θραύσμα ή το όστρακο προέρχεται από ανοικτό ή κλειστό αγγείο.

Άλλα σχετικά στοιχεία που σημειώνονται αφορούν στις διαστάσεις (Μήκος, Διάμετρος και 
Πάχος) των οστράκων. Όπου υπάρχει μόνο μία μέτρηση δηλώνεται το μέγιστο μήκος ή πάχος. 
Όταν οι μετρήσεις είναι περισσότερες της μιας, τότε δηλώνεται το τμήμα του οστράκου στο 
οποίο αντιστοιχούν. Η ένδειξη (σ) σημαίνει «σώμα», το (χ) σημαίνει «χείλος», το (β) «βάση», 
το (π) «προχοή» κ.ά. Στις περιπτώσεις που το πάχος δεν είναι ενιαίο σημειώνεται η διακύ-
μανσή του (π.χ. από 0,05 έως 0,07 μ.). Όλες οι μετρήσεις έχουν υπολογισθεί σε μέτρα.

Ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή του οστράκου (Περιγραφή) στην οποία δίνονται πλη-
ροφορίες για το είδος της διακόσμησης, τυχόν φθορές που την καθιστούν αδιάγνωστη, ενίοτε 
το πλάτος της διακοσμημένης επιφάνειας και άλλα σχετικά στοιχεία. Στις περιγραφές αυτές, 
πάντως, δεν δηλώνεται το μοτίβο στο οποίο εντάχθηκε τελικά το όστρακο.

Στην συνέχεια δίνονται στοιχεία για το είδος και τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης. 
Στην κατηγορία (Σύσταση Πηλού) δηλώνεται εάν ο πηλός είναι λεπτόκοκκος, μεσόκοκκος 
ή χονδροειδής καθώς και εάν περιέχει μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους προσμείξεις/
εγκλείσματα. Στην κατηγορία (Όπτηση) περιγράφεται ουσιαστικά η τομή των οστράκων, δη-
λαδή εάν η όπτηση είναι ομοιογενής ή εάν εμφανίζεται ανομοιογένεια (πυρήνας, κυρίως στα 
ανοικτά αγγεία και διχρωμία στα κλειστά αγγεία). Τέλος, στην κατηγορία (Χρώμα) καταγρά-
φεται το χρώμα του πηλού σύμφωνα με το Munsell Soil Color Charts.17

Ακολουθεί η ένταξη της διακόσμησης του οστράκου σε συγκεκριμένες κατηγορίες μοτίβων. 
Τα στοιχεία που σημειώνονται αφορούν και στις δύο επιφάνειες των οστράκων (Εξωτερική 
επιφάνεια και Εσωτερική επιφάνεια). Όταν το πεδίο στην εσωτερική επιφάνεια μένει κενό 
και δεν δηλώνεται ότι το μοτίβο είναι αδιάγνωστο, εννοείται ότι το όστρακο ανήκει σε κλειστό 

17   Revised edition (1992).
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αγγείο και άρα δεν υπάρχει διακόσμηση. Στους πρώτους 212 αριθμούς του Καταλόγου (2), 
εκτός από το χρώμα του πηλού έχει καταγραφεί ενδεικτικά και το χρώμα της εξωτερικής και 
εσωτερικής επιφάνειας σύμφωνα πάντα με το Munsell Soil Color Charts. Δεδομένης της υπο-
κειμενικότητας του εκάστοτε ερευνητή αλλά και των σχετικών προβλημάτων του συγκεκρι-
μένου συστήματος καταγραφής αποχρώσεων, το παραπάνω θεωρήθηκε ένα καλό δείγμα ώστε 
να παρουσιασθούν οι χρωματικές διαβαθμίσεις των οστράκων του Καντού Κουφόβουνου με 
ασφάλεια. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι τα ίδια χρώματα επαναλαμβάνονται με πολύ μικρές 
αποκλίσεις και έτσι δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να καταγραφεί το χρώμα των επιφανειών των 
υπόλοιπων οστράκων, καθώς η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε τόσο χρονοβόρα όσο και ανα-
ποτελεσματική.

Η κατηγορία με τίτλο Τελική Επεξεργασία Επιφάνειας περιέχει στοιχεία που παρατηρή-
θηκαν για τις τεχνικές επεξεργασίας της επιφάνειας των οστράκων (και κατ’ επέκταση των 
αγγείων στα οποία ανήκαν) μετά την όπτησή τους. Δηλώνεται η τριβή/στίλβωση, ενδεχόμενη 
στιλπνότητα κατά τόπους ή σε όλη την επιφάνεια των οστράκων και ακόμη φθορές ή πα-
ρουσία ιζημάτων κ.ά. Επίσης, στην ίδια στήλη συχνά σημειώνεται ο αριθμός των οστράκων 
που συγκολλήθηκαν ή συνανήκουν με το όστρακο που περιγράφεται. Τέλος, στην τελευταία 
σειρά κάθε μελετημένου οστράκου με αριθμό ‘Π’ αναφέρεται η φάση (Φάση) του οικισμού 
στην οποία ανήκει ανάλογα με την Ανασκαφική του Μονάδα.18 Για τον αντίστοιχο κατάλογο 
των ολόκληρων αγγείων βλέπε τον Κατάλογο 1.

1.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.3.1. ΣΧΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Η δημοσίευση της κεραμικής του Κουφόβουνου βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όστρακα 
και όχι ολόκληρα αγγεία, γεγονός που συχνά δυσκολεύει την αναγνώριση του τύπου των αγ-
γείων από τα οποία προέρχονται. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Clarke,19 παρά την γενική έλ-
λειψη ολόκληρων αγγείων από θέσεις αυτής της περιόδου, είναι σαφές ότι η ποικιλία σχη-
μάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένη.20 Όλη η κεραμική είναι χειροποίητη και περιλαμβάνει 
μία σειρά ανοικτών και κλειστών χρηστικών σκευών που σχετίζονται με την κάλυψη βασικών 
καθημερινών αναγκών του νεολιθικού νοικοκυριού όπως η κατανάλωση φαγητού και ποτού, 
η μεταφορά και μετάγγιση υγρών, η αποθήκευση, η προετοιμασία τροφής και άλλα. Συνολικά, 
από τα 965 όστρακα που δημοσιεύονται στην παρούσα μελέτη 568 (59%) προέρχονται από 
ανοικτά και 397 (41%) από κλειστά αγγεία. Τα ποσοστά αυτά είναι ενδεικτικά της υπερίσχυσης 
ανοικτών αγγείων σε σύγκριση με τα κλειστά σε αυτή την περίοδο.21 Χαρακτηριστικό είναι, ότι 
η αναλογία αυτή συμβαδίζει με την αντίστοιχη (60:40) που σημείωσε η Clarke για την Κερα-
μική Νεολιθική περίοδο της Κύπρου γενικότερα.22

18   Για την στρωματογραφία και τις επιμέρους φάσεις του οικισμού βλ. τον Α' Τόμο της τελικής δημοσίευσης 
του Καντού Κουφόβουνου, (Μαντζουράνη 2009).
19   Clarke 2007, 101.
20   Το ίδιο σημείωσε παλαιότερα και ο Peltenburg (1982α, 64) για το υλικό από το Βρυσί.
21   Mantzourani και Liritzis 2006, 64.
22   Clarke 2007, 101.
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Όσον αφορά στα σχήματα, στον Κουφόβουνο εντοπίσθηκαν οι εξής τύποι: 
1. Διάφορες φιάλες (“bowls”), ποικίλου βάθους και όλων των μεγεθών (προχυτικές ή μη). 

Το πλέον χαρακτηριστικό σχήμα είναι το ημισφαιρικό (βλ. Εικ. 10:1-2, 11:1-2, 29:1-2, 113:1-2, 
159:3). Από τα λιγοστά αποκατεστημένα παραδείγματα η διάμετρος του χείλους κυμαίνεται 
μεταξύ 0,2-0,3μ. φθάνοντας έως και τα 0,4-0,5μ. στα μεγαλύτερα παραδείγματα (π.χ. Α5 και 
Α16, Εικ. 4:1-2, Εικ. 10:1-2, Εικ. 11:1-2, Εικ. 107:2, Εικ. 113:1-2). Οι σωληνωτές προχοές έχουν 
συνήθως μήκος 0,07-0,1μ. και διάμετρο μεταξύ 0,03-0,035μ. Τα αγγεία της πολυπληθούς αυτής 
κατηγορίας διακοσμούνται με όλες τις γνωστές τεχνικές (βλ. π.χ. Εικ. 29:1-2, Εικ. 65:1-2, Εικ. 
101:2, Εικ. 253:4-5, Εικ. 254:1 κ.ά.).

2. Φλάσκες (“flasks”) και παρόμοια κλειστά αγγεία (“jugs”, “bottles”) μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους με στενό κυλινδρικό λαιμό και ωοειδές/απιόσχημο ή σφαιρικό σώμα. Το ύψος των 
σωζόμενων παραδειγμάτων κυμαίνεται από 0,17-0,2μ. (π.χ. αγγείο Α3, Εικ. 2:2, Εικ. 107:1) έως 
και 0,31-0,35μ. στα μεγαλύτερα αγγεία (π.χ. Α1 και Α10, Εικ. 1:1, Εικ. 6:1-2, Εικ. 106:1, Εικ. 
109:2). Οι λαιμοί είναι συνήθως κοντύτεροι από τις προχοές των φιαλών και το μήκος τους 
κυμαίνεται μεταξύ 0,055-0,06μ. χωρίς να λείπουν και μεγαλύτερα παραδείγματα. Η διάμετρος 
των λαιμών κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0,03-0,035μ. Το συγκεκριμένο είδος αγγείου χρησι-
μοποιήθηκε προφανώς για την μεταφορά και μετάγγιση νερού (ή και άλλων υγρών), ενώ το 
σχήμα φαίνεται ότι είναι εμπνευσμένο από τις νεροκολοκύθες που αφθονούν στο νησί και 
χρησιμοποιούνταν μέχρι πριν λίγες δεκαετίες για τον ίδιο σκοπό. Η συγκεκριμένη κατηγορία 
εμφανίζεται στο Καντού Κουφόβουνος και στην Σωτήρα Τεππές αρκετά τυποποιημένη και φαί-
νεται ότι δεν υπάρχουν οι ασκόμορφες παραλλαγές που δημοσιεύει ο Φλουρέντζος από το 
Παραλίμνι Νησιά.23 Τα αγγεία της κατηγορίας διακοσμούνται κυρίως με Κτενιστή, Ερυθρή επί 
Ανοικτού και μονόχρωμες τεχνικές (βλ. π.χ. Εικ. 1:1, Εικ. 2:2, Εικ. 3:1-2, Εικ. 6:1-2, Εικ. 8:2, Εικ. 
54:1-2, Εικ. 90:3, Εικ. 92:1, Εικ. 106:1, Εικ. 106:3, Εικ. 107:1, Εικ. 111:1, Εικ. 225:1, Εικ. 282:1α, 
Εικ. 287:1-3 κ.ά.).

3. Ευρύστομα κλειστά αγγεία (“holemouth jars”) διαφόρων μεγεθών και διαμέτρων χείλους. 
Στα μικρότερου μεγέθους παραδείγματα εντάσσεται το εν μέρει αποκατεστημένο Α8 (Εικ. 5:3, 
Εικ. 108:1-2) και στα μεσαίου μεγέθους παραδείγματα το Α14 (Εικ. 9:1, Εικ. 112:1). Διακοσμούνται 
κατά κανόνα με μονόχρωμες τεχνικές χωρίς να λείπουν και παραδείγματα με άλλες διακοσμή-
σεις (βλ. π.χ. το Π370 με Κτενιστή διακόσμηση στην εξωτερική επιφάνεια, Εικ. 33:1, Εικ. 186:1).

4. Μικκύλα αγγεία (Εικ. 2:1, Εικ. 3:1-2, Εικ. 5:1-2, Εικ. 12:1-3, Εικ. 13:1-3, Εικ. 106:2-3, Εικ. 
107:3, Εικ. 108:3, Εικ. 300:3), τα οποία συνήθως αντιγράφουν τους προαναφερθέντες τύπους 
1, 2 και 3.24 Τα αγγεία της κατηγορίας συχνά κατασκευάζονται από μεσόκοκκο ή και χονδρό-
κοκκο πηλό με μέτρια προσθήκη οργανικών και ανόργανων προσμείξεων, ενώ η όπτησή τους 
δημιουργεί ποικίλα αποτελέσματα.25 Στα αποκατεστημένα παραδείγματα του Κουφόβουνου 
συχνά παρατηρήθηκαν ίχνη ερυθρού ή και λευκωπού επιχρίσματος (π.χ. στα αγγεία Α6, Α7, 
Α18, Α19) δείγμα του γεγονότος ότι υπήρχε μία υποτυπώδης διακόσμηση, η οποία πάντως δεν 
σώζεται σήμερα.26

23   Βλ. π.χ. Flourentzos 2008, 44, Nos 573-575. Οι συγκεκριμένες αποκαταστάσεις του Φλουρέντζου πάντως 
έχουν γίνει βασιζόμενες σε μικρό αριθμό οστράκων και υπάρχει η πιθανότητα να μην αντιστοιχούν στην 
πραγματικότητα.
24   Π.χ. τα αγγεία Α6 και Α7 εν μέρει αντιγράφουν φιάλες, το Α2 αντιγράφει ευρύστομο αγγείο με λαιμό και το 
Α4 αντιγράφει φλάσκα.
25   Κάποια είναι καλοψημένα αλλά ορισμένα είναι πιο κακοψημένα και ως εκ τούτου εύθρυπτα.
26   Σημειωτέον, ότι παρόμοια διακόσμηση σε στιλβωμένη κεραμική μαρτυρείται και στην Φιλιά Δράκος Α'. Η 
σχετική γραπτή διακόσμηση αποδόθηκε, μάλιστα, σε μεταβατικό στάδιο (Phase 2) μεταξύ της λεγόμενης DFBW 
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5. Ένας τουλάχιστον χονδροειδής τύπος (Εικ. 114:3α-γ) αβαθών ανοικτών αγγείων («δί-
σκος» - “tray”) με μεγάλη επίπεδη βάση (π.χ. Α15, Εικ. 9:2, Εικ. 112:2-3) και κάθετα τοιχώματα.27 
Το ύψος στα σωζόμενα παραδείγματα του Κουφόβουνου κυμαίνεται μεταξύ 0,082-0,12μ., ενώ 
το αγγείο Α11 (Εικ. 7:1-2, Εικ. 110:1-2) σώζει και τμήμα του ανοίγματος εκροής και της διευρυ-
μένης βάσης. Τα αγγεία της κατηγορίας δεν φέρουν διακόσμηση αλλά μόνο πρόχειρη εξομά-
λυνση της επιφάνειας (βλ. π.χ. Εικ. 5:4 και Εικ. 102-105).

Αναφορικά με την τελευταία τυπολογική κατηγορία, σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα 
σχετικά διαδεδομένο είδος αγγείου, το οποίο αποτελεί κοινό τόπο σε πολλούς προϊστορικούς 
οικισμούς της Κύπρου και φθάνει τουλάχιστον έως και την Μέση Χαλκολιθική περίοδο.28 Τα 
αγγεία αυτά φέρουν συνήθως άνοιγμα σε σχήμα U στο ένα πλευρικό τους τοίχωμα, ενώ συχνή 
είναι και η παρουσία αποτυπωμάτων στην βάση τους,29 γεγονός που παραπέμπει στον τρόπο 
κατασκευής τους.30 Παρόλο που πρόκειται για εύθρυπτα και κακοψημένα αγγεία, το εξαιρε-
τικά λεπτό τοίχωμα της βάσης τους31 και η παρουσία δευτερογενών ιχνών καύσης32 οδηγεί 
στην ενδεχόμενη χρήση τους ως μαγειρικών σκευών, ίσως σχετιζόμενα με την παρασκευή 
κάποιας συγκεκριμένης τροφής.

Με εξαίρεση αυτούς τους «δίσκους» που εντάσσονται αποκλειστικά στην Χονδροειδή κε-
ραμική, όλες οι άλλες γνωστές διακοσμήσεις εμφανίζονται στις κατηγορίες αγγείων 1, 2 και 
3. Ο συχνότερος τύπος αγγείου είναι η ημισφαιρική φιάλη με ελαφρώς έσω νεύον ή κάθετο 
χείλος.33 Οι προχυτικές φιάλες είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους και διαμέτρου και η προχοή το-
ποθετείται συνήθως λίγο χαμηλότερα από το ύψος του χείλους με ελαφρά κλίση προς τα πάνω 
(βλ. π.χ. Εικ. 4:1, Εικ. 8:1, Εικ. 10:1-2, Εικ. 11:1-2, Εικ. 63:2-3, Εικ. 107:2, Εικ. 110:3, Εικ. 113:1-2). 
Σπανιότερες είναι οι περιπτώσεις με την προχοή να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το χείλος, ενώ 
οι μικρότερου μεγέθους φιάλες συνήθως δεν φέρουν προχοή. Οι προχοές των φιαλών και οι 
λαιμοί των φλασκών είναι κατά κανόνα κυλινδρικού σχήματος χωρίς να λείπουν και ορισμένες 
εξαιρέσεις.34 Φαίνεται ότι οι προχοές και οι λαιμοί πλάθονταν ξεχωριστά και τοποθετούνταν 
στο αγγείο λίγο πριν στεγνώσει οριστικά, καθώς είναι συχνή η παρουσία στο κεραμικό υλικό 
του Κουφόβουνου ολόκληρων αποκολλημένων δειγμάτων (π.χ. Εικ. 85:1-4, Εικ. 237:2, Εικ. 275:1-
2).35 Οι λαιμοί (π.χ. Εικ. 6:1-2, Εικ. 18:1-2, Εικ. 54:1-2, Εικ. 85:6, Εικ. 109:2, Εικ. 125:4, Εικ. 225:1, Εικ. 
275:4), όπως προαναφέρθηκε, είναι κατά κανόνα κοντύτεροι από τις προχοές και η διάμετρός 
τους αυξάνεται ελαφρώς κοντά στο χείλος. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσθετα στοιχεία όπως λαβές, 
αποφύσεις ή ενδείξεις πλαστικής διακόσμησης. Οι βάσεις είναι συνήθως ελαφρώς κυρτές ή και 
ομφαλωτές, υπάρχουν όμως και επίπεδες36 καθώς και καμπύλες.37

και της Ερυθρής επί Ανοικτού διακόσμησης. Βλ. Watkins 1970, 6.
27   Ένας παρόμοιος τύπος αγγείου αναφέρεται ως «πλάθανος» στην Μινωική κεραμική.
28   Για σχετικά παραδείγματα βλ. Peltenburg 1982α, 63, 66, Baird 1991, 22 και Clarke 2007, 99. Η Clarke το 
αναφέρει ως “flanged based tray”.
29   Peltenburg 1982a, 63, Mantzourani και Liritzis 2006, 64.
30   Πιθανώς εδράζονταν σε ψάθες ή ανάλογα αντικείμενα ώστε να είναι εφικτή η περιστροφή τους κατά το 
πλάσιμο και την επεξεργασία επιφάνειας, βλ. π.χ. Clarke 2007, 100.
31   Το πάχος δεν ξεπερνά το 1 εκ. σύμφωνα με τους Boness et al. 2015, 236, ενώ το αγγείο Α9 του Κουφόβουνου 
έχει πάχος βάσης 0,0085-0,012μ.
32   Boness et al. 2015, 236.
33   Τους ίδιους τύπους σημειώνει η Clarke ως “concave hemispherical” – “standard hemispherical”, βλ. Clarke 
1992.
34   Παραδείγματα των εν λόγω εξαιρέσεων αποτελούν π.χ. οι γεφυρόστομες και «λεκανοειδείς» προχοές. Βλ. 
όστρακο Π203 (Εικ. 28:1-2, Εικ. 161:2). Πρβλ. Flourentzos 2008, 50, sherd 7, Pl. C, Clarke 2004, 59, Fig. 5: 2-3.
35   Το ίδιο σημειώνει και ο Baird για την κατασκευή των βάσεων των αγγείων (Baird 2005, 151).
36   Κυρίως σε ευρύστομα κλειστά αγγεία.
37   Κυρίως σε φλάσκες και φιάλες.
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Τα περισσότερα μικκύλα αγγεία (π.χ. αγγείο Α6, Εικ. 5:1, Εικ. 107:3), τέλος, είναι κατασκευ-
ασμένα με την «τσιμπητή» τεχνική,38 δηλαδή με το πλάσιμο ενός μόνο σβώλου πηλού. Αντι-
θέτως, τα μεγαλύτερα αγγεία πλάθονταν με την τεχνική της «κουλούρας».39 Σημειωτέον, ότι 
η Clarke σε πρόσφατη μελέτη της40 ανέφερε και χρήση της τεχνικής των «τμημάτων»41 στην 
αγγειοπλαστική της Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου, πρακτική η οποία πάντως δεν εντοπί-
σθηκε στην κεραμική του Καντού Κουφόβουνου.

1.3.2. ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΥΛΗ, ΟΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Η μακροσκοπική μελέτη των επιλεγμένων οστράκων της δημοσίευσης καθώς και μικρής κλίμακας 
χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα από αυτά,42 ανέδειξαν τις βασικές 
πτυχές της συλλογής και προετοιμασίας της κεραμικής ύλης, της όπτησης και άλλων σχετικών 
πρακτικών που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής των πήλινων αγγείων του Κουφόβουνου.

Όλες οι κατηγορίες της διακοσμημένης κεραμικής εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά 
αναφορικά με την προετοιμασία της κεραμικής ύλης για το πλάσιμο. Η μακροσκοπική μελέτη 
έδειξε ότι προτιμώνται λεπτόκοκκοι-μεσόκοκκοι πηλοί, οι οποίοι μετά την όπτηση έπαιρναν 
ερυθρωπό-καστανό χρώμα, είχαν ισχυρή παρουσία μη πλαστικών εγκλεισμάτων καθώς και 
οργανικών (φυτικών) καταλοίπων.43 Τα ανόργανα στοιχεία (π.χ. αμμοχάλικο) είναι κατά κα-
νόνα μεσαίου και μικρού μεγέθους και τα οργανικά αποτελούνται κυρίως από άχυρα και 
άλλες φυτικές ίνες. Η πυκνότητα εγκλεισμάτων διαφέρει από αγγείο σε αγγείο αλλά συνήθως 
κυμαίνεται γύρω στο 20%. Αρκετά διαφορετική φαίνεται ότι ήταν η κεραμική ύλη των χονδρο-
ειδών αγγείων. Ο σκουρόχρωμος και σχετικά καθαρός πηλός τους σπανίως εμπλουτιζόταν 
επαρκώς ώστε να απομακρυνθούν τα μεγάλα ανόργανα εγκλείσματα, με αποτέλεσμα να είναι 
αρκετά εύθρυπτος. Οι συνήθεις προσμείξεις περιλαμβάνουν ακόμη οργανικά κατάλοιπα και 
συχνά θραυσμένα όστρεα, ενώ όλα τα παραπάνω εντοπίζονται σε σχετικά μεγάλη πυκνότητα 
εντός της τομής των χονδροειδών αγγείων.

Οι Boness et al. σε πρόσφατη μελέτη τους44 αναφέρουν τρία βασικά είδη κεραμικής ύλης 
(“fabrics”) στο νησί. Το Α αποτελείται κυρίως από μη ασβεστούχο πηλό, περιέχει λίγες μόνο 
προσμείξεις και χρησιμοποιήθηκε για τα χονδροειδή αγγεία, ενώ τα άλλα δύο (B-C) είναι 
πλούσια σε ασβεστολιθικά στοιχεία και χαρακτηρίζουν τα διακοσμημένα είδη κεραμικής. Οι 
ίδιοι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι παρατηρούνται παρόμοιες πρακτικές συλ-
λογής και προετοιμασίας κεραμικής ύλης σε όλο το νησί.45 Όσον αφορά στην συλλογή του 
κατάλληλου πηλού για χονδροειδή αγγεία αναφέρονται λιγοστές πηγές καθώς και εκπληκτική 
ομοιομορφία στην τεχνολογία κατασκευής, γεγονός που παραπέμπει στην σπουδαιότητα των 
λεγόμενων «δίσκων» και στην χρήση τους για κάποια συγκεκριμένη καθημερινή εργασία. Το 
ίδιο επιβεβαιώνει και η μακροχρόνια επιβίωσή τους χωρίς μάλιστα να παρατηρείται κάποια 
τεχνολογική διαφοροποίηση.

38   “Pinching”.
39   “Coil building method”, βλ. και Baird 2005, 151. Επίσης, Boness et al. 2015, 236.
40   Clarke 2007, 91.
41   “Slab building method”.
42   Mantzourani και Liritzis 2006.
43   Το στοιχείο της προσθήκης οργανικών στοιχείων στην κεραμική ύλη επιβεβαιώνει και η μελέτη των Boness 
et al. (2015, 250), οι οποίοι μάλιστα σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί χαρακτηριστικό των 
θέσεων του κεντρικού νότιου τμήματος της Κύπρου και απουσιάζει από τις υπόλοιπες περιοχές.
44   Boness et al. 2015.
45   Boness et al. 2015, 244.
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Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Μαντζουράνη–Λυριτζής έχοντας αναλύσει 
ένα αριθμό οστράκων από τις γειτονικές θέσεις του Καντού Κουφόβουνου και της Σωτήρας 
Τεππέ.46 Όλα τα όστρακα που προέρχονται από διακοσμημένα είδη κεραμικής ανήκουν σε δύο 
ευρύτερες ομάδες (“groups”) και διαφοροποιούνται σαφώς από τα χονδροειδή των δύο οικι-
σμών. Χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο τα όστρακα Χονδροειδούς κεραμικής του Κουφόβουνου 
και της Σωτήρας όσο και τα αντίστοιχα της διακοσμημένης κεραμικής συμπλέκονται μεταξύ 
τους με τέτοιον τρόπο ώστε να αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινών πηγών πηλού και κυρίως 
κοινής τεχνολογίας παραγωγής. Η ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, κεραμικής ύλης 
ή και αγγείων δεν μπορεί να αποκλεισθεί, εάν μάλιστα αναλογισθεί κανείς την ανάγκη ανά-
πτυξης ενός δικτύου επαφών μεταξύ γειτονικών κοινοτήτων ώστε να διασφαλισθούν οι απα-
ραίτητες συμμαχίες αλλά και η κοινωνική αναπαραγωγή τους.47

Οι χαμηλές θερμοκρασίες όπτησης των αγγείων του Κουφόβουνου48 και η χρήση συγκε-
κριμένων πηλών και κεραμικής ύλης συνέβαλαν στην δημιουργία της χαρακτηριστικής ανο-
μοιογένειας που αποτυπώνεται στην τομή των τοιχωμάτων των οστράκων. Πιο συγκεκρι-
μένα, στην συντριπτική πλειονότητά τους, τα όστρακα που προέρχονται από ανοικτά αγγεία 
εμφανίζουν ένα κεντρικό γκρίζο έως μελανό πυρήνα και εκατέρωθεν αυτού δύο στρώσεις 
ερυθρωπού-καστανού χρώματος. Στα κλειστά αγγεία, η εξωτερική πλευρά φέρει το ίδιο ερυ-
θρωπό-καστανό χρώμα και η εσωτερική είναι σκουρόχρωμη.49 Οι παραπάνω χρωματικές δια-
βαθμίσεις δημιουργούνται, μεταξύ άλλων και από την επίδραση της αναγωγικής-οξειδωτικής 
φάσης κατά την όπτηση, ιδιαίτερα στο εξωτερικό τοίχωμα των αγγείων. Μικρή χρωματική 
διαφοροποίηση και ύπαρξη σκούρου καστανού-μελανού πυρήνα παρατηρήθηκε και σε ορι-
σμένα όστρακα της Χονδροειδούς κεραμικής. Τέλος, η συχνή παρουσία νεφών όπτησης σε 
ορισμένα αγγεία οφείλεται στον τρόπο που τοποθετούνταν στους ανοικτούς λάκκους50 κατά 
την διαδικασία της όπτησης και δεν χαρακτηρίζουν ηθελημένη πρακτική.

1.3.3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Είναι γεγονός ότι, καθώς η έρευνα εξελίσσεται, η λεπτομερής καταγραφή και μελέτη προϊστο-
ρικού κεραμικού υλικού στην Κύπρο δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά στις ομοιότητες 
και διαφορές των κεραμικών τύπων. Πολλές νέες προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν με σκεπτι-
κισμό τις παραδοσιακές κατηγοριοποιήσεις και θεωρείται ότι η έννοια του “ware” δημιουργεί 
περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει.51 Όσον αφορά στο υλικό του Κουφόβουνου, πρέπει 
να διευκρινισθεί εξ αρχής ότι το κάθε είδος κεραμικής (“ware”) δεν αντιμετωπίζεται με την 
στενή του έννοια, δηλαδή ως ένας τύπος που προκύπτει από συγκεκριμένα επαναλαμβανό-
μενα μορφολογικά και τεχνολογικά στοιχεία.52 Είναι σαφές ότι, όταν αναφερόμασθε στην κε-
ραμική της Ύστερης Νεολιθικής περιόδου και για παραγωγή σε οικιακό και τοπικό επίπεδο, η 
επιλογή και χρήση του πηλού, τα σχήματα καθώς και οι τεχνικές διακόσμησης και επεξεργα-

46   Mantzourani και Liritzis 2006.
47   Π.χ. μέσω επιγαμιών, μέσω ανταλλαγής τροφής σε περίπτωση ανάγκης κ.ά.
48   Σύμφωνα με τους Boness et al. 2015, 250, η θερμοκρασία κατά την όπτηση πήλινων αγγείων της περιόδου ποτέ 
δεν ξεπερνούσε τους 750ºC. Ο Baird (2005, 152), επίσης, αναφέρει θερμοκρασίες που έφθαναν έως τους 680ºC.
49   Ανάλογα με την κεραμική ύλη, πάντως, υπάρχουν και άλλες διαβαθμίσεις όπως πλήρως ή και ελάχιστα 
οξειδωμένες τομές. Βλ. και Baird 2005, 147.
50   Όπως αναφέρει ο Baird, δεν έχουν εντοπισθεί κεραμικοί κλίβανοι στην Νεολιθική-Χαλκολιθική Κύπρο. 
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη λάκκων που χρησιμοποιήθηκαν για την όπτηση αγγείων (βλ. π.χ. 
Baird 2005, 153).
51   Peltenburg 1991, 11, Baird 1991, 21.
52   Π.χ. είδος πηλού, τελική επεξεργασία, σχήμα κ.ά.
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σίας των αγγείων συμπίπτουν και πολλές φορές αλληλοκαλύπτονται ανάμεσα στα επιμέρους 
είδη κεραμικής. Η χρήση, ωστόσο, παραδοσιακών και κοινά αποδεκτών όρων εξακολουθεί 
να είναι σημαντική, κυρίως για λόγους συνεννόησης μεταξύ των αρχαιολόγων,53 εφόσον βε-
βαίως η ορολογία αυτή συνεχίζει να αποτελεί επίκαιρο και χρήσιμο μεθοδολογικά εργαλείο. 
Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων που θα δημιουργούσε η εφαρμογή νέας ορολογίας, 
στην παρούσα μελέτη, κατά βάση υιοθετήθηκαν όροι που είναι γνωστοί ήδη από την δεκαετία 
του 1960 και τις μελέτες του Δίκαιου, με μερικές μόνο εξαιρέσεις.

Στην τελική δημοσίευση της Σωτήρας Τεππέ αναφέρονται 9 τύποι κεραμικής.54 Η πορεία 
της έρευνας έδειξε ότι είναι σχεδόν αδύνατος ο σαφής διαχωρισμός των δύο μονόχρωμων τε-
χνικών,55 οι οποίες ενοποιήθηκαν κάτω από τον γενικότερο όρο της Ερυθρής Μονόχρωμης.56 
Η ποικιλία “black combed” αποδεικνύεται απλή παραλλαγή της συνηθισμένης Κτενιστής κε-
ραμικής και πηγάζει από την αναγωγική φάση της όπτησης.57 Συνεπώς, κατά την γνώμη μας, 
δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την υπόλοιπη Κτενιστή κεραμική. Ο τύπος της Ακόσμητης 
Λευκής κεραμικής (“plain white”) εμφανίζεται σε ελάχιστα όστρακα τα οποία αποτελούν πιθα-
νότατα τμήματα των λευκών επιφανειών της Ερυθρής επί Ανοικτού τεχνικής.58 Όλες οι υπό-
λοιπες κατηγορίες εμφανίζονται με μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα στην κεραμική του 
Κουφόβουνου αλλά και των άλλων σύγχρονων οικισμών της περιόδου.

Βασικός διαχωρισμός της κεραμικής του Κουφόβουνου είναι αυτός μεταξύ διακοσμημένων 
και μη διακοσμημένων τύπων. Στην κατηγορία της αδιακόσμητης κεραμικής εντάχθηκε μόνο 
η χονδροειδής, ενώ οι διακοσμημένοι τύποι περιλαμβάνουν την Κτενιστή (ΚΤ), την Ερυθρή 
Μονόχρωμη (ΕΜ), την Ερυθρή επί Ανοικτού (Ε/Α) και την Κτενιστή και Ερυθρή επί Ανοικτού 
κεραμική (ΚΤ/Ε/Α). Παραλλαγή αυτών των τύπων αποτελεί η Δίγλωσση κεραμική (ΔΓ) που εμ-
φανίζεται μόνο σε ανοικτά αγγεία (κυρίως φιάλες). Τέλος, ο τύπος της Ερυθρής επί Ερυθρού 
κεραμικής (Ε/Ε) εμφανίζεται σε ελάχιστα όστρακα δημιουργώντας μία συγκεχυμένη εικόνα για 
το εάν πρέπει να καταγραφεί ξεχωριστά ή στο πλαίσιο κάποιας άλλης τεχνικής διακόσμησης.

Το ανοικτό χρώμα που κυριαρχεί στον πηλό των διακοσμημένων κατηγοριών οφείλεται 
στα ασβεστολιθικά στοιχεία της κεραμικής ύλης τα οποία κατά την όπτηση έδιναν το συγκε-
κριμένο αποτέλεσμα. Κατά τους Boness et al. το αποτέλεσμα αυτό ήταν επιθυμητό ώστε να 
δημιουργείται η απαιτούμενη αντίθεση με το ερυθρό επίχρισμα που χρησιμοποιήθηκε για 
την διακόσμηση.59

1.3.3.1. Αδιακόσμητη Κεραμική

1. Χονδροειδής κεραμική

Η παρουσία Χονδροειδούς κεραμικής αποτελεί κοινό τόπο σε όλες τις θέσεις της Ύστερης Νε-

53   Merrillees 1991, 237.
54   Dikaios 1961, 172-188. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες: “combed”, “red-on-white and combed”, “red-on-
white”, “red lustrous”, “red-on-red”, “red slip”, “black combed”, “plain white” και “coarse”. Οι ίδιες κατά βάση 
κατηγορίες αναφέρονται και στην αντίστοιχη δημοσίευση της Χοιροκοιτίας (βλ. Dikaios 1953, 266-274).
55   Δηλαδή των λεγόμενων “red lustrous” και “red slip”, βλ. Watkins 1970, 4.
56   “Red monochrome” ή “Red monochrome painted”, Clarke 2007, 102.
57   Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τους τύπους “red lustrous” και “black lustrous” του Δίκαιου.
58   Dikaios 1962, 67, Peltenburg 1982α, 63. Ο Baird, πάντως, κατά την ανάλυση του κεραμικού υλικού της 
Τέντας αναφέρει την πιθανή ύπαρξη αγγείων με ακόσμητη λευκή επιφάνεια στην υστερότερη χρονολογικά 
θέση Καλαβασός Αγιούς (Baird 2005, 148).
59   Boness et al. 2015, 248.
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ολιθικής περιόδου και, όπως σημειώθηκε ήδη, επιζεί και κατά την επόμενη Χαλκολιθική περί-
οδο.60 Η Χονδροειδής κεραμική του Κουφόβουνου (βλ. π.χ. Εικ. 5:4, Εικ. 7:1-2, Εικ. 102-105, Εικ. 
109:1, Εικ. 110:1-2, Εικ. 112:2-3, Εικ. 114:1-3 κ.ά.) αντιστοιχεί στο “Fabric E” του οικισμού στο 
Βρυσί61 και στο “Type A” της Χονδροειδούς κεραμικής που περιγράφει η Clarke.62 Πρόκειται για 
ένα εξαιρετικά εύθρυπτο είδος κεραμικής συνήθως από σκούρο ερυθρό έως σκούρο καστανό 
πηλό που διαλύεται όταν έρχεται σε επαφή με νερό και θραύεται εύκολα στο χέρι με λίγη 
πίεση. Αυτό οφείλεται στην όπτησή του σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην σύσταση του πηλού 
και ακόμη στην μεγάλη πυκνότητά του σε διαφόρων ειδών εγκλείσματα.63

Η μόνη επεξεργασία που παρατηρήθηκε είναι μία πρόχειρη λείανση με το χέρι ή έστω κά-
ποιο αντικείμενο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, ακόμη, εντοπίσθηκε ένα αποσπασματικά σωζό-
μενο λεπτό σκουρόχρωμο επίχρισμα πάνω από τον πηλό. Όπου στάθηκε δυνατή η αποκα-
τάσταση μεγαλύτερων θραυσμάτων αγγείων, το σχήμα ανήκε στον χαρακτηριστικό «δίσκο» 
(“tray”), συνήθως με άνοιγμα σχήματος U (βλ. Εικ. 114:3α-γ). Η παρουσία, πάντως, και μικκύλων 
αγγείων από χονδρόκοκκο πηλό (π.χ. Α6, Εικ. 5:1, Εικ. 107:3) φανερώνει ότι το σχηματολόγιο της 
Χονδροειδούς κεραμικής δεν περιοριζόταν μόνο στους «δίσκους». Οι Boness et al. αναφέρουν 
και κλειστά ευρύστομα αγγεία από χονδροειδή πηλό,64 χωρίς πάντως να διευκρινίζουν το μέ-
γεθός τους, ενώ και η Clarke περιγράφει ένα είδος αγγείων Χονδροειδούς κεραμικής σκούρου 
ερυθρού/καστανού χρώματος και με σχετικά καλή όπτηση που δημιουργεί σκληρό τοίχωμα.65

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η σταθερά ανοδική πορεία των ποσοστών της Χονδροει-
δούς κεραμικής από την πρωιμότερη στην νεότερη φάση του Κουφόβουνου (βλ. Πίν. 1.1). Πιο 
συγκεκριμένα το 17% της Αρχικής Φάσης διπλασιάζεται και φτάνει το 34% στην τελευταία 
Τρωγλοδυτική–Κυκλική Φάση.66 Το γεγονός αυτό αντιπαραβάλλεται με την αντίθετη πορεία 
που ακολουθεί η Κτενιστή κεραμική (βλ. παρακάτω). Οι Boness et al. σημειώνουν ότι τα διακο-
σμημένα είδη σε όλους τους οικισμούς φθάνουν στο 80-90%.67 Ομοίως, η Clarke αναφέρει ότι 
η Χονδροειδής κεραμική γενικά δεν ξεπερνά το 5-8% του κεραμικού υλικού κάθε θέσης,68 κάτι 
που προφανώς δεν ισχύει για την περίπτωση του Κουφόβουνου. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσι-
ά ζει το γεγονός ότι και στην Καλαβασό Κοκκινόγια, η οποία τοποθετείται χρονολογικά σε προ-
χωρημένο στάδιο της Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου (τέλος της 5ης χιλιετίας π.Χ.), η Clarke 
διακρίνει ποσοστά της Χονδροειδούς κεραμικής που φθάνουν έως και το 30%.69 Παρόλο που 
η σχετική ανωμαλία στην συγκεκριμένη θέση ενδεχομένως προκύπτει από τον διαφορετικό 
χαρακτήρα χρήσης, η ύπαρξη πλέον αντίστοιχης κατάστασης και στο Καντού Κουφόβουνος 
υποδηλώνει μία τάση υποβάθμισης της διακοσμημένης κεραμικής70 προερχόμενης από τις 
εντεινόμενες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές και τομές στα τελικά στάδια της Κεραμικής Νεο-
λιθικής περιόδου.

60   Βλ. π.χ. Bolger 1988, 41.
61   Peltenburg 1982α, 63.
62   Clarke 2007, 99.
63   Κυρίως φυτικά, αμμοχάλικο, μικρούς λίθους και σπανιότερα όστρεα.
64   Boness et al. 2015, 236.
65   Βλ. το Coarse ware “Type B”, Clarke 2007, 99. Ομοίως, βλ. το “Group 2, Type B” του υλικού της Καλαβασού 
Τέντας (Baird 2005, 153-154).
66   Αντίστοιχα στην Φάση Επέκτασης είναι 24% και στην Ορθογώνια Φάση 29,5%.
67   Boness et al. 2015, 235-236.
68   Clarke 2001, 67, Fig. 2, Clarke 2009, 46.
69   Clarke 2004, 63.
70   Ή έστω αναβάθμισης των αδιακόσμητων και καθαρά χρηστικών πήλινων σκευών.
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Πίνακας  1 .1  -  Χονδροειδής  Κεραμική

1.3.3.2. Διακοσμημένη Κεραμική

1. Κτενιστή κεραμική (ΚΤ)71

Αποτελεί την μεγαλύτερη σε ποσοστό κατηγορία κεραμικής σε όλες τις φάσεις του οικισμού. 
Το όνομά της πηγάζει από την τεχνική διακόσμησης της εξωτερικής ή/και εσωτερικής επι-
φάνειάς της. Μετά το πλάσιμο των αγγείων αυτού του τύπου και την αρχική λείανση της 
επιφάνειας, οι κεραμείς περνούσαν ένα λεπτό στρώμα επιχρίσματος πλούσιο σε οξείδια του 
σιδήρου. Οι επικρατέστερες απόψεις που διατυπώθηκαν σχετικά με το συγκεκριμένο επί-
χρισμα είναι ότι πρόκειται για ώχρα72 ή για ένα είδος διαφορετικού λεπτόκοκκου πηλού.73 
Σημειωτέον, ότι κατάλοιπα ώχρας έχουν εντοπισθεί σε αρκετές περιπτώσεις σε κινητά ευρή-
ματα Νεολιθικών και Χαλκολιθικών θέσεων,74 γεγονός που συνδέθηκε με την διαδικασία πα-
ραγωγής/αποθήκευσης της κατάλληλης πρώτης ύλης για την διακόσμηση των αγγείων. Αυτή 
η «βαφή» έδινε το ερυθρωπό/σκούρο καστανό χρώμα σε όλα τα αγγεία της ΚΤ αλλά και των 
άλλων τύπων διακοσμημένης κεραμικής. Πριν στεγνώσει το αγγείο, το «κτένιζαν» με κάποιο 
αντικείμενο75 αποκαλύπτοντας τον φυσικό ανοικτόχρωμο πηλό και δημιουργώντας τα επιθυ-
μητά μοτίβα. Ακολουθούσε η τριβή με οστέινο ή λίθινο στιλβωτήρα και έπειτα η όπτηση. Η 
λευκή στρώση που εντόπισε ο Δίκαιος κάτω από το ερυθρωπό στρώμα πηλού φαίνεται ότι εμ-
φανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στα μερικώς αποκατεστημένα αγγεία 
Α1 και Α13 του Κουφόβουνου.

Η Κτενιστή κεραμική (Πίν. 1.2) εμφανίζεται πλήρως διαμορφωμένη και με ποσοστά που 
πλησιάζουν το ήμισυ του συνόλου στην Αρχική Φάση (47%). Έκτοτε παρά την πρωτοκαθεδρία 
της σε όλες τις φάσεις ακολουθεί πτωτική πορεία (41% στην Φάση Επέκτασης και 38% στην 

71   Βλ. Εικ. 115 έως και Εικ. 259, οι οποίες αντιστοιχούν στα Π1-Π724. Όλα τα επιλεγμένα όστρακα αναλύονται 
στον Κατάλογο 2.
72   Βaird 2005, 152, Clarke 2007, 101.
73   Bolger 1991, 81.
74   Βλ. π.χ. ίχνη σε εργαλεία κρούσης από την Σωτήρα (Dikaios 1961, 197), γουδοχέρι LL1075 με ίχνη ώχρας 
και αγγείο LL544 με αποθηκευμένη ώχρα στον οικισμό της Χαλκολιθικής Λέμπας Λάκκους, ώχρα ΚΜ 1014 στην 
«Οικία των Πίθων» της Κισσόνεργας Μοσφίλια κ.ά.
75   Ίσως κάποιο όστρεο ή άλλου είδους αυτοσχέδιο κτένι από οστό ή ξύλο, (βλ. Dikaios 1962, 40).
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Ορθογώνια Φάση) έως ότου καταλήξει στο 35% της Τρωγλοδυτικής–Κυκλικής Φάσης, το οποίο 
σχεδόν ισοψηφεί με το 34% της Χονδροειδούς κεραμικής.

Πίνακας  1 .2  -  Κτενιστή Κεραμική

 

2. Ερυθρή επί Ανοικτού (Ε/Α)76

Η κατηγορία αυτή, που αναφέρεται και ως «Γραπτή» (“RW Painted”),77 αποτελεί την κυρίαρχη 
στις θέσεις της βόρειας και κεντρικής Κύπρου, ενώ εμφανίζεται και σε όλες τις θέσεις του νό-
τιου κεντρικού τμήματος του νησιού με μικρότερα όμως ποσοστά. Ο Δίκαιος, με βάση την με-
λέτη του στο Τρουλλί, θεωρούσε ότι η Ε/Α προηγήθηκε της ΚΤ χρονολογικά,78 ενώ ο Peltenburg 
συζήτησε την περίπτωση τοπικής και όχι χρονικής διαφοροποίησης.79 Ο Watkins, μάλιστα, 
ισχυρίσθηκε ότι εντόπισε επαρκή στοιχεία για το μεταβατικό στάδιο μεταξύ της πρώτης σκου-
ρόχρωμης στιλβωμένης κεραμικής του νησιού80 και τους διακοσμημένους Ε/Α τύπους στις 
επιχώσεις της Φιλιάς Δράκου Α'.81 Η Clarke, επίσης, θεωρεί την Ε/Α φυσική εξέλιξη των πρώτων 
κεραμικών τύπων στην Κύπρο82 και πιστεύει ότι όντως προηγείται της ΚΤ κεραμικής.83

Η λογική της Ε/Α διακόσμησης μοιάζει κατά βάση με αυτή της ΚΤ με την διαφορά ότι τα 
μοτίβα είναι θετικά και όχι αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα, οι κεραμείς δημιουργούσαν το αγ-
γείο και λείαιναν την επιφάνειά του. Έπειτα περνούσαν ένα λεπτό στρώμα λευκωπού επιχρί-
σματος και πάνω σε αυτό δημιουργούσαν τα μοτίβα με την ερυθρή βαφή, πιθανότατα χρη-
σιμοποιώντας κάποιο αυτοσχέδιο χρωστήρα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν λείπουν 
οι περιπτώσεις στις οποίες τα ερυθρά μοτίβα ζωγραφίζονται απ’ ευθείας πάνω στον ανοικτό-

76   Για τα όστρακα των κατηγοριών Ε/Α και ΚΤ/Ε/Α βλ. Εικ. 260 έως και Εικ. 299, οι οποίες αντιστοιχούν στα 
Π725-Π899. Όλα τα επιλεγμένα όστρακα αναλύονται στον Κατάλογο 2.
77   Watkins 1970, 4.
78   βλ. Dikaios 1962.
79   Peltenburg 1978, Peltenburg 1982β.
80   Πρόκειται για την λεγόμενη “Dark Faced Burnished Ware” (DFBW ή Cypro-DFBW) για την οποία οι απόψεις 
διίστανται σχετικά με το εάν αποτελεί εντόπια έμπνευση ή εάν μεταφέρθηκε από τις γειτονικές ηπειρωτικές 
περιοχές. Σε πολλές περιπτώσεις σημειώθηκε η ομοιότητά της με ηπειρωτικά στιλβωμένα είδη (π.χ. Watkins 1970, 
4) ενώ η Clarke (2007, 97-99) τοποθετεί συγκεκριμένα την πηγή έμπνευσης στην περιοχή της Συρίας (Arjoune).
81   Οι πρώτοι γραπτοί τύποι εμφανίζονται πειραματικά στην Φάση ΙΙ και επικρατούν πλήρως στην Φάση ΙΙΙ 
του οικισμού της Φιλιάς Δράκου Α', βλ. Watkins 1970, 4.
82   Κατά την γνώμη της Clarke, αυτοί οι τύποι είναι μία κατηγορία Χονδροειδούς κεραμικής και η προαναφερθείσα 
DFBW ή Monochrome Burnished Ware.
83   Clarke 2007, 91, 97, 99.
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χρωμο πηλό του αγγείου και μάλιστα αυτή είναι η τακτική που επικρατεί κατά κανόνα στην 
Ε/Α και ΚΤ/Ε/Α κεραμική του Κουφόβουνου. Η τελική επεξεργασία περιλάμβανε τριβή ώστε 
να στιλβωθεί το αγγείο, όπως συνέβαινε και σε όλους τους άλλους τύπους διακοσμημένης 
κεραμικής.

3. Κτενιστή και Ερυθρή επί Ανοικτού (ΚΤ/Ε/Α)

Πρόκειται για υβριδική τεχνική διακόσμησης που συνδυάζει στοιχεία τόσο από την ΚΤ όσο 
και από την Ε/Α κεραμική. Ουσιαστικά, στην ίδια επιφάνεια του αγγείου εμφανίζονται θετικά 
Ε/Α μοτίβα που εναλλάσσονται με ζώνες αρνητικής διακόσμησης (ΚΤ). Ο Δίκαιος χρησιμο-
ποίησε για αυτό το είδος διακόσμησης τον όρο “Red-on-White and Combed”,84 ενώ o Watkins 
ονομάζει το αντίστοιχο είδος “Red-on-White Painted and Combed Ware”85 και η Clarke υιο-
θετεί τον όρο “Painted and Combed”.86 Η διαδικασία κατασκευής και διακόσμησης των αγ-
γείων αυτού του τύπου είναι ίδια με αυτή της Ε/Α κεραμικής. Φαίνεται ότι μετά το πέρας 
της γραπτής διακόσμησης ακολουθούσε το «κτένισμα» συγκεκριμένων ερυθρών επιφανειών, 
κυρίως ερυθρών ταινιών. Σημειωτέον, ότι δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που οι κεραμείς 
«κτένιζαν» και ερυθρά γεωμετρικά μοτίβα και άλλες επιφάνειες, αν και αυτές είναι σχετικά 
σπάνιες (βλ. π.χ. Εικ. 85:5, Εικ. 89:4-6, Εικ. 93:1, Εικ. 275:3, Εικ. 281:2, 8, Εικ. 283:3, Εικ. 285:5).

Τα όστρακα της Ε/Α και ΚΤ/Ε/Α κεραμικής εξετάζονται μαζί καθώς, όταν καταμετρήθηκαν 
στην πρώτη φάση της μελέτης, δεν είχε ακόμη διαχωρισθεί το ένα είδος από το άλλο. Το χα-
μηλότερο ποσοστό τους (Πίν. 1.3) εμφανίζεται στην Αρχική Φάση (6,5%). Ακολουθεί το μεγα-
λύτερο ποσοστό στην Φάση Επέκτασης (11,5%), ενώ στην Ορθογώνια Φάση οι δύο τεχνικές 
διακόσμησης εμφανίζονται στο 10% και στην Τρωγλοδυτική–Κυκλική στο 8%. Οι Boness et al. 
σημείωσαν πρόσφατα ότι η ΚΤ/Ε/Α διακόσμηση συνήθως κυμαίνεται σε ποσοστά κοντά στο 
5% επί του συνολικού κεραμικού υλικού κάθε οικισμού της Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου,87 
γεγονός που συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό και με την περίπτωση του Κουφόβουνου.

Πίνακας  1 .3  -  ποσοστά Ε/Α  –  ΚΤ/Ε/Α  κεραμικής  ανά φάση

84   Dikaios 1961, 179-181. Tον ίδιο όρο χρησιμοποιεί και ο Φλουρέντζος στο Παραλίμνι Νησιά, (Flourentzos 
2008).
85   Watkins 1970, 4.
86   Clarke 2007, 103. Η Clarke είναι προφανώς επηρεασμένη από τις μελέτες των Peltenburg 1982α, 73 
και Peltenburg και Spanou 1999, 16. Τον ίδιο όρο, ακόμη, χρησιμοποιεί και ο Baird (2005) για το υλικό της 
Καλαβασού Τέντας.
87   Boness et al. 2015, 236. Η Clarke, επίσης, υπολογίζει το ποσοστό σε 1-8%, (Clarke 2007, 101).
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4. Ερυθρή Μονόχρωμη (ΕΜ)

Τα μονόχρωμα αγγεία εντάχθηκαν στην διακοσμημένη κεραμική καθώς φέρουν μία λεπτή 
στρώση ερυθρωπού έως σκούρου καστανού επιχρίσματος πάνω από τον φυσικό ανοικτό-
χρωμο πηλό. Η τελική επεξεργασία των αγγείων με αυτή την διακόσμηση περιλαμβάνει τριβή 
που συχνά δίνει έντονη στιλπνότητα στην επιφάνεια του αγγείου. Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι 
περιπτώσεις με πιο αμαυρές (matt) ερυθρές επιφάνειες. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνει τόσο τα “Red Lustrous” όσο και τα “Red Slip” του Δίκαιου,88 ενώ η Clarke  
ονομάζει την αντίστοιχη κατηγορία “Red Monochrome Painted”.89

Η άνθιση της Νεολιθικής μονόχρωμης τεχνικής στο νότιο τμήμα της Κύπρου σε αντίθεση 
με το βόρειο αποδεικνύεται και από τα υψηλά και κυρίως σταθερά ποσοστά που εμφανίζο-
νται στο κεραμικό υλικό του Κουφόβουνου (Πίν. 1.4). Το μεγαλύτερο ποσοστό μονόχρωμης 
κεραμικής έχει η Αρχική Φάση (29,5%) και έπειτα τα ποσοστά σταθεροποιούνται λίγο χαμη-
λότερα από το ¼ του συνόλου κάθε φάσης, δηλαδή 23% στην Φάση Επέκτασης, 22,5% στην 
Ορθογώνια Φάση και 23% στην Τρωγλοδυτική–Κυκλική Φάση.

Πίνακας  1 .4  -  Ερυθρή Μονόχρωμη κεραμική ανά φάση

5. Ερυθρή επί Ερυθρού (Ε/Ε)

Η μικρή αυτή κατηγορία περιλαμβάνει ελάχιστα όστρακα και κανένα ολόκληρο αγγείο γεγονός 
που την καθιστά προβληματική. Εντοπίσθηκε μόλις σε 4 όστρακα από τον Δίκαιο στην Σωτήρα 
Τεππέ90 και στον Κουφόβουνο πιθανότατα αντιπροσωπεύεται από 5-6 όστρακα από τα 965 που 
δημοσιεύονται στην παρούσα μελέτη. Πρόκειται για όστρακα με σειρές από σκούρες ερυθρές 
ή σκούρες καστανές στιγμές σε πιο ανοικτό ερυθρό βάθος (βλ. π.χ. Εικ. 81:1, Εικ. 89:3, Εικ. 
92:2, Εικ. 94:1, Εικ. 270:3, Εικ. 279:4, Εικ. 281:1, Εικ. 283:4, Εικ. 288:3, Εικ. 291:5). Η αποσπασμα-
τικότητα του υλικού δημιουργεί επιφυλάξεις εάν πρόκειται για ξεχωριστό τύπο κεραμικής ή 
για κάποιο σπάνιο μοτίβο, ίσως επηρεασμένο από την Ε/Α κεραμική του βόρειου/κεντρικού 

88   Dikaios 1961, 184-187.
89   Clarke 2007, 102.
90   Dikaios 1961, 186.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

ΕΜ

Τρωγλοδυτική -
Κυκλική
Ορθογώνια

Επέκτασης

Αρχική



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  •  AURA                                                                                                          ·  31  ·

τμήματος του νησιού, όπου οι στιγμές που πλαισιώνουν άλλα μοτίβα είναι σχετικά συχνές.91 
Σημειωτέον, ότι και η Bolger αναφέρει ένα είδος κεραμικής Ε/Ε στον οικισμό της Ερήμης κατά 
την Μέση Χαλκολιθική περίοδο, βασιζόμενη στην αρχική μελέτη του Δίκαιου. Εκεί, ωστόσο, η 
Ε/Ε θεωρείται σπάνια παραλλαγή της Ε/Α κεραμικής.92

6. Δίγλωσση κεραμική (ΔΓ)

Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε κατά την μελέτη της κεραμικής του Κουφόβουνου.93 Δεν συνιστά 
κάποιο νέο τυπολογικό είδος αλλά δηλώνει την χρήση διαφορετικής τεχνικής διακόσμησης 
στην εσωτερική από την εξωτερική επιφάνεια του αγγείου η οποία, ως εκ τούτου, δεν μπορεί 
παρά να ανήκει στα ανοικτά σχήματα. Από τα 965 όστρακα της παρούσας δημοσίευσης τα 
137 ανήκουν στην ΔΓ τεχνική, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην συντριπτική πλειονότητά 
τους (97 όστρακα) φέρουν ΚΤ διακόσμηση στην εξωτερική τους επιφάνεια (βλ. Πίν. 1.5). Ση-
μειωτέον, ότι ο Δίκαιος είχε συμπεριλάβει στην Ε/Α κατηγορία όσα αγγεία είχαν στην μία τους 
επιφάνεια Ε/Α διακόσμηση και στην άλλη ΕΜ.94

Πίνακας  1 .5  -  Δ ίγλωσση Κεραμική

ΚΤ (εσ.) ΚΤ/Ε/Α (εσ.) Ε/Α (εσ.) ΕΜ (εσ.) Σύνολο

ΚΤ (εξ.) 56 27 14 97

ΚΤ/Ε/Α (εξ.) 6 5 0 11

Ε/Α (εξ.) 4 2 1 7

ΕΜ (εξ.) 19 2 1 22

Σύνολο 29 60 33 15 137

Πίνακας  1 .6  -  Δ ίγλωσση Κεραμική (ανά φάση)

Φάση Όστρακα Ποσοστό επί του 
συνόλου Μοτίβα Ποσοστό επί των συνολικών μοτίβων

Επιφανειακό 15 1,55% 30 1,96%

Τρωγλοδυτική 2 0,2% 4 0,26%

Κυκλική 38 3,93% 76 4,98%

Ορθογώνια 47 4,87% 94 6,16%

Επέκτασης 22 2,27% 44 2,88%

Αρχική 12 1,24% 24 1,57%

Terra Rossa 1 0,1% 2 0,13%

Σύνολο 137 14,19% 274 17,96%

91   Bλέπε π.χ. Peltenburg 1982α, 71, Motif 11, Peltenburg και Spanou 1999, 16, Motif 11.
92   Bolger 1988, 39.
93   Mantzourani και Liritzis 2006, 63. Ο όρος “bilingual” έχει αναφερθεί στο παρελθόν και από την Bolger 1991, 82.
94   Συγκεκριμένα “Red Lustrous” (Dikaios 1961, 181).
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1.3.4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Παρά τον διαχωρισμό της διακοσμημένης κεραμικής σε τέσσερα βασικά είδη (ΚΤ, Ε/Α, ΚΤ/Ε/Α 
και ΕΜ) αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι ότι η λογική που διέπει όλους τους διακοσμητικούς 
τύπους είναι η ίδια και θα μπορούσαν κάλλιστα να αντιμετωπισθούν ως ένα ενιαίο είδος κε-
ραμικής.95 Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από το σημαντικό ποσοστό ΔΓ κεραμικής (περίπου 
15%). Εάν εξαιρεθεί η Μονόχρωμη κεραμική, όλη η διακοσμητική διάθεση εξαντλείται στην 
αντίθεση που δημιουργούν οι ερυθρές επιφάνειες απέναντι στις ανοικτόχρωμες. Το μόνο που 
αλλάζει είναι η χρήση αρνητικών (ΚΤ) ή θετικών μοτίβων (Ε/Α) καθώς και η επιλογή των ίδιων 
των μοτίβων, στοιχεία που αφορούν στους κεραμείς/διακοσμητές και στον κοινωνικό τους 
περιγύρο. Στο ένα άκρο αυτής της λογικής βρίσκεται η χρήση αρνητικών μοτίβων (ΚΤ) και στο 
άλλο η χρήση θετικών (Ε/Α). Ενδιάμεσα υπάρχει η ανάμειξη αρνητικών και θετικών μοτίβων 
(ΚΤ/Ε/Α) στην ίδια επιφάνεια ή η χρήση διαφορετικών ειδών διακόσμησης σε κάθε επιφάνεια 
του αγγείου (ΔΓ). Σπανίως συναντώνται στην ίδια επιφάνεια του αγγείου Ε/Α και ΚΤ/Ε/Α μο-
τίβα μαζί.

Άλλα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι τα είδη κεραμικής είναι απόρροια μιας ενιαίας λο-
γικής είναι τα εξής:

1. Οι πηλοί σε όλες τις περιπτώσεις της διακοσμημένης κεραμικής είναι παρόμοιοι, με 
πολύ μικρές παραλλαγές που οφείλονται στις πρακτικές συλλογής. Η κεραμική παραγωγή του 
Κουφόβουνου περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο96 και οι αγγειοπλάστες φαίνεται ότι δεν χρη-
σιμοποιούσαν συγκεκριμένους πηλούς για συγκεκριμένα είδη κεραμικής, με μοναδική εξαί-
ρεση, βεβαίως, την Χονδροειδή κεραμική.

2. Δεν παρατηρήθηκε προτίμηση συγκεκριμένης διακοσμητικής τεχνικής σε συγκεκριμένο 
σχήμα αγγείου σε καμία από τις πέντε κύριες φάσεις του οικισμού.

3. Το ερυθρό επίχρισμα που χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη είναι επίσης το ίδιο όπως 
και η διαδικασία διακόσμησης όλων των ειδών. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί, όπως σημειώ-
θηκε, η παρουσία σε κάποιες περιπτώσεις του λευκού στρώματος κάτω από το ερυθρό, όπως 
ακριβώς ήταν η τακτική στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού για την κατασκευή των 
Ε/Α και ΚΤ/Ε/Α αγγείων. Μελλοντική μελέτη του υλικού ίσως επιβεβαιώσει ότι τα αγγεία αυτά 
προήλθαν από ανταλλαγές με άλλες κοινότητες της Κύπρου.

1.3.5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟ-
ΣΜΗΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Κάθε προσπάθεια καταγραφής υλικού που βασίζεται σε όστρακα και όχι ολόκληρα αγγεία 
εμπεριέχει μία δόση υποκειμενικότητας και ασάφειας. Τα προβλήματα της αποσπασματικό-
τητας του κεραμικού υλικού97 και της αναγνώρισης μοτίβων98 αποτελούν κοινό τόπο σε όλες 

95   Η Clarke, πάντως, έχει σημειώσει πολλάκις ότι, παρά τις προφανείς ομοιότητες στην τεχνολογία, την επιλογή 
κεραμικής ύλης και άλλους τομείς της παραγωγής, υπάρχει μία εμφανής προτίμηση στην ΚΤ και EΜ κεραμική 
στο κεντρικό νότιο τμήμα της Κύπρου και στην Ε/Α κεραμική στο υπόλοιπο (Clarke 2001, 68-69). Σύμφωνα με 
την ίδια ερευνήτρια (Clarke 2001, 78) το γεγονός αυτό οφείλεται στην ύπαρξη τοπικών ταυτοτήτων οι οποίες 
εκφράζονται μέσω των ελαφρώς διαφοροποιούμενων διακοσμητικών τεχνοτροπιών. Επιπλέον, σύμφωνα με 
τους Boness et al. (2015) η ανταλλαγή αγγείων μεταξύ κοινοτήτων (ίσως μέσω επιγαμιών) επιβεβαιώνεται 
κυρίως εντός των δύο παραπάνω ευρύτερων περιφερειών.
96   Mantzourani και Liritzis 2006.
97   Clarke 2007, 101.
98   Peltenburg και Spanou 1999, 15.
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τις θέσεις της Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό 
το έργο της μελέτης και εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων όσον αφορά στην κατανομή 
κάθε είδους κεραμικής στον χώρο και στον χρόνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως είναι 
η αδυναμία αναγνώρισης του είδους κεραμικής στο οποίο ανήκει κάθε όστρακο.99 Συνεπώς, 
πριν αναλυθεί το σύστημα καταγραφής που υιοθετήθηκε για τα μοτίβα της διακοσμημένης 
κεραμικής του Κουφόβουνου, είναι αναγκαίο να παρουσιασθούν τα κυριώτερα προβλήματα 
που εμφανίσθηκαν στην πορεία της μελέτης και οι λύσεις στις οποίες κατέληξε η ομάδα κατα-
γραφής, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της διευθύντριας, Καθηγήτριας Ελένης Μαντζου-
ράνη.

Από την στιγμή που ο πηλός, τα επιχρίσματα, η τελική επεξεργασία των επιφανειών και 
τα σχήματα των αγγείων είναι όμοια ή σχεδόν όμοια σε όλα τα επιμέρους είδη της διακοσμη-
μένης κεραμικής, μοναδικός οδηγός για την κατάταξη κάθε οστράκου ήταν η ίδια η διακό-
σμηση. Όπου κατέστη δυνατή η αποκατάσταση μεγαλύτερων θραυσμάτων αγγείων το έργο 
των μελετητών ήταν πολύ πιο εύκολο. Στην συντριπτική πλειονότητά του όμως, το υλικό 
προς δημοσίευση αποτελείται από μικρού μεγέθους όστρακα.

Τα κυριώτερα στατιστικά προβλήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
1. Τα όστρακα που εντάχθηκαν στην ΚΤ κεραμική ενδεχομένως προέρχονται από ΚΤ/Ε/Α 

αγγεία.
2. Όστρακα της Ε/Α κατηγορίας ίσως προέρχονται επίσης από ΚΤ/Ε/Α αγγεία.
3. Πολλά από τα ΕΜ όστρακα ενδεχομένως ανήκουν στα αδιακόσμητα τμήματα ΚΤ, Ε/Α και 

ΚΤ/Ε/Α κεραμικής.
4. Τα λιγοστά όστρακα Ε/Ε κεραμικής πιθανότατα προέρχονται από Ε/Α ή ΚΤ/Ε/Α αγγεία.
Η λύση για την αποφυγή της αλλοίωσης των στατιστικών κάθε είδους διακοσμημένης κε-

ραμικής ήταν η τυχαία επιλογή 965 καλά διατηρημένων οστράκων όλων των ειδών. Η Ε/Ε δεν 
συμπεριλαμβάνεται στα ποσοστά ως ξεχωριστή κατηγορία, γεγονός το οποίο, ωστόσο, δεν 
αλλοιώνει την γενική εικόνα, λόγω του πολύ μικρού αριθμού οστράκων αυτού του είδους. 
Όπως σημειώθηκε σε άλλη παράγραφο, το δείγμα των 965 οστράκων θεωρήθηκε ικανό ώστε 
να αποτυπωθούν κατά προσέγγιση τα ποσοστά των τριών μεγαλύτερων κατηγοριών του κερα-
μικού υλικού του Κουφόβουνου.100 Ειδική μέριμνα δόθηκε, επίσης, ώστε το δείγμα αυτό να κα-
λύπτει όλες σχεδόν τις Ανασκαφικές Τομές και άρα όλα τα τμήματα του ανεσκαμμένου χώρου, 
καθώς και όλες τις φάσεις του οικισμού. Το σημαντικότερο γεγονός όμως είναι ότι ο αριθμός 
των οστράκων κάθε φάσης αντιστοιχεί κατά προσέγγιση και στο ποσοστό καταλοίπων που 
απέδωσε κάθε φάση. Με την εξονυχιστική καταγραφή και ανάλυση του κεραμικού υλικού που 
ακολούθησε και δεδομένων των αντικειμενικών στατιστικών δυσκολιών που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

1.3.6. ΜΟΤΙΒΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η Clarke έχει υποστηρίξει ότι είναι αδύνατον να προσεγγίσει κανείς το κοινωνικό νόημα που 
εμπεριέχει η κεραμική και τα άλλα στοιχεία που συνιστούν τον υλικό πολιτισμό των προϊ-
στορικών περιόδων μέσω τεχνοτροπικών αναλύσεων.101 Σύμφωνα με την ίδια, πάντως, είναι 

99   Bolger 1988, 35.
100   Δηλαδή της ΚΤ, Ε/Α και ΚΤ/Ε/Α κεραμικής. Εξαιρείται η ΕΜ για την οποία, βεβαίως, δεν υπάρχουν μοτίβα 
διακόσμησης.
101   Clarke 2007, 64.
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εφικτή η αναγνώριση στον χρόνο κάποιων μορφολογικών και τεχνολογικών αλλαγών που 
παραπέμπουν εμμέσως στην διαφοροποίηση της κοινωνικής λειτουργίας τους. Ο Baird, κι-
νούμενος σε παρόμοιο δρόμο όσον αφορά στο απώτερο νόημα των αναλυτικών μελετών της 
κεραμικής, είχε προτείνει στο παρελθόν μία πιο εμπειρική ανάλυση του κεραμικού υλικού της 
Κεραμικής Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου απορρίπτοντας, όπως αναφέρθηκε παρα-
πάνω, τον όρο “ware” με την στενή του έννοια.102 Σε κάθε περίπτωση, και έχοντας υπ’ όψιν τον 
σκεπτικισμό ορισμένων μελετητών, στην παρούσα μελέτη υιοθετήθηκε η άποψη ότι, εάν απο-
μονωθούν ορισμένα στοιχεία που είναι ικανά να αποτελέσουν οδηγό για συγκρίσεις εντός 
του υλικού της θέσης και μεταξύ διαφορετικών θέσεων της ίδιας περιόδου, τότε οι τεχνοτρο-
πικές και στατιστικές αναλύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδιαφέροντα και χρήσιμα 
συμπεράσματα.

Η Bolger, για παράδειγμα, επιχείρησε στο παρελθόν να προσεγγίσει την εξέλιξη της γρα-
πτής κεραμικής κατά την διάρκεια της Χαλκολιθικής περιόδου αναλύοντας την οργάνωση της 
διακόσμησης και τους συνδυασμούς των μοτίβων μιας σειράς από ολόκληρα αγγεία προερχό-
μενα από τρεις διαφορετικές θέσεις.103 Παρά τον μικρό αριθμό αγγείων και το γεγονός ότι τα 
περισσότερα κεραμικά υλικά αποτελούνται κυρίως από όστρακα και όχι ολόκληρα αγγεία, η 
μελέτη της Bolger επιβεβαιώνει την χρησιμότητα των τεχνοτροπικών αναλύσεων τόσο στην 
προσέγγιση του τεχνολογικού παράγοντα όσο και στην κατανόηση του στρουκτουραλιστικού 
επιπέδου της εκάστοτε διακόσμησης.

Η πρωτοπόρα πρόταση του Baird περιγράφει ένα μοντέλο ανάλυσης με βάση την εξέταση 
της παράλληλης παρουσίας μιας ποικιλίας στοιχείων104 σε συγκεκριμένα «κλειστά» σύνολα. 
Ωστόσο, η μελέτη του κεραμικού υλικού του Κουφόβουνου είχε λάβει από νωρίς ένα πιο πα-
ραδοσιακό δρόμο, βασισμένο στον διαχωρισμό σε είδη κεραμικής, γεγονός που καθιστούσε 
σχεδόν αδύνατη την μεταστροφή της προσέγγισής του. Επιπλέον, ο συγκερασμός στοιχείων 
που παρατηρήθηκε ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες κεραμικής105 οδήγησε την ερευνη-
τική ομάδα στην επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην ανάλυση των μοτίβων και στην δια-
κόσμηση γενικότερα. Απώτερος στόχος ήταν η  δημιουργία μιας στυλιστικής τυπολογίας που 
θα κάλυπτε το υλικό του Κουφόβουνου αλλά θα μπορούσε παράλληλα να αποτελέσει οδηγό 
και για τα αντίστοιχα υλικά άλλων θέσεων της Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου στην Κύπρο. Ο 
ίδιος ο Baird άλλωστε σημειώνει ότι η αξία κάθε ταξινόμησης έγκειται στην ικανότητά της να 
απαντά συγκεκριμένα ερωτήματα και να προσεγγίζει τις σχέσεις μεταξύ διακριτών ενοτήτων 
αλλά και ευρύτερων συνόλων.106

1.3.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ

Έχοντας πάντα υπ’ όψιν τα προβλήματα που δημιουργεί ένα κεραμικό υλικό αποτελούμενο 
ως επί το πλείστον από όστρακα και με δεδομένες τις ασάφειες που προκαλεί η αποσπασμα-
τικότητα των μοτίβων και η υποκειμενικότητα του εκάστοτε ερευνητή (βλ. παραπάνω), έγινε 
μία προσπάθεια οριοθέτησης των χαρακτηριστικών κάθε τεχνικής διακόσμησης ώστε να δη-
μιουργηθεί μία βάση που θα είναι χρήσιμη τόσο στην μελέτη του υλικού του Κουφόβουνου 
όσο και στην μελέτη και σύγκριση όλων των θέσεων που περιλαμβάνουν ΚΤ, ΚΤ/Ε/Α και Ε/Α 

102   Baird 1991.
103   Από την Λέμπα Λάκκους, την Κισσόνεργα Μοσφίλια και την Ερήμη Παμπούλα. Βλ. Bolger 1991.
104   Όπως π.χ. σύσταση πηλού, σχήμα, διακόσμηση, τελική επεξεργασία κ.ά.
105   Ο εν λόγω συγκερασμός αφορά στους πηλούς, τα σχήματα, την επεξεργασία, τα επιχρίσματα κ.ά.
106   Baird 1991, 21.
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κεραμική. Η πορεία της έρευνας επιβεβαίωσε ξανά ότι όλα τα είδη αποτελούν τμήματα μιας 
ενιαίας λογικής,107 καθώς σε πολλές περιπτώσεις η σαφής ένταξη των μοτίβων σε συγκεκρι-
μένη τεχνική διακόσμησης ήταν αμφισβητήσιμη και τα όρια μεταξύ των διαφόρων διακοσμή-
σεων ρευστά. Είναι σαφές ότι η διακοσμητική διάθεση των Νεολιθικών αγγειοπλαστών δεν 
μπορεί να περιορισθεί στους τεχνητούς διαχωρισμούς της σύγχρονης έρευνας. Συνεπώς, βα-
σικό μέλημα συνιστούσε η απομόνωση κάποιων χαρακτηριστικών που διαχωρίζουν επαρκώς 
τις κατηγορίες διακόσμησης καθώς και η δημιουργία ορισμένων τεχνητών συμβάσεων που θα 
υιοθετούνταν έως το τέλος της μελέτης.

Στην περίπτωση της Ε/Α κεραμικής τα πράγματα είναι σχετικά απλά καθώς τα γραπτά 
μοτίβα της ξεχωρίζουν με ευκολία από τα αρνητικά μοτίβα της ΚΤ και ΚΤ/Ε/Α κεραμικής. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημα αποτέλεσε η οριοθέτηση της ΚΤ και ΚΤ/Ε/Α τεχνικής. Ο Δίκαιος, στις 
πρωτοπόρες μελέτες του στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, παρά την αναγνώριση των δύο 
τεχνικών διακόσμησης, δεν κατάφερε να τις διαχωρίσει με σαφήνεια. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αυτού είναι η ένταξη πανομοιότυπων μοτίβων σε διαφορετικά είδη διακόσμησης,108 
κάτι που επαναλαμβάνει σε πολλές περιπτώσεις. Άλλη ασάφεια αποτελεί η ένταξη στην κατη-
γορία της ΚΤ/Ε/Α όσων οστράκων φέρουν ΚΤ/Ε/Α διακόσμηση στην μία επιφάνεια και ΚΤ ή Ε/Α 
στην άλλη. Ομοίως, στην ΚΤ/Ε/Α κεραμική έχουν ενταχθεί και άλλα δείγματα που περιλαμβά-
νουν ΚΤ διακόσμηση στην μία επιφάνεια και Ε/Α στην άλλη.109 Επίσης, στην ανάλυση της Ε/Α 
κεραμικής ο Δίκαιος έχει συμπεριλάβει και όστρακα που φέρουν Ε/Α διακόσμηση στην μία 
επιφάνεια και ΕΜ στην άλλη.110

Όσον αφορά στην μελέτη της κεραμικής του Κουφόβουνου, το δεύτερο πρόβλημα λύθηκε 
αφενός με την δημιουργία της ΔΓ κεραμικής που περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιπτώσεις και 
αφετέρου με την ένταξη κάθε επιφάνειας σε διαφορετική τεχνική διακόσμησης, όπου αυτό 
ήταν αναγκαίο. Συνεπώς, στα 965 όστρακα της δημοσίευσης αυτής, κάθε επιφάνεια έχει αυτο-
νομηθεί και προσμετράται στα τελικά ποσοστά μοτίβων ανεξάρτητα από την προέλευσή της, 
δηλαδή από το εσωτερικό ή το εξωτερικό μέρος του αγγείου.

Για την λύση του άλλου προβλήματος αναφορικά με τα διαχωριστικά όρια κάθε τεχνικής 
διακόσμησης, ως κλειδί της οριοθέτησης μεταξύ ΚΤ, Ε/Α και ΚΤ/Ε/Α κεραμικής θεωρήθηκαν 
οι ανοικτόχρωμες επιφάνειες των οστράκων. Είναι σαφές ότι η ΚΤ διακόσμηση περιορίζεται 
στο «κτένισμα» μέρους των επιφανειών του αγγείου και στην ύπαρξη ομάδων παράλληλων 
γραμμών σε πυκνή ή μεσαία διάταξη, ενώ η γραπτή τεχνική (Ε/Α) αφήνει περισσότερες ανοι-
κτόχρωμες επιφάνειες στο διακοσμητικό πεδίο και η ΚΤ/Ε/Α συνδυάζει ζώνες ανοικτόχρωμων 
και ζώνες κτενισμένων. Συνεπώς, όπου εντοπίζονταν πλατιές (από 0,04μ. και πάνω) ανοι-
κτόχρωμες επιφάνειες ή ταινίες σε συνδυασμό με ομάδες λεπτών ή μεσαίων (0,001-0,04μ.) 
γραμμών το μοτίβο εντασσόταν στις ΚΤ/Ε/Α κατηγορίες. Αντίστοιχα, για την αποφυγή των 
ασαφειών που προκάλεσε η ένταξη παρόμοιων μοτίβων άλλοτε σε ΚΤ και άλλοτε σε Ε/Α κατη-
γορίες111 ακολουθήθηκε η ίδια τακτική και στον διαχωρισμό της ΚΤ και Ε/Α κεραμικής. Πιο συ-
γκεκριμένα, εντάχθηκαν στην ΚΤ κατηγορία όλα τα μοτίβα που αποτελούνταν από λεπτού και 
μεσαίου πάχους γραμμές και στην Ε/Α κατηγορία τα μοτίβα που αποτελούνταν από πλατιές 
γραμμές. Η λογική αυτής της σύμβασης έγκειται στην πεποίθηση ότι με αυτό τον διαχωρισμό 
προσεγγίζεται κατά πολύ το αποτέλεσμα που ήθελαν να προσδώσουν οι κεραμείς.

107   Δηλαδή εναλλαγές ερυθρών και ανοικτόχρωμων επιφανειών.
108   Βλ. π.χ. Dikaios 1961, Plate 70, 516i και Plate 71, 618q.
109   Βλ. π.χ. Dikaios 1961, 179-180.
110   Dikaios 1961, 182.
111   Βλ. π.χ. Dikaios 1961, Plate 66, 134 και Plate 75, 100 και 675.



Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ •  AURA                                                                                                          ·  36  ·

Κατά την διάρκεια των πρώτων φάσεων της μελέτης της κεραμικής του Κουφόβουνου είχαν 
καταγραφεί περισσότερα από 150 ΚΤ, ΚΤ/Ε/Α και Ε/Α μοτίβα.112 Κατά το τελικό στάδιο της επε-
ξεργασίας των δεδομένων, έγινε μία προσπάθεια ομαδοποίησης των μοτίβων κάθε τεχνικής 
διακόσμησης ώστε να αφαιρεθούν όσα απλώς επαναλάμβαναν στοιχεία ή αποτελούσαν 
τμήμα άλλων μοτίβων. Η κατάληξη αυτής της διαδικασίας είναι οι 8 βασικές ομάδες μοτίβων 
σε κάθε μία από τις τρεις κύριες διακοσμητικές κατηγορίες (ΚΤ, Ε/Α και ΚΤ/Ε/Α) που περιλαμ-
βάνουν επίσης από 2-3 παραλλαγές (βλ. Πίν. 1.7, 1.9, 1.11). Σημειωτέον, ότι στην καταγραφή 
που έγινε, ως λεπτές γραμμές θεωρούνται αυτές με πάχος από 0,001 έως 0,002μ., μεσαίου πά-
χους γραμμές αυτές από 0,002 έως 0,004μ. και πλατιές όσες ξεπερνούν τα 0,004μ. Ομοίως, ως 
πυκνή διάταξη ορίσθηκε η παρουσία δύο ή περισσοτέρων γραμμών σε απόσταση μικρότερη 
των 0,002μ., μεσαία διάταξη από 0,002 έως 0,004μ. και αραιή διάταξη από 0,004μ. και πάνω.

Πίνακας  1 .7 :  Μοτίβα της  Κτενιστής  κεραμικής  (ΚΤ)

112   Βλ. Mantzourani 2003, 94-96, Figs 7-9.
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1. Μοτίβα Κτενιστής κεραμικής (Πίν. 1.7)

Η Κτενιστή κεραμική περιλαμβάνει μοτίβα με ομάδες λεπτών ή μεσαίων γραμμών (ΚΤ 1, ΚΤ 2, 
ΚΤ 3, ΚΤ 4) ή συνδυασμούς ομάδων λεπτών ή μεσαίων γραμμών (ΚΤ 5, ΚΤ 6, ΚΤ 7) σε πυκνή και 
μεσαία διάταξη. Επίσης, περιλαμβάνει μία κατηγορία μοτίβων με μία ή περισσότερες γραμμές 
λεπτού ή μεσαίου πάχους σε αραιή διάταξη (ΚΤ 8). Η συχνότητα του κάθε μοτίβου και των επι-
μέρους παραλλαγών καθώς και τα ποσοστά τους επί του συνόλου αναλύονται στον Πίν. 1.8.

Πίνακας  1 .8  (συχνότητα εμφάνισης  ΚΤ  μοτίβων)

Μοτίβο Αριθμός οστράκων Ποσοστό (επί του συνόλου)

ΚΤ 1 100 10,36%

ΚΤ1α 33

ΚΤ1β 72

ΚΤ 2 410 42,48%

ΚΤ2α 80

ΚΤ2β 348

ΚΤ 3 379 39,27%

ΚΤ3α 118

ΚΤ3β 301

ΚΤ 4 11 1,13%

ΚΤ4α 10

ΚΤ4β 1

ΚΤ 5 24 2,48%

ΚΤ5α 10

ΚΤ5β 14

ΚΤ 6 12 1,24%

ΚΤ6α 2

ΚΤ6β 10

ΚΤ 7 20 2,07%

ΚΤ7α 7

ΚΤ7β 13

ΚΤ 8 34 3,52%

ΚΤ8α 26

ΚΤ8β 11

ΚΤ8γ 1
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Πίνακας  1 .9 :  Μοτίβα Κτενιστής  και  Ερυθρής επί  Ανοικτού κεραμικής  (ΚΤ/Ε/Α)
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2. Μοτίβα ΚΤ/Ε/Α κεραμικής (Πίν. 1.9)

Η ΚΤ/Ε/Α κεραμική περιλαμβάνει μία μεγάλη κατηγορία μοτίβων (ΚΤ/Ε/Α 1, ΚΤ/Ε/Α 3, ΚΤ/Ε/Α 
4) που χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή πλατιών ανοικτόχρωμων ευθείων ή κυματοειδών 
ταινιών με ερυθρές ταινίες που περιέχουν κτενιστή διακόσμηση. Άλλη κατηγορία (ΚΤ/Ε/Α 2) 
περιλαμβάνει θετικά γεωμετρικά μοτίβα (τρίγωνα, κύκλους, ρόμβους κ.ά.) καθώς και θετικές 
πλατιές ταινίες (ημικυκλικές, ευθείες, κυματοειδείς, γωνιώδεις κ.ά.) που έχουν «κτενισθεί» σε 
δεύτερη φάση διακόσμησης. Οι εναπομείνασες κατηγορίες (ΚΤ/Ε/Α 5, ΚΤ/Ε/Α 6, ΚΤ/Ε/Α 7 και 
ΚΤ/Ε/Α 8) περιλαμβάνουν συνδυασμό ζωνών κτενιστής διακόσμησης με ζώνες που περιέχουν 
διάφορα Ε/Α μοτίβα (κύκλους, τρίγωνα, ρόμβους ή στιγμές). Η συχνότητα του κάθε μοτίβου 
και των επιμέρους παραλλαγών καθώς και τα ποσοστά τους επί του συνόλου αναλύονται 
στον Πίν. 1.10.

Πίνακας  1 .10  (συχνότητα εμφάνισης  ΚΤ/Ε/Α  μοτίβων)

Μοτίβο Αριθμός οστράκων Ποσοστό (επί του συνόλου)

ΚΤ/Ε/Α 1 125 12,95%

ΚΤ/Ε/Α 1α 9

ΚΤ/Ε/Α 1β 107

ΚΤ/Ε/Α 1γ 11

ΚΤ/Ε/Α 1δ 3

ΚΤ/Ε/Α 2 17 1,76%

ΚΤ/Ε/Α 2α 7

ΚΤ/Ε/Α 2β 11

ΚΤ/Ε/Α 3 16 1,65%

ΚΤ/Ε/Α 4 12 1,24%

ΚΤ/Ε/Α 5 17 1,76%

ΚΤ/Ε/Α 6 3 0,31%

ΚΤ/Ε/Α 7 5 0,51%

ΚΤ/Ε/Α 8 1 0,10%
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Πίνακας  1 .11 :  Μοτίβα Ερυθρής επί  Ανοικτού κεραμικής  (Ε/Α)
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3. Μοτίβα Ε/Α Κεραμικής (Πίν. 1.11)

Στην Ε/Α κεραμική εντάχθηκαν τα μοτίβα (Ε/Α 1) που περιλαμβάνουν εναλλαγές πλατιών ερυ-
θρών και ανοικτόχρωμων επιφανειών (ευθείες, κυματοειδείς, ημικυκλικές ή γωνιώδεις κά-
θετες/οριζόντιες/διαγώνιες ταινίες σε παράλληλη διάταξη). Όλες οι άλλες κατηγορίες περι-
λαμβάνουν κυρίως θετικά και ελάχιστα αρνητικά γεωμετρικά (Ε/Α 5, Ε/Α 6, Ε/Α 7, Ε/Α 8) αλλά 
και πιο σύνθετα μοτίβα (Ε/Α 3) καθώς και διακόσμηση με στιγμές (Ε/Α 4, εδώ εντάχθηκε και 
η κατηγορία της Ερυθρής επί Ερυθρού) και ακόμη διακόσμηση με μονές θετικές ταινίες δια-
φόρων σχημάτων (Ε/Α 2). Η συχνότητα του κάθε μοτίβου και των επιμέρους παραλλαγών 
καθώς και τα ποσοστά τους επί του συνόλου αναλύονται στον Πίν. 1.12.

Πίνακας  1 .12  (συχνότητα εμφάνισης  Ε/Α  μοτίβων)

Μοτίβο Αριθμός οστράκων Ποσοστό (επί του συνόλου)

Ε/Α 1 80 8,29%

Ε/Α 1α 52

Ε/Α 1β 19

Ε/Α 1γ 3

Ε/Α 1δ 7

Ε/Α 1ε 5

Ε/Α 2 34 3,52%

Ε/Α 3 9 0,93%

Ε/Α 4 7 0,72%

Ε/Α 5 52 5,38%

Ε/Α 6 2 0,20%

Ε/Α 7 1 0,10%
Ε/Α 8 5 0,51%

Πίνακας  1 .13  -  Συχνότητα διακοσμήσεων (ανά φάση)  με  βάση μόνο τα  επιλεγμένα 
προς  δημοσίευση όστρακα

Μοτίβα Επιφ. Στρ. Τρωγλ.
Φάση

Κυκλ.
Φάση

Ορθογ.
Φάση

Φάση
Επέκτ.

Αρχική
Φάση

Terra
Rossa Σύνολο

ΚΤ 132 48 269 276 216 95 6 1042

66,66% 66% 72,50% 64,63% 70% 68,84% 75%

ΚΤ/Ε/Α 30 6 46 75 35 23 1 216

15,15% 8% 12,39% 17,56% 11,29% 16,66% 12,50%

Ε/Α 23 16 29 52 46 7 1 174

11,61% 22% 7,81% 12,17% 14,83% 5,07% 12,50%

ΕΜ 7 - 12 11 5 6 - 41

3,53% 3,23% 2,57% 1,61% 4,34%

Αδιάγν. 6 3 15 13 8 7 - 52

3,03% 4,10% 4,04% 3,04% 2,58% 5,07%

Σύνολο 198 73 371 427 310 138 8 1525



Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ •  AURA                                                                                                          ·  42  ·

1.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1.4.1. ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Πορφύριος Δίκαιος, επιχειρώντας να καταρτίσει ένα πί-
νακα περιοδοποίησης της Κυπριακής Προϊστορίας, βασίσθηκε εν πολλοίς στην κεραμική ακο-
λουθία από τις διαθέσιμες θέσεις της εποχής του. Η Ε/Α κεραμική που κυριαρχεί στις επιχώ-
σεις της θέσης Κλεπίνη Τρουλλί (περίοδος ΙΙ) θεωρήθηκε τότε ότι προηγείται της ΚΤ κεραμικής 
από την Σωτήρα Τεππέ.113 Αργότερα, η αναγνώριση DFBW κεραμικής από τον Watkins στην 
Φιλιά Δράκο Α' οδήγησε στο συμπέρασμα της ύπαρξης ενός πρωτοκεραμικού σταδίου στο 
νησί, ενώ η διαπίστωση της σύγχρονης παρουσίας Ε/Α και ΚΤ τεχνικών διαφοροποίησαν την 
υπάρχουσα αντίληψη περί χρονολογικής απόστασής τους και παρά την ύπαρξη ορισμένων 
αντίθετων απόψεων,114 είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι δύο τεχνικές συνυπήρχαν ως τοπικές 
διαφοροποιήσεις.115

Ο Νεολιθικός οικισμός του Κουφόβουνου, κατά τα φαινόμενα, κατοικείται σε πρώιμο στάδιο 
της 5ης χιλιετίας π.Χ. Ωστόσο, η κεραμική τεχνολογία εμφανίζεται πλήρως διαμορφωμένη 
ήδη από την Αρχική φάση και δεν ξεχωρίζει, όπως θα περίμενε κανείς, η DFBW και η κεραμική 
αλληλουχία που χαρακτηρίζει την Φιλιά Δράκο Α'.116 Από την άλλη, οι Boness et al. έχουν σημει-
ώσει τα ασαφή όρια μεταξύ DFBW και ορισμένων κατηγοριών της Χονδροειδούς κεραμικής117 
και το υλικό του Καντού Κουφόβουνου έχει να επιδείξει ορισμένα σχήματα και κεραμικές ύλες 
που ενδεχομένως εμπίπτουν στο λεγόμενο πρωτοκεραμικό στάδιο.118 Η εμβάθυνση των γνώ-
σεών μας με την προσθήκη νέων μελετών που βελτιώνουν την υπάρχουσα τυπολογία της 
Χονδροειδούς κεραμικής (ιδιαίτερα του λεγόμενου “Coarse ware Type B”) οδηγούν στο εύλογο 
ερώτημα εάν τελικά η συγκεκριμένη κατηγορία αγγείων είναι τμήμα της μονόχρωμης τεχνικής 
και κατασκευαζόταν παράλληλα με τις άλλες διακοσμημένες κατηγορίες συνυπάρχοντας με 
αυτές σε όλη την Κεραμική Νεολιθική περίοδο. Με άλλα λόγια, αμφισβητείται το πρωτοκερα-
μικό στάδιο και διατυπώνεται η άποψη ότι η DFBW ενδεχομένως να αποτελεί υποκατηγορία 
της Χονδροειδούς ή Μονόχρωμης κεραμικής ή έστω ένα τυπολογικό είδος που σχετίζεται 
άμεσα με την φύση της χρήσης του. Ο εφήμερος και ημιμόνιμος χαρακτήρας των θέσεων στις 
οποίες αναγνωρίσθηκε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο κεραμικό είδος (Δάλι Αγρίδι, Φιλιά 
Δράκος Α') ενισχύει όσα διατυπώθηκαν παραπάνω.119

Ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει τελικά με την εξέλιξη της κεραμικής τυπολογίας, από την 
στιγμή που υπάρχει έστω και μία ραδιοχρονολόγηση από την Αρχική φάση του Καντού που 
το τοποθετεί στις αρχές της 5ης χιλιετίας π.Χ., θα έπρεπε να αναθεωρηθεί η άποψη ότι η κε-
ραμική πρωτοεμφανίζεται στο βόρειο τμήμα του νησιού και εξαπλώνεται αργότερα νοτίως 
του όρους Τροόδους. Ιδιαίτερα η άποψη της Clarke για υιοθέτηση της κεραμικής στον Νότο 

113   Η πρώτη τοποθετήθηκε στην Νεολιθική φάση ΙΒ και η δεύτερη στην Νεολιθική ΙΙ του Δίκαιου, βλ. Dikaios 
1961, 214-218.
114   Όπως π.χ. της Clarke (2007, 99).
115   Βλ. π.χ. Peltenburg 1978, Peltenburg 1982β.
116   Δηλαδή, μετάβαση από DFBW στα διακοσμημένα είδη της Ε/Α και ΚΤ.
117   Boness et al. 2015, 236.
118   Βλ. π.χ. το αγγείο Α7 και επίσης τα αγγεία Α2 και Α4 (Εικ. 5:2 και 108:3, Εικ. 2:1 και 106:2,  Εικ. 3:1-2 και 
106:3 αντίστοιχα). Τα τελευταία, αν και μικκύλα, θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό παραδείγματα που παραθέτει η 
Clarke (2007, 100, Fig. 7.3, 1-2) ως DFBW.
119   Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι DFBW αναγνωρίσθηκε και στο υλικό της Κλεπίνης Τρουλλί αλλά και σε 
θέση της Πάφου που εντοπίσθηκε σε σχετικά πρόσφατη έρευνα επιφανείας (Rupp et al. 1993, 385-387, fig. 3: 
5-6).
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κατά το τελευταίο τέταρτο της 5ης χιλιετίας π.Χ. και μάλιστα από πληθυσμούς που συνέχιζαν 
τον Ακεραμικό τρόπο ζωής εξαρτώμενοι από το κυνήγι ελαφιού και όχι από την αγροτοκτηνο-
τροφία, φαίνεται ότι παρουσιάζει πολλά κενά.120 Κατά τα άλλα, το κεραμικό υλικό του Κουφό-
βουνου εντάσσεται στις τυπικές θέσεις του κεντρικού τμήματος στο νότιο μέρος της Κύπρου. 
Στο συγκεκριμένο τμήμα κυριαρχεί η ΚΤ παράδοση σε συνδυασμό με τις μονόχρωμες τεχνικές 
και η Ε/Α-ΚΤ/Ε/Α κεραμική εμφανίζεται σε χαμηλά ποσοστά. Επίσης, το σχηματολόγιο είναι 
εξαιρετικά περιορισμένο όπως ισχύει για όλες τις Κυπριακές θέσεις της 5ης χιλιετίας π.Χ.

Όσον αφορά στον προσδιορισμό της ύστατης χρονολογικά φάσης κατοίκησης του οικι-
σμού του Κουφόβουνου, βασιζόμενοι στην απουσία του χαρακτηριστικού τύπου φιάλης με 
ευθέα τοιχώματα121 καθώς και άλλων στοιχείων που διαχωρίζουν την Κεραμική Νεολιθική 
φάση από την Χαλκολιθική περίοδο,122 επιβεβαιώνεται ότι η θέση έχει εγκαταλειφθεί οριστικά 
πριν το πέρας της 5ης χιλιετίας π.Χ. και την έλευση της Πρώιμης Χαλκολιθικής περιόδου.

1.4.2. ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Ο οικισμός του Καντού Κουφόβουνου χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κεραμικής σε όλες τις 
φάσεις του, γεγονός που τον εντάσσει στις πρώτες κοινότητες του νησιού που υιοθέτησαν 
πλήρως την συγκεκριμένη τεχνολογία. Στην Κύπρο, μάλιστα, ως γνωστόν, η τεχνολογία της 
κεραμικής παραγωγής αργεί χαρακτηριστικά να καθιερωθεί. Όταν αυτό πραγματοποιείται, 
φαίνεται ότι τα πήλινα αγγεία ουσιαστικά διαδέχονται μία παράδοση λίθινων σκευών η 
οποία εμφανίζεται στο νησί τουλάχιστον από την 9η χιλιετία π.Χ. φθάνοντας στο απόγειό 
της κατά την περίοδο του «Πολιτισμού της Χοιροκοιτίας» (Ύστερη Ακεραμική Νεολιθική πε-
ρίοδος: 7η-6η χιλιετία π.Χ.). Παρά το γεγονός ότι τα αίτια της διαδοχής αυτής είναι άγνωστα, 
οι απεριόριστες πλαστικές ιδιότητες του πηλού και η σαφώς λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία 
παραγωγής και διακόσμησης θα έπαιξαν σίγουρα σημαντικό ρόλο.

Κατά τα άλλα, προτείνεται ότι, όπως οι κάτοικοι της Χοιροκοιτίας επένδυαν σημαντικό 
χρόνο και κόπο για την κατασκευή και διακόσμηση των λίθινων αγγείων,123 έτσι και κατά την 
Κεραμική Νεολιθική φάση η πολύπλοκη διακόσμηση που λάμβαναν τα πήλινα αγγεία θα λει-
τουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Ιδιαίτερα κατά τις φάσεις ακμής των οικισμών της Σωτήρας 
Τεππέ (φάσεις ΙΙ-ΙΙΙ) και του Κουφόβουνου (Ορθογώνια φάση), η έντονη διακοσμητική διάθεση 
στα αγγεία συμπίπτει με μία γενικότερη έξαρση της ατομικότητας, με την τάση για κοινω-
νική επίδειξη124 και κυρίως με την ανάδειξη των επιμέρους νοικοκυριών ως των βασικών 
παραγωγικών και καταναλωτικών κυττάρων που συναποτελούν την ευρύτερη κοινότητα. Οι 
παρατηρούμενες αντιθέσεις εντός του κοινωνικού ιστού καθώς και οι τάσεις συσσώρευσης 
αγαθών (βλ. ιδιωτική αποθήκευση, συγκεντρώσεις εργαλείων κοπής κ.ά.) και εξασφάλισης της 

120   Clarke 2007, 99. Για την θεωρία αυτή και τα κενά της βλ. και Voskos 2018, 469. Ο Knapp (2013, 162) 
αναπαράγει αυτή την άποψη αναφέροντας πάντως ότι διατυπώθηκε ως θεωρία από την Clarke.
121   Εννοείται το λεγόμενο “platter”. Για το σχήμα αυτό που θεωρείται ενδεικτικό της μετάβασης στην Πρώιμη 
Χαλκολιθική βλ. π.χ. Clarke 1992, 8 και ακόμη Peltenburg και Spanou 1999, 19, Fig. 12: 1-4.
122   Τα στοιχεία αυτά είναι η ύπαρξη οξυπύθμενων βάσεων στις φλάσκες, η μεγαλύτερη συχνότητα 
ευρύστομων κλειστών αγγείων, η μείωση της ΚΤ συγκριτικά με την Ε/Α κεραμική και οι αλλαγές στον τρόπο 
διακόσμησης της τελευταίας. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις διαφορές της Κεραμικής Νεολιθικής και 
Πρώιμης Χαλκολιθικής κεραμικής βλ. π.χ. Baird 2005, 170-174.
123   Πιθανότατα για λόγους κοινωνικής επίδειξης και γοήτρου που πήγαζε από την κατοχή και χρήση τέτοιων 
αντικειμένων.
124   Εκφραζόμενη, προφανώς, και στην παράθεση γευμάτων με την χρήση των περίτεχνα διακοσμημένων 
αγγείων. Με τον τρόπο αυτό τα εν λόγω αγγεία και η ιδιαίτερη διακόσμησή τους γίνονται σύμβολα των 
συγκεκριμένων νοικοκυριών αυξάνοντας το γόητρο των ιδιοκτητών τους.
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αυτάρκειας, συνδέονται με την έντονη διακοσμητική διάθεση, ενώ η σταδιακή παρακμή της 
συλλογικότητας και η δημιουργία συστάδων κτηρίων (ίσως ευρύτερα νοικοκυριά) δείχνει μία 
εικόνα διάσπασης της αμοιβαιότητας και μετάβασης σε αυξημένη ιδιωτικότητα.

Η μείωση της διακοσμημένης κεραμικής και η αύξηση της Χονδροειδούς κατά την Κυ-
κλική–Τρωγλοδυτική Φάση αντικατοπτρίζει τις ανακατατάξεις που οδήγησαν στην διά-
σπαση της κοινωνικής συνοχής και στην εξαφάνιση των ορθογώνιων κτισμάτων με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες, φέρνοντας μακροπρόθεσμα την κατάρρευση των μόνιμα εγκα-
τεστημένων κοινοτήτων της Κεραμικής Νεολιθικής φάσης και την πρόσκαιρη επιστροφή σε 
ημιμόνιμες δομές κατοίκησης, στην τροφοσυλλεκτική οικονομία και τις συνεχείς μετακινή-
σεις (Πρώιμη Χαλκολιθική περίοδος).
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◆ ◆ ◆  [ 1 ]  ΑΓΓΕΙΑ  ◆ ◆ ◆

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α1 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Α53 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με μαρμαρυγικά 
εγκλείσματα και προσμείξεις.  Ομοιο-
γενής όπτηση. Χρώμα: 5ΥR 6/6 (reddish 
yellow) 
ΣΧΗΜΑ Φλάσκα 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σχετικά καλή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 118
ΥΨΟΣ αγγείου: 31 εκ. λαιμού: 2,5 εκ.
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ σώματος: 95 
εκ., περίμετρος λαιμού: 22,5 εκ., διάμε-
τρος βάσης: 7,1εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ λαιμού: 1-1,3 εκ.  
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1-1,5 εκ.  
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 1,6 εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη φλάσκα 
σφαιρικού σχήματος. Σώζεται γένεση 
του κυλινδρικού λαιμού. Η βάση είναι 
κοίλη με ίχνη χρήσης στην περίμετρο 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Φέρει κτενιστή (ΚΤ) δια-
κόσμηση αποτελούμενη από κάθετες 
παράλληλες ομάδες κυματοειδών 
γραμμών. Η διακόσμηση με γραμμές ξε-
κινά από το λαιμό και διατρέχει κάθετα 
το σώμα του αγγείου μέχρι την βάση. 
(Μοτίβο: ΚΤ2β). Ερυθρή βαφή: 2.5ΥR 
4/6 (red) και λευκωπή επιφάνεια κάτω 
από αυτήν: 2.5Υ 7/4 (pale yellow). Πολύ 
καλή στίλβωση  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α2 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Α27 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με μαρμαρυγικά 
εγκλείσματα και προσμείξεις. Ομοιογε-
νής όπτηση. Χρώμα: 10ΥR 7/6 (yellow) 
- 6/6 (brownish yellow).
ΣΧΗΜΑ Μικκύλο αγγείο  
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ πολύ καλή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ακέραιο 
ΥΨΟΣ αγγείου: 5 εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ σώματος: 
14εκ., διάμετρος βάσης: 3εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ 0,28 εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 0,63 εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 1 εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο μικκύλο ευρύστο-
μο κλειστό αγγείο ωοειδούς σχήματος. 
Το χείλος του είναι αποστρογγυλεμένο 
και η βάση σχεδόν επίπεδη  
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ακόσμητο 
ΦΑΣΗ Επέκτασης (επίχωση)

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α3 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΙΑ18 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με μαρμαρυγικά 
εγκλείσματα και φυτικές προσμείξεις. 
Ομοιογενής όπτηση. Χρώμα: 7.5YR 7/4 
(pink) 
ΣΧΗΜΑ Φλάσκα; 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ μέτρια 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 32 
ΥΨΟΣ αγγείου 17 εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ σώματος: 
61,5 εκ.  
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1,1-1,4 εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 1,4 εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νο (μέχρι το ύψος του ώμου) κλειστό 

αγγείο, πιθανώς φλάσκα, με σφαιρικό 
σώμα και ελαφρά κοίλη βάση που 
φέρει ίχνη χρήσης 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Σώζονται ίχνη καστανέρυ-
θρης βαφής στην εξωτερική επιφάνεια: 
5YR 5/4 (reddish brown) 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Terra Rossa

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α4 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  Ι15 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με μαρμαρυγικά 
εγκλείσματα και προσμείξεις. Ομοιογε-
νής όπτηση. Χρώμα: 7.5ΥR 7/6 (reddish) 
- 6/6 (yellow). 
ΣΧΗΜΑ Φλάσκα 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ μέτρια 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ  23 
ΥΨΟΣ αγγείου: 9 εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ περίμετρος 
σώματος: 25,7 εκ., διάμετρος βάσης: 
3,5 εκ.  
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 0,6 εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 0,84 εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικκύλη, αποσπασματικά 
σωζόμενη φλάσκα ωοειδούς σχήματος. 
Σώζεται μέρος της γένεσης του λαιμού. 
Η βάση είναι ελαφρώς κοίλη 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Αγγείο με ίχνη ερυθρής 
βαφής (5YR 5/6 - yellowish red) σε 
ανοικτό βάθος (2.5Y 7/6 yellow). 
Μεγάλο μέρος της επιφάνειας του 
αγγείου καλύπτεται από ασβεστολιθικό 
ίζημα 
ΦΑΣΗ Κυκλική (επίχωση)

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α5 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  Ι32 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με μαρμαρυγικά 
εγκλείσματα και προσμείξεις. Ομοιογε-
νής όπτηση. Χρώμα:  5ΥR 6/6 (reddish 
yellow). 
ΣΧΗΜΑ Φιάλη 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ μέτρια 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 15 
ΥΨΟΣ αγγείου: 13,2 εκ., μήκος προχοής: 
7,6 εκ.  
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ περίμετρος 
σώματος: 49εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ 1,1 εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1,2-1,4 εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 1,3 εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
ημισφαιρική προχυτική φιάλη. Η σω-
ληνωτή προχοή εκφύεται κάτω από το 
χείλος σε λοξή προς τα άνω κατεύθυν-
ση. Η βάση είναι επίπεδη και σώζεται 
επίσης αποσπασματικά 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Το αγγείο φέρει δίγλωσση 
(ΔΓ) διακόσμηση. Η εξωτερική επιφά-
νεια φέρει κτενίσματα από ομάδες 
κυματοειδών γραμμών σε οριζόντια 
και διαγώνια διάταξη (Μοτίβα: ΚΤ1β 
και ΚΤ3β). Εσωτερικά φέρει ΚΤ/Ε/Α 
διακόσμηση που συνίσταται σε μία 
ερυθρή ταινία πληρούμενη με κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές (Μοτίβο ΚΤ2β). 
Στο κεντρικό τμήμα υπάρχει μία δεύτε-
ρη ζώνη διακόσμησης με μονή πλατιά 
κυματοειδή γραμμή και δύο ευθείες 
πλατιές γραμμές εκατέρωθεν αυτής 
(Μοτίβα: ΚΤ/Ε/Α 1β και ΚΤ/Ε/Α 4). Τέλος, 
υπάρχει και μία τρίτη ερυθρή ταινία 
πληρούμενη επίσης με λεπτές κυμα-

τοειδείς γραμμές σε κάθετη διάταξη 
(Μοτίβο: ΚΤ2β). Χρώμα ερυθρής βαφής: 
10R 5/8 (red), χρώμα ανοικτού βάθους: 
7.5YR 7/4 (pink) 
ΦΑΣΗ Κυκλική

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α6 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Δ12 
ΠΗΛΟΣ Χονδρόκοκκος με ασβεστολι-
θικές και οργανικές προσμείξεις και 
μαρμαρυγικά εγκλείσματα. Ανομοιογε-
νής όπτηση. Χρώμα: 5YR 6/6 (reddish 
yellow)  
ΣΧΗΜΑ  Μικκύλο αγγείο 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ μέτρια 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ  11 
ΥΨΟΣ αγγείου: 6,2εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ περίμετρος 
σώματος: 9,8 εκ., διάμετρος βάσης: 
5εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 0,8-1εκ. 
1,3εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ Αποσπασματικά σω-
ζόμενο μικκύλο αγγείο πεπιεσμένου 
ωοειδούς σχήματος. Σώζεται τμήμα 
της επίπεδης βάσης και τμήμα του 
σώματος ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Σώζονται 
ελάχιστα ίχνη ερυθρής βαφής κατά 
τόπους. Χρώμα: 2.5YR 4/8 (red) 
ΦΑΣΗ Κυκλική (επίχωση)

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α7 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  Θ53 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με εγκλείσματα και 
οργανικές προσμείξεις. Ανομοιογενής 
όπτηση. Χρώμα: 5YR 5/6 yellowish red. 
ΣΧΗΜΑ Μικκύλο αγγείο 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ καλή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 2 
ΥΨΟΣ αγγείου: 3,8εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ περίμετρος 
σώματος: 11,5εκ., διάμετρος βάσης: 
2,3εκ.  
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 0,5-0,55εκ.
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 0,5-0,7εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
μικκύλο ευρύστομο κλειστό αγγείο με 
ελαφρά κοίλη βάση 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η εξωτερική επιφάνεια 
του αγγείου είναι ακόσμητη (φέρει ίχνη 
στίλβωσης). Υπάρχουν και ίχνη λευκω-
πού επιχρίσματος με χρώμα: 10ΥR 8/3 
(very pale brown). Λόγω της ανομοιογε-
νούς όπτησης, εξωτερικά εντοπίζονται 
κάποιες επιφάνειες μελανού χρώμα-
τος 
ΦΑΣΗ Αρχική (επίχωση)

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α8 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΙΓ4 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με μαρμαρυγικά 
εγκλείσματα και οργανικές προσμεί-
ξεις. Ανομοιογενής όπτηση. Χρώμα: 5YR 
6/6 έως 5YR 6/8 (reddish yellow). 
ΣΧΗΜΑ Ευρύστομο κλειστό αγγείο
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σχετικά καλή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ  19 
ΥΨΟΣ αγγείου: 7,8εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ περίμετρος 
σώματος: 15εκ. διάμετρος βάσης: 7,5εκ.
ΠΑΧΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ 0,7εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 0,9-1,2εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 1,1εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα μικρού ευρύστομου 
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κλειστού αγγείου ημισφαιρικού σχήμα-
τος. Φέρει κάθετο χείλος. Η βάση του 
είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
συμπληρωμένη 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Το αγγείο σώζει κατά 
τόπους ίχνη επιχρίσματος με χρώμα: 
10YR 6/3 (pale brown) καθώς και ελάχι-
στα ίχνη καστανέρυθρης βαφής 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια (επίχωση)

ΑΡ. ΕΥΡ.   Α9 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  Θ39 
ΠΗΛΟΣ Χονδρόκοκκος με εγκλείσματα 
και οργανικές προσμείξεις. Ομοιογενής 
όπτηση. Χρώμα: 2.5YR 5/6 (red)  
ΣΧΗΜΑ  Δίσκος 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ μέτρια 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ  2 
ΥΨΟΣ αγγείου: 8,2εκ.  
ΠΑΧΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ  0,5εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 0,85-1,2εκ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σω-
ζόμενος δίσκος (ταψί ή πλάθανος) 
χονδροειδούς κεραμικής με ευθύγραμ-
μα τοιχώματα που ανοίγουν προς τα 
έξω. Απολήγουν σε αποστρογγυλεμένο 
χείλος. Η βάση είναι πεπλατυσμένη. Το 
αγγείο φαίνεται πολύ καλοψημένο για 
τα δεδομένα της χονδροειδούς κεραμι-
κής 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Καμία διακόσμηση. Ίχνη 
πρόχειρης λείανσης. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

ΑΡ. ΕΥΡ.   Α10 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  Α22 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος πηλός με 
εγκλείσματα και φυτικές προσμείξεις. 
Ανομοιογενής όπτηση. Χρώμα: 7.5YR 
7/6 (reddish yellow) 
ΣΧΗΜΑ απιόσχημη Φλάσκα 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σχετικά καλή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ  42 
ΥΨΟΣ αγγείου: 34,5εκ. λαιμού: 
6εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ σώματος: 
56,5εκ., λαιμού: 9,5εκ.,   διάμετρος 
βάσης: 12εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ  0,8-0,9εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ  0,7-1,6εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 1,5εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
απιόσχημη φλάσκα. Φέρει κυλινδρικό 
λαιμό με εξωστρεφές αποστρογγυλε-
μένο χείλος. Η βάση είναι ελαφρώς 
κοίλη 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ολόβαφο αγγείο. Στο 
μεγαλύτερο μέρος του σώζεται ερυθρή 
στιλπνή βαφή χρώματος: 10R 4/6 
(red) 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια (επίχωση)

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α11 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΙΘ30 
ΠΗΛΟΣ Χονδρόκοκκος με εγκλείσματα 
και οργανικές προσμείξεις. Ομοιογενής 
όπτηση. Χρώμα: 2.5YR 4/6 (red)  
ΣΧΗΜΑ Δίσκος 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ καλή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 3 
ΥΨΟΣ  αγγείου: 12εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ  0,6-0,7εκ. 

ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1,1-1,3εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 0,9-1,2εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από δίσκο (ταψί ή 
πλάθανος) χονδροειδούς κεραμικής. 
Σώζει μέρος του χείλους καθώς και το 
σημείο εκροής. Η βάση είναι ελαφρώς 
διευρυμένη 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η επιφάνεια εσωτερικά 
και εξωτερικά έχει ίχνη εξομάλυνσης 
πριν από την όπτηση 
ΦΑΣΗ Κυκλική (επίχωση)

ΑΡ. ΕΥΡ.   A12 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  E2 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με εγκλείσματα 
και φυτικές προσμείξεις. Ανομοιογενής 
όπτηση. Χρώμα: 7.5YR 7/4 (pink) 
ΣΧΗΜΑ  Φιάλη 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ καλή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 17 
ΥΨΟΣ αγγείου: 12,3εκ., μήκος προχοής: 
10εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ διάμετρος 
βάσης: 35εκ. διάμετρος προχοής 2,7εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ  1,1-1,3εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1,1-1,5εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
φιάλη με σωληνωτή προχοή. Σώζεται 
το μεγαλύτερο μέρος του χείλους και 
σχεδόν ακέραιη η προχοή. Η επιφάνεια 
εσωτερικά και εξωτερικά διακοσμείται 
με ερυθρή μονόχρωμη στιλπνή βαφή 
χρώματος: 2.5YR 4/8 (red). Η βαφή κατά 
τόπους έχει απολεπισθεί (ιδίως στο 
εσωτερικό) 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια (επίχωση)

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α13 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  Ε3 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με εγκλείσματα 
και προσμείξεις. Ανομοιογενής όπτηση. 
Χρώμα: 7.5YR 6/6 (reddish yellow) 
ΣΧΗΜΑ Φλάσκα 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ μέτρια 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ  16 
ΥΨΟΣ αγγείου: 11εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ σώματος: 
70εκ., διάμετρος βάσης: 5εκ.
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1,1-1,3εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 1,5εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
φλάσκα. Σώζεται η βάση και μεγάλο μέ-
ρος του σώματος του αγγείου. Η βάση 
είναι ελαφρώς κοίλη με ίχνη χρήσης 
στην περίμετρο 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Φέρει Κτενιστή διακόσμη-
ση που συνίσταται σε κάθετες ομάδες 
παράλληλων κυματοειδών γραμμών 
που ξεκινούν από το ανώτερο τμήμα 
του αγγείου και καταλήγουν στην βάση 
(Μοτίβο: ΚΤ2β). Η βαφή είναι ερυθρού 
χρώματος: 2.5 YR 5/6 (red) και κάτω 
από την διακόσμηση διακρίνονται 
ίχνη υπόλευκου επιχρίσματος: 10YR 
7/4 (very pale brown). Το αγγείο έχει 
στιλβωθεί επιμελώς. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια (επίχωση)

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α14 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΙΖ8 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με εγκλείσματα 
και φυτικές προσμείξεις. Ομοιογενής 
όπτηση. Χρώμα: 2.5YR 5/6 (red) 
ΣΧΗΜΑ Πιθοειδές; 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ αρκετά καλή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 12 
ΥΨΟΣ αγγείου: 12,6εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ διάμετρος 
βάσης: 7εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 0,8-1,4εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 0,6εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
ευρύστομο πιθοειδές αγγείο. Σώζεται 
από τον ώμο έως και την βάση, η οποία 
είναι ελαφρώς κοίλη 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Το σύνολο της εξωτερικής 
επιφάνειας καλύπτεται από ερυθρή 
μονόχρωμη στιλπνή βαφή, στην από-
χρωση του καστανοκίτρινου: 10YR 6/4 
(light yellowish brown). Σε άλλα σημεία 
το χρώμα είναι καστανέρυθρο λόγω 
ανομοιογένειας στην όπτηση 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α15 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΙΗ13 
ΠΗΛΟΣ Χονδρόκοκκος με μαρμαρυγικά 
εγκλείσματα και φυτικές προσμείξεις. 
Ανομοιογενής όπτηση. Χρώμα: 2.5YR 
3/4 (dark reddish brown) 
ΣΧΗΜΑ Δίσκος 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ κακή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 15 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 0,7-0,9εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
βάση πινακίου ή δίσκου χονδροειδούς 
κεραμικής. Σώζεται και μέρος της 
αρχής του τοιχώματος 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η εσωτερική επιφάνεια 
έχει υποστεί εξομάλυνση πριν από την 
όπτηση του αγγείου 
ΦΑΣΗ Αρχική

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α16 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Θ34 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με μαρμαρυγικά 
εγκλείσματα. Ομοιογενής όπτηση. 
Χρώμα: 5ΥR 6/6 (reddish yellow) 
ΣΧΗΜΑ Φιάλη 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ μέτρια-κακή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ σχεδόν ακέραιο 
αγγείο 
ΥΨΟΣ αγγείου: 13,9εκ., μήκος προχοής: 
11,6εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ διάμετρος 
αγγείου: 33,5εκ., διάμετρος βάσης: 
5,7εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ 1,2εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1,4εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 1,5εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη φιάλη 
ημισφαιρικού σχήματος με σωληνωτή 
προχοή, η οποία εκφύεται λίγο χαμηλό-
τερα από το ύψος του χείλους. 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Το σύνολο της εσωτερικής 
και εξωτερικής επιφάνειας καλύπτεται 
από σειρές μονών κάθετων κτενι-
σμάτων λεπτού-μεσαίου πάχους σε 
σχετικά αραιή διάταξη (Μοτίβο ΚΤ3α). 
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι γραμμές 
συναντώνται στην κορυφή σχηματί-
ζοντας μοτίβα σε σχήμα V (Μοτίβο 
ΚΤ5α) 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Τerra Rossa

Α17 (ακυρώθηκε το νούμερο)  
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ΑΡ. ΕΥΡ. Α18 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Α52 
ΠΗΛΟΣ Μεσόκοκκος με μαρμαρυγι-
κά εγκλείσματα. Χρώμα: 2.5YR 4/6 
(red) 
ΣΧΗΜΑ Ευρύστομο κλειστό αγ-
γείο; 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ πολύ κακή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 4 
ΥΨΟΣ αγγείου: 4,7εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ περίμετρος 
σώματος: 9,3εκ., διάμετρος βάσης 
7,8εκ.  
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1 εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 2 εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανότατα πρόκειται για 
μικρού μεγέθους αποσπασματικά σω-
ζόμενου ευρύστομου κλειστού αγγείου. 
Σώζεται μέρος του σώματος και της 
επίπεδης βάσης 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Εκτός από κάποια ίχνη 
πιθανού αλοιφώματος στην εξωτερική 
επιφάνεια, το μεγαλύτερο μέρος του 
αγγείου καλύπτεται από ίζημα 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια

ΑΡ. ΕΥΡ.  Α19 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Α39 
ΠΗΛΟΣ Λεπτόκοκκος με μαρμαρυγικά 
εγκλείσματα. Ανομοιογενής όπτηση 
(διχρωμία). Χρώμα: 5YR 5/8 (yellowish 
red)  
ΣΧΗΜΑ Ευρύστομο κλειστό αγ-
γείο; 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ κακή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 9 
ΥΨΟΣ αγγείου: 6,5εκ. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ περίμετρος 
σώματος: 7,8 εκ. 0,9 εκ. 
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 1-1,5 εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατώτερο τμήμα και 
επίπεδη βάση από κλειστό (πιθανώς 
ευρύστομο) αγγείο 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Εκτεταμένη φθορά και 
ιζήματα στην εξωτερική επιφάνεια. 
Σώζονται μόνο λίγα ίχνη ερυθρού 
επιχρίσματος στην βάση και το σώμα 
του αγγείου 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Τerra Rossa

Α.Ε. Π4 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.  
ΠΑΧΟΣ 0,009-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Τμήμα 1 κτενίσματος με 
6 κάθετες κυματοειδείς γραμμές. Σωζ. 
πλάτος κτενίσματος 0,025 μ. Μεσαίο 
κτένι με λεπτά δόντια 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7.5 YR 7/6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR - 5/6) 
ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή κατά τόπους 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π5 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εσωτερικά: Τμήμα κτενίσμα-
τος από περίπου 6 διαγώνιες κυματο-
ειδείς γραμμές. Πυκνό κτένι με λεπτά 
δόντια. Εξωτερικά: ερυθρό μονόχρωμο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα εγκλείσματα ασβεστολιθικά
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7.5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/3) 
μονόχρωμο 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π6 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: κτένισμα από 
περίπου 6 διαγώνιες ευθείες γραμμές. 
Σωζ. πλάτος κτενίσματος 0,022 μ. 
πυκνό κτένι με λεπτά δόντια. Εσωτε-
ρικά: Τμήματα 2 κτενισμάτων. Το ένα 
αποτελείται από 3 ευθείες οριζόντιες 
κατά μήκος του χείλους. Το άλλο από 
4-5 ευθείες κάθετες γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα εγκλείσματα ασβεστολιθικά
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 
ΚΤ3α 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 
ΚΤ7α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια, στιλπνή 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π7 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 
2 κτενισμάτων. Το πλάτος του ενός 
κτενίσματος: 0,022 μ. με 9 δόντια, 
ενώ το άλλο αποτελείται από 4 λεπτές 

◆◆◆ [2] ΚΕΡΑΜΙΚΗ ◆◆◆

Α.Ε. Π1 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,144 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Τμήματα 2-3 κτενι-
σμάτων από διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές. Μεσολαβεί μεσαίου μεγέθους 
λευκωπή ταινία (ίσως αποτέλεσμα 
φθοράς). Σωζ. Πλάτος κτενίσματος 
: 0,036 μ. Μεσαίο κτένι με μεσαία 
δόντια 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 1-2 
κτενίσματα ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π2 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,09 μ.  
ΠΑΧΟΣ 0,014 -0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 
3 κτενισμάτων. Σωζόμενο πλάτος 
κτενίσματος : 0,018 μ. Μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια. Εσωτερικά: Τμήμα κτε-
νίσματος (σωζ. πλάτος: 0,014 μ.) από 
κυματοειδείς γραμμές και μία ακόμη 
πλατιά ταινία (ασαφής λόγω φθοράς). 
Μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6-6/6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
2 κτενίσματα ΚΤ3α 
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 YR 4/6) 
ΚΤ/Ε/Α 1β; 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π3 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,059 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Τμήματα 2 κτενισμάτων 
ένα με διαγώνια γραμμή και το άλλο με 
6 ευθείες διαγώνιες σε πυκνή διάταξη. 
Σωζ. πλάτος κτενίσματος: 0,022 μ. 
Μεσαίο κτένι με λεπτά δόντια 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με 
ασβεστολιθικά και ελάχιστα οργανικά 
εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7.5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/3) 
1 κτένισμα ΚΤ2α 
1 κτένισμα ΚΤ3α  
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ιδιαίτερα στιλνή επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα
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Α.Μ. Θ 4 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,128 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζονται 3 κτενίσματα. 
Τα 2 αποτελούνται από 4 και 11 λεπτές 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη και το τρίτο 
από 6 αντίστοιχες διαγώνιες γραμ-
μές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 10 ΥR 5/8 
2 κτενίσματα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη (συνανήκοντα τα Π13-Π18)
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π14 
Α.Μ. Θ 4 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,117 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007-0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζονται 2 συγκλίνοντα 
κτενίσματα από περίπου 4 και 10 
αντίστοιχα λεπτές διαγώνιες κυματο-
ειδείς γραμμές σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (σωζ. πλάτος κτενισμάτων 0,03 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6) 
ΚΤ5β ή 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη (συνανήκοντα τα Π13-Π18)
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π15 
Α.Μ. Θ 4 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,12 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζονται περίπου 3 
κτενίσματα από 6-9 λεπτές έως μεσαίες 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
1-3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, αποτελείται από δυο συ-
γκολλημένα όστρακα (συνανήκοντα τα 
Π13-Π18)
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π16 
Α.Μ. Θ 4 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,085 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζει τμήμα 1 κτενί-
σματος (σωζ. πλάτους 0,035 μ.) από 10 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη.

γραμμές. Πυκνό κτένι με λεπτά δόντια. 
Εσωτερικά: Τμήματα 2 κτενισμάτων. 
Σωζ. πλάτος κτεν.: 0,011 μ. Πυκνό κτένι 
με λεπτά δόντια. Μεταξύ των κτενισμά-
των απόσταση: στο εξωτερικό πλάτος 
0,032 μ., στο εσωτερικό 0,039 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα εγκλείσματα ασβεστολιθικά
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (με πυρήνα)
ΧΡΩΜΑ (2,5 YR 5/4)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ2α 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 
ΚΤ7α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

Α.Ε. Π8 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: ερυθρό μονό-
χρωμο. Εσωτερικά: Τμήμα κτενίσματος. 
Σωζ. πλάτος 0,015 μ. 8 οριζόντιες 
λεπτές κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/3 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 YR 5/4)
μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 YR 5/4) 
ΚΤ1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή κατά τόπους 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π9 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά: Κτένισμα 
πλάτους 0,018μ. Πρόκειται για 6-7 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: κτένισμα 
από 6 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Σωζ. πλά-
τος κτενίσματος 0,013 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR - 5/6)
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR - 5/6) 
ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π10 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ. 
ΔΙΑΜΕΤΡ. 0,036 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ., προχοής: 0,007 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα χείλους ανοι-
κτής φιάλης και κυλινδρική προχοή 
ελλιπής στο άκρο. Εξωτερικά: Κτένισμα 
από περίπου 8 μεσαίες διαγώνιες 
ευθείες γραμμές σε μεσαία διάταξη. 
Εσωτερικά σώζονται μόνο ίχνη ερυ-

θρής βαφής.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4)
κτένισμα ΚΤ3α στην προχοή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4)
μονόχρωμο 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Ιδιαίτερα φθαρμένη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π11 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα κοίλης βάσης ανοι-
κτού αγγείου, αδιάγνωστης διαμέτρου 
λόγω της αποσπασματικότητάς της. 
Εξωτερικά: κτένισμα σωζ. πλάτους: 
0,03~0,031 μ. Πρόκειται για 6 λεπτές 
ευθείες γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
Εσωτερικά: Τμήματα 3 κτενισμάτων. 
Από το ένα σώζεται μόνο ίχνος 6 
λεπτών παράλληλων γραμμών. Το 
δεύτερο αποτελείται από 10 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς σε πυκνή διά-
ταξη και το τρίτο (κάθετα στο δεύτερο) 
από 9-10 λεπτές κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρή-
να 
ΧΡΩΜΑ 5YR 7/6-6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
ΚΤ3α ή ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6)
ΚΤ7β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή στον πυθμένα 
εξωτερικά. Ιζήματα κατά τόπους
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π12 
Α.Μ. Θ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,013-0,016 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βάσης, ελαφρά 
κοίλη, χωρίς ευδιάκριτη περίμετρο 
λόγω της αποσπασματικότητάς της. 
Εξωτερικά: κτένισμα από 4 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή διάταξη (σωζ. πλάτος κτεν.: 
0,013 μ.). Εσωτερικά: 1 κτένισμα από 2 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη και ακόμη 1 κτένισμα 
από αντίστοιχες 2 διαγώνιες. Ιδιαίτερα 
φθαρμένο όστρακο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρή-
να 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2,5 YR 5/6
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2,5 YR 4/6 
1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π13 
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Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος. Σωζ. πλάτος κτενίσματος 0,028 
μ. Πρόκειται για περίπου 5 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές σε μεσαία διάτα-
ξη. Εσωτερικά: τμήματα 2 κτενισμάτων 
από 7 και 3 λεπτές διαγώνιες κυματοει-
δείς γραμμές σε μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ικανό 
αριθμό εγκλεισμάτων
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π21 
Α.Μ. Θ 6 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εσωτερικά: σώζει κτένι-
σμα από 2 μεσαίες (0,003 μ.) ευθείες 
γραμμές σε αραιή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ικανό 
αριθμό εγκλεισμάτων
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 4/6)
μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π22 
Α.Μ. Θ 6 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εσωτερικά σώζεται διακόσμη-
ση από 3 λεπτές (0,001μ.) οριζόντιες 
ευθείες γραμμές σε αραιή διάταξη. 
Εξωτερικά: ερυθρό μονόχρωμο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 4/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 5/4)
μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 4/6) ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π23 
Α.Μ. Θ 6 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενί-
σματος από 13-15 οριζόντιες λεπτές 
ευθείες γραμμές σε πυκνή διάταξη. Σω-
ζόμενο πλάτος κτενίσματος : 0,034 μ. 
Εσωτερικά: τμήματα δυο κτενισμάτων 
από 3 και 11 αντίστοιχα λεπτές ευθείες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 4/6) 
ΚΤ1Α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
2 κτενίσματα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π24 
Α.Μ. Θ 6 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,01 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζεται 1 κτένισμα, πλάτους 
0,023 μ., αποτελούμενο από 4 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
σε μεσαία διάταξη. Πρόκειται για 3 
συγκολλημένα όστρακα. Χαρακτηριστι-
κές είναι μερικές ακανόνιστες ερυθρές 
κηλίδες (όπως και στα Π25-Π28).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6)
ΚΤ3β (+ στιλπνές ερυθρές κηλίδες)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Εκτός της κτενιστής διακόσμησης, κατά 
τόπους ακανόνιστες στιλπνές κηλίδες
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π25 
Α.Μ. Θ 6 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει μικρό τμήμα ενός 
κτενίσματος, σωζ. πλάτους 0,014 μ. 
από 4 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6)
ΚΤ3β (+ στιλπνές ερυθρές κηλίδες)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
όπως Π24
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π26 
Α.Μ. Θ 6 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Ισχνό τμήμα ενός κτενίσμα-
τος, πλάτους 0,001 μ. αποτελούμενο 
από 4 κάθετες λεπτές γραμμές σε 
πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 7/6)
ΚΤ2β (+ στιλπνές ερυθρές κηλίδες)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
όπως Π24
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π27 
Α.Μ. Θ 6 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 4/6)
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και κατά τόπους στιλπνή. 
Συγκολλημένο από δύο όστρακα (συνα-
νήκοντα τα Π13-Π18) 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π17 
Α.Μ. Θ 4 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,13 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
κλειστού αγγείου. Σώζει τμήματα 3 
κτενισμάτων από 6, 4 και 10 αντίστοι-
χα λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή έως μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη. Συγκολλημένο από 3 όστρα-
κα (συνανήκοντα τα Π13-Π18) 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π18 
Α.Μ. Θ 4 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,14 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζει 2 κτενίσματα από 
8 και 9 αντίστοιχα λεπτές διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
τουλάχιστον 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη (συνανήκοντα τα Π13-Π18) 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π19 
Α.Μ. Θ 6 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
κλειστού αγγείου με διακόσμηση από 
1 κτένισμα (σωζ. πλάτους 0,017 μ.) 
αποτελούμενο από περίπου 4 λεπτές 
έως μεσαίες διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και κατά τόπους στιλπνή 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π20 
Α.Μ. Θ 6 
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Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει τμήμα ενός κτενίσμα-
τος, πλάτους 0,011 μ. αποτελούμενο 
από 3 λεπτές έως μεσαίες κάθετες κυ-
ματοειδείς γραμμές σε μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5YR 7/6)
ΚΤ2β (+ στιλπνές ερυθρές κηλίδες)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
όπως Π24
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π28 
Α.Μ. Θ 6 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,01 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζεται τμήμα ενός κτενίσμα-
τος, πλάτους 0,011 μ. αποτελούμενο 
από 4 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές σε μεσαία διάταξη. Σώζονται 
ακόμη ίχνη από 2 πιο πλατιές γραμμές.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5YR 7/6)
1 κτένισμα ΚΤ2β (+ στιλπνές ερυθρές 
κηλίδες)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
όπως Π24 συγκολλημένο από δυο 
όστρακα
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π29 
Α.Μ. Θ 12 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος, πλάτους 0,027 μ. αποτελούμενο 
από 8 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Εσωτερι-
κά: τμήμα ενός κτενίσματος, πλάτους 
0,03 μ. αποτελούμενο από 7 ελαφρώς 
διαγώνιες λεπτές γραμμές σε πυκνή 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6) 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή, συγκολλημένο 
από δυο όστρακα
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση Λάκκου 
Κ3

Α.Ε. Π30 
Α.Μ. Θ 12 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 ερυ-
θρών πλατιών ταινιών που εναλλάσσο-

νται με αντίστοιχες λευκωπές ταινίες. 
Εσωτερικά: τμήμα ενός κτενίσματος, 
πλάτους 0,03 μ. αποτελούμενο από 5 
μεσαίες διαγώνιες κυματοειδείς γραμ-
μές σε πυκνή έως μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6, 7,5 
YR 5/4) Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6) 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση Λάκκου 
Κ3

Α.Ε. Π31 
Α.Μ. Θ 12 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,084 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει κτένισμα πλάτους 0,022 
μ. από 9 λεπτές κάθετες ευθείες γραμ-
μές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 R 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6) 
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση Λάκκου 
Κ3

Α.Ε. Π32 
Α.Μ. Θ 18 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,104 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει 2 συγκλίνοντα κτενί-
σματα από 6 λεπτές ευθείες διαγώνιες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6) 
ΚΤ5α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π33 
Α.Μ. Θ 18 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσμα-
τος πλάτους 0,015 μ. από 4 λεπτές 
διαγώνιες γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
Εσωτερικά: τμήμα ενός κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,026μ. Δεν σώζεται 
ευκρινώς αλλά φαίνονται περίπου 10 
λεπτές έως πλατιές κάθετες γραμμές σε 
πυκνή διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 6/6) 
ΚΤ3α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 6/6) 
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη. Συγκολλημένο από δύο 
όστρακα
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π34 
Α.Μ. Θ 18 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,098 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει τμήματα 3 
κτενισμάτων. Τα 2 αποτελούνται από 
περίπου 5 και 7 αντίστοιχα λεπτές 
διαγώνιες ευθείες γραμμές σε πυκνή 
διάταξη και το τρίτο που δεν σώζεται 
καλά από 4 αντίστοιχες κυματοειδείς.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 R 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π35 
Α.Μ. Θ 18 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,112 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01~0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 
κτενισμάτων. Το ένα φέρει 10 λεπτές 
κάθετες ευθείες γραμμές σε πυκνή διά-
ταξη και το άλλο μόλις 2 αντίστοιχες 
αλλά διαγώνιες γραμμές. Εσωτερικά: 
Τμήματα 2-3 κτενισμάτων από λεπτές 
έως μεσαίες διαγώνιες ευθείες γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Τα κτενίσματα δεν 
σώζονται καλά λόγω φθοράς.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2,5 ΥR 4/3 
1 κτένισμα ΚΤ2α και 1 ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
τουλάχιστον 2 κτενίσματα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π36 
Α.Μ. Θ 18 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,083 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 
κτενισμάτων. Το πρώτο από 8-9 λεπτές 
οριζόντιες ευθείες γραμμές σε μεσαία 
διάταξη και το άλλο από 4 αντίστοιχες 
αποσπασματικές διαγώνιες γραμμές. 
Εσωτερικά: τμήματα 2 αντίστοιχων 
κτενισμάτων. Το οριζόντιο από 3 και το 
διαγώνιο από 6 λεπτές ευθείες γραμμές 
σε μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 5 ΥR 4/3
ΚΤ7α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
ΚΤ7α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π37 
Α.Μ. Θ 18 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,079 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος πλάτους 0,041μ. αποτελούμενο 
από 8 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: 
αποσπασματικό τμήμα ενός κτενίσμα-
τος πλάτους 0,04μ. αποτελούμενο από 
περίπου 4 λεπτές διαγώνιες γραμμές σε 
μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα. 
Εξωτερικά σώζει τμήμα μελανής 
κηλίδας (ίσως από επαφή με άλλο 
αντικείμενο κατά την όπτηση;)
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή εξωτερικά
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π38 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος πλάτους 0,041μ. αποτελούμενο 
από 13 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε μεσαία διάταξη. Εσωτερι-
κά: τμήμα ενός κτενίσματος πλάτους 
0,04μ. αποτελούμενο από 12 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές σε 
μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 R 5/6)
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 R 5/6)
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π39 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,064 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εσωτερικά: κτένισμα πλάτους 
0,048μ. από 8 λεπτές κάθετες γραμμές 
σε αραιή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/4)
μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/4)
ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή εξωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π40 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: αδιάγνωστο λόγω 
φθοράς. Εσωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
από 6 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη (σωζ. πλάτ. 
κτεν. 0,018 μ.). Σώζεται επίσης πλατιά 
(0,005μ.) κυματοειδής κάθετη γραμμή.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με αρκε-
τά μικρού μεγέθους εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/8)
αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/8)
ΚΤ/Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Ιδιαί τερα φθαρμένη εξωτερική επιφά-
νεια, στιλπνή εσωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π41 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενί-
σματος πλάτους: 0,009μ. από 3 λεπτές 
ευθείες διαγώνιες γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. Εσωτερικά: τμήματα 2 κτενι-
σμάτων από 12 και 4 αντίστοιχα λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4)
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4)
2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π42 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012-0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1-2 
κτενισμάτων (συνολικού πλάτους 0,022 
μ.), αποτελούμενα από περίπου 10 
(συνολικά) λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: 
τμήμα 1-2 κτενισμάτων συνολικού σωζ. 
πλάτους 0,017 μ. αποτελούμενα από 4 
(συνολικά) λεπτές διαγώνιες κυματοει-
δείς γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 6/6, 2,5 

YR 5/2) ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 6/4)
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή εσωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π43 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,107 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει κτένισμα πλάτους 0,035 
μ. αποτελούμενο από 14 λεπτές κάθε-
τες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π44 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,135 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 
κτενισμάτων: το πρώτο (σωζ. πλάτος: 
0,014μ.), από 3, το δεύτερο (πλάτος 
0,008μ.) από 4 και το τρίτο από 5 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά σώζεται 
τμήμα κτενίσματος (σωζ. πλάτ.: 
0,016μ.), αποτελούμενο από 6 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή διάταξη. Σώζονται ακόμη ίχνη 
από 2 πλατύτερες ευθείες γραμμές.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4)
3 κτενίσματα ΚΤ2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
1 κτένισμα ΚΤ3β 
1 κτένισμα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή εσωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π45 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,038 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012-0,017 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
πλάτους 0,015μ. Ιδιαίτερα πυκνό κτένι 
με 11 πολύ λεπτά δόντια. Εσωτερικά: 
τμήμα κτενίσματος πλάτους 0,018μ. 
Ιδιαίτερα πυκνό κτένι με 8-9 πολύ 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4)
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4)
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ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή εξωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π46 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,085 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται κτένισμα 
από 7 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές σε λεπτή διάταξη καθώς και 
μία πλατιά λευκωπή ταινία (με πλάτος 
0,0055μ.). Εσωτερικά: κτένισμα από 
4 λεπτές κάθετες ευθείες γραμμές σε 
πυκνή διάταξη. Σώζεται ακόμη, πλατιά 
(0,01μ.) κάθετη λευκωπή ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 4/2)
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 4/3)
ΚΤ/Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π47 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζεται πλατιά (0,009μ.) 
λευκωπή ταινία εκατέρωθεν της οποίας 
βρίσκονται παχύτερες ερυθρές. Σώ-
ζεται επίσης και ίχνος άλλης ερυθρής 
ταινίας. Πιθανό συνανήκον με την 
ομάδα συνανηκόντων του Π70.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/8)
Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π48 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται κτένισμα 
από 2 μεσαίες διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές σε αραιή διάταξη. Εσωτερικά 
σώζεται κτένισμα από 3 λεπτές ευθείες 
οριζόντιες γραμμές σε μεσαία διάταξη 
καθώς και μονή πλατύτερη κυματοει-
δής διαγώνια γραμμή.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 6/3)
ΚΤ8β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/3)
ΚΤ/Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π49 

Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται κτένισμα 
από 3 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε μεσαία διάταξη καθώς και 
μία πλατιά (0,008 μ.), κάθετη λευκω-
πή ταινία. Εσωτερικά η διακόσμηση 
συνίσταται σε πλατιά λευκωπή ταινία 
εκατέρωθεν της οποίας βρίσκονται 2 
συγκλίνοντα κτενίσματα από 2 και 5 
αντίστοιχα λεπτές κυματοειδείς γραμ-
μές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4)
ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π50 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,096 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016-0,025 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για τμήμα 
από τον ώμο φλάσκας που σώζει το 
ξεκίνημα του λαιμού. Σώζεται ασαφές 
κτένισμα από περίπου 6-7 λεπτές 
ευθείες γραμμές σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (παρά το 
μεγάλο πάχος και το ότι πρόκειται για 
κλειστό αγγείο)
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 5/3) ΚΤ2α 
ή ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π51 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,079 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡ. 0,05 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σώζεται τμηματικά προχοή 
φιάλης. Η διακόσμησή της συνίσταται 
σε κτενίσματα από ευθείες κάθετες ή 
διαγώνιες γραμμές κατά μήκος της με 
ασαφή όρια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 6/6) 
ΚΤ2α ή ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π52 
Α.Μ. Θ 19 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,088 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013-0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται κτένισμα 
πλάτους 0,023 μ. από 8 λεπτές κάθετες 

κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή διάτα-
ξη. Εσωτερικά σώζονται 2 συγκλίνοντα 
κτενίσματα από 7 λεπτές ευθείες γραμ-
μές σε πυκνή διάταξη το καθένα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/3) 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ5α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή εσωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π53 
Α.Μ. Θ 21 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,048 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται τμήμα 
κτενίσματος από 2 λεπτές διαγώνιες 
ευθείες γραμμές σε πυκνή διάταξη και 
ακόμη ένα κτένισμα (σωζ. πλατ.: 0,021 
μ.) από 7 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά 
σώζεται κτένισμα πλάτους 0,027 μ., 
από 12 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 4/6) 2 
κτενίσματα: 1 ΚΤ3α και 1 ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 4/6) 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-πλατφόρμα

Α.Ε. Π54 
Α.Μ. Θ 21 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,096 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εσωτερικά σώζεται διακό-
σμηση από κτένισμα με ασαφή όρια 
αποτελούμενο από περίπου 20 λεπτές 
διαγώνιες ευθείες γραμμές σε μεσαία 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 5/4) 
μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 4/6) 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους εσωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-πλατφόρμα

Α.Ε. Π55 
Α.Μ. Θ 21 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται κτένι-
σμα πλάτους 0,036 μ. από περίπου 
17 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή έως μεσαία διάταξη. 
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Εσωτερικά η διακόσμηση συνίσταται 
σε κτένισμα (σωζ. πλάτ. 0,018 μ.) από 
10-12 λεπτές οριζόντιες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 4/6) 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 4/6) 
ΚΤ1β
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-πλατφόρμα

Α.Ε. Π56 
Α.Μ. Θ 21 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζεται μονή πλατιά λευκωπή 
ταινία πλάτους 0,008 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 4/3) Ε/Α 
1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική φάση-πλατφόρμα

Α.Ε. Π57 
Α.Μ. Θ 21 
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡ. 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,004-0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα προχοής. Σώ-
ζει κτένισμα (σωζ. πλάτος 0,011 μ.) από 
5-6 λεπτές κάθετες ευθείες γραμμές σε 
μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6) 
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική φάση-πλατφόρμα

Α.Ε. Π58 
Α.Μ. Θ 34 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009-0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά σώζονται 2 
κτενίσματα από 2 και 5 λεπτές έως 
μεσαίες κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά σώζονται 
2 κτενίσματα. Το ένα είναι ασαφές, ενώ 
το άλλο σώζει 5 λεπτές διαγώνιες κυ-
ματοειδείς γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/3) 
2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/3) 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή εσωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Terra Rossa

Α.Ε. Π59 
Α.Μ. Θ 34 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,007-0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει κτένισμα 
πλάτους 0,018 μ., από 13 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη. Εσωτερικά 
σώζονται 4-5 ασαφείς λεπτές έως πλα-
τιές γραμμές (0,002-0,007μ.) σε αραιή 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/3) 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/3) 
ΚΤ/Ε/Α 1α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Terra Rossa

Α.Ε. Π60 
Α.Μ. Θ 35 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζονται 3-4 
πλατιές (περίπου 0,008μ.,) διαγώνιες 
λευκωπές ταινίες που εναλλάσσονται 
με αντίστοιχες ερυθρές. Εσωτερικά η 
διακόσμηση συνίσταται σε μονή κά-
θετη λευκωπή πλατιά (0,008 μ.) ταινία 
εκατέρωθεν της οποίας βρίσκονται 2 
πλατύτερες ερυθρές. Σημειωτέον, ότι η 
λευκωπή δείχνει να διαχωρίζεται σε 2 
ταινίες στο κατώτατο τμήμα της.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6) 
Ε/Α 1α 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/8) 
Ε/Α 1α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή εξωτερικά και εσωτερικά
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π61 
Α.Μ. Θ 35 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
σωζ. πλάτους: 0,023 μ., από 5 ελαφρώς 
διαγώνιες λεπτές ευθείες γραμμές σε 
μεσαία διάταξη. Εσωτερικά: κτένισμα 
από 7 λεπτές κάθετες ευθείες γραμμές 
σε μεσαία έως αραιή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/3) 
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή εξωτερικά και εσωτερικά
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π62 

Α.Μ. Θ 35 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 κτενι-
σμάτων από 3 και 6 αντίστοιχα διαγώ-
νιες λεπτές κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: τμήματα 
2-3 κτενισμάτων από 3, 7 και 3 αντί-
στοιχα λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 2 
κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 2-3 
κτενίσματα ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή εξωτερικά και εσωτερικά
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-επίχωση

Α.Ε. Π63 
Α.Μ. Θ 35 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει 1 κτένισμα 
(σωζ. πλάτ. 0,009 μ.), από 3 λεπτές 
διαγώνιες ευθείες γραμμές σε πυκνή 
διάταξη και ακόμη 1 κτένισμα (σωζ. 
πλάτ. 0,029 μ.) από 11 λεπτές διαγώ-
νιες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. Εσωτερικά σώζεται τμήμα 1 
κτενίσματος (σωζ. πλάτ. 0,018 μ.), από 
5 λεπτές διαγώνιες ευθείες γραμμές σε 
πυκνή διάταξη και ακόμη 1 κτένισμα 
(σωζ. πλάτ. 0,01 μ.), από 3-4 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 
1 κτένισμα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
1 κτένισμα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π64 
Α.Μ. Θ 35 
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το όστρακο (περίπου το 1/3 
λαιμού φλάσκας) προέρχεται από το 
κάτω μέρος, δηλ. κοντά στον ώμο. Φέ-
ρει 2 ελαφρώς συγκλίνοντα κτενίσματα 
από 6 και 6-7 αντίστοιχα διαγώνιες 
κυματοειδείς λεπτές γραμμές σε πυκνή 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση
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Α.Ε. Π65 
Α.Μ. Θ 35 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει κτένισμα σωζ. πλάτ. 
0.029 μ., από 7 ελαφρώς κυματοειδείς 
λεπτές οριζόντιες γραμμές σε μεσαία 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4)
ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π66 
Α.Μ. Θ 35 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει κτένισμα σωζ. πλάτ. 
0,012 μ., από 4 κάθετες κυματοειδείς 
λεπτές γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
Σώζεται επίσης και μία μεσαίου πάχους 
(0,004 μ.), λευκωπή ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4)
ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π67 
Α.Μ. Θ 35 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει κτένισμα πλάτους 0,033 
μ. από 8 διαγώνιες λεπτές κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή έως μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 4/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 4/3)
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π68 
Α.Μ. Θ 37 
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός- σώμα κλειστό (φλά-
σκα)
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ. (λ) 0,073 μ. (σ)
ΔΙΑΜΕΤΡ. 0,056μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ.) 0,009μ. (σ.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λαιμός και τμήμα του ώμου 
φλάσκας. Χείλος με επίπεδη επιφάνεια 
και κυλινδρικός λαιμός που καταλήγει 
στον ώμο. Κτενίσματα με ασαφή όρια 
κατά μήκος του λαιμού και ακτινωτά 
στον ώμο. Ξεχωρίζει κτένισμα πλάτους 
0,018 μ., από 5-6 λεπτές κάθετες ευθεί-
ες γραμμές σε μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 

ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 5/6)
ΚΤ2α (ασαφές λόγω φθοράς)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή. Συγκολλημένο από 2 
όστρακα.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π69 
Α.Μ. Θ 39 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012-0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει κτενίσμα-
τα από 7, 7 και 5 αντίστοιχα λεπτές 
διαγώνιες ευθείες γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. Εσωτερικά: τμήματα τουλά-
χιστον 3 κτενισμάτων με ασαφή όρια. 
Ξεχωρίζουν περίπου 18 λεπτές κάθετες 
ευθείες γραμμές σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 6/4)
3 κτενίσματα ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 ΥR 5/4) 
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη εξωτερικά, στιλπνή εσωτε-
ρικά.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π70 
Α.Μ. Θ 39 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,018 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009-0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11 ομάδες οστράκων 
από το σώμα φλάσκας, που φαίνεται 
ότι συνανήκουν, εφόσον φέρουν τον 
ίδιο τύπο διακόσμησης. Ορισμένα 
διατηρούνται καλύτερα από άλλα. Η 
διακόσμηση συνίσταται σε λευκές πλα-
τιές ταινίες εκατέρωθεν των οποίων 
υπάρχουν κτενίσματα από διαγώνιες 
κυματοειδείς ελαφρώς συγκλίνοντες 
λεπτές γραμμές σε πυκνή διάταξη. Σε 
ορισμένα όστρακα σώζονται μόνο τα 
κτενίσματα και όχι η πλατιά ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4)
ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π71 
Α.Μ. Θ 39 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,033 μ., από 9 λεπτές κά-
θετες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη. Εσωτερικά: τμήμα 
κτενίσματος από 4 κάθετες λεπτές έως 
μεσαίες ευθείες γραμμές σε πυκνή 

διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/2) 
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Στιλ-
πνή εξωτερικά, φθαρμένη εσωτερικά
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π72 
Α.Μ. Θ 39 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εσωτερικά σώζεται 1 κτένισμα 
από 5-6 λεπτές διαγώνιες ευθείες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη και ακόμη 
1 κτένισμα από 6 λεπτές διαγώνιες κυ-
ματοειδείς γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
Εξωτερικά σώζεται 1 κτένισμα πλάτους 
0,042 μ. (καλύπτει όλο το όστρακο) 
αποτελούμενο από περίπου 20 λεπτές 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 1 
κτένισμα ΚΤ3α και 1 κτένισμα ΚΤ3β
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π73 
Α.Μ. Θ 42 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου από 2 συγκολλημένα όστρακα. 
Εξωτερικά φέρει 1 κτένισμα πλάτους 
0,029 μ., από 13-14 λεπτές οριζόντιες 
κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή διάτα-
ξη. Παράλληλα σε αυτό βρίσκεται πλα-
τιά λευκωπή ταινία πάχους 0,005 μ., 
ακόμη μία παράλληλη μεσαίου πάχους 
(0,003 μ.) και τέλος 1 κτένισμα (σωζ.
πλάτ.: 0,022 μ.), από 5 λεπτές οριζόντι-
ες κυματοειδείς σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη. Εσωτερικά σώζονται περίπου 
2 κτενίσματα από 7 και 9 αντίστοιχα 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/3) 
ΚΤ/Ε/Α1γ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 1-2 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους, ωστόσο αρκετά 
φθαρμένο εσωτερικά και εξωτερικά.
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση - Τ10

Α.Ε. Π74 
Α.Μ. Θ 42 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,012 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,021 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από τον ώμο φλά-
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σκας. Εσωτερικά διακρίνεται πρόσθετο 
τμήμα πηλού για την συγκόλληση 
του λαιμού. Εξωτερικά: κτενίσματα με 
ασαφή όρια. Διακρίνονται με δυσκολία 
περίπου 12 ευθείες γραμμές ποικίλου 
πάχους.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 5/6) ασα-
φές (ίσως ΚΤ3α)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ιδι-
αίτερα φθαρμένη εξωτερική επιφάνεια. 
Συγκολλημένο από 2 όστρακα.
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση - Τ10

Α.Ε. Π75 
Α.Μ. Θ 42 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,093 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει κτένισμα 
πλάτους 0,039 μ., από περίπου 7 λεπτές 
διαγώνιες ευθείες γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. Σώζει ακόμη 4 λευκές διαγώ-
νιες πλατιές (περίπου 0,006 μ.) ταινίες 
που εναλλάσσονται με 3 αντίστοιχες 
ερυθρές. Εσωτερικά: δεν διακρίνεται 
διακόσμηση λόγω εκτεταμένης φθοράς. 
Το όστρακο συγκολλάται με ακόμη 2 
όστρακα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/3) 
τμήματα κτενισμάτων εναλλάξ: 
ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2.5 YR 5/6) δεν 
έχει σχεδιαστεί λόγω φθοράς
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Φθαρμένη επιφάνεια ιδιαίτερα εσωτε-
ρικά. Συγκολλημένο από 5 όστρακα.
ΦΑΣΗ Αρχική φάση - Τ10

Α.Ε. Π76 
Α.Μ. Θ 42 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,012 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013-0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει 2 κτενίσματα 
από 3 και 2 μεσαίες διαγώνιες ευθείες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη και ακόμη 2 
από 8 και 3 αντίστοιχα λεπτές έως με-
σαίες διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά σώζει 1 
κτένισμα από 6 λεπτές διαγώνιες κυμα-
τοειδείς γραμμές σε πυκνή διάταξη και 
ακόμη 2 συγκλίνοντα κτενίσματα από 
6-7 και 7 λεπτές κυματοειδείς γραμμές 
αντίστοιχα σε πυκνή διάταξη. Ανάμεσα 
στα 2 τελευταία κτενίσματα υπάρχει 
μονή λευκωπή πλατιά ελαφρώς διαγώ-
νια ταινία (πάχους 0,005 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 R 5/6)
ΚΤ//Ε/Α 1β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Στιλ-

πνή κατά τόπους εξωτερικά, φθαρμένη 
κατά τόπους επιφάνεια.
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση - Τ10

Α.Ε. Π77 
Α.Μ. Θ 42 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος-σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,153 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χείλος και μέρος του σώμα-
τος ανοικτής φιάλης. Εξωτερικά φέρει 
3 πλατιές διαγώνιες λευκωπές ταινίες 
(πάχους 0,008 μ.) που εναλλάσσονται 
με 4 πλατύτερες ερυθρές. Εσωτερικά 
επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο με 
εναλλαγή 5 λευκωπών ταινιών (πάχους 
0,007 μ.), με περίπου 5 αντίστοιχες 
ερυθρές. Περιγράφηκε και σχεδιάστηκε 
μόνο το κατώτατο τμήμα αποτελούμε-
νο από 2 όστρακα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή, φθαρμένη επιφάνεια 
ιδιαίτερα εξωτερικά.
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση - Τ10

Α.Ε. Π78 
Α.Μ. Θ 42 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,081 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009-0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζεται κτένισμα πλάτους 
0,035 μ., από 14 λεπτές κάθετες κυμα-
τοειδείς γραμμές. Σώζεται ακόμη ίχνος 
από δεύτερο αδιάγνωστο κτένισμα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π79 
Α.Μ. Θ 54 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009-0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
(πλάτους 0,015 μ.) από 5 λεπτές έως με-
σαίες κυματοειδείς διαγώνιες γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: τμήμα 
κτενίσματος (σωζ. πλάτους 0,012 μ.) 
από 3 μεσαίες κυματοειδείς διαγώνιες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη. Εσωτερικά ιδιαίτερα στιλ-
πνή.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π80 
Α.Μ. Θ 54 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει κτένισμα 
(πλάτους 0,019 μ.), από 6 μεσαίες κά-
θετες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη καθώς και μονή κάθετη πλατιά 
(πλάτ.: 0,005 μ.) λευκωπή ταινία. 
Εσωτερικά σώζει μόνο μία πλατιά (σωζ. 
πλάτ.: 0,005 μ.) λευκωπή κάθετη ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Ιδιαίτερα στιλπνή εσωτερικά και 
εξωτερικά
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π81 
Α.Μ. Θ 54 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει κτένισμα πλάτους 
0,022 μ., από 4 (1 μεσαία και 3 λεπτές) 
κάθετες ευθείες γραμμές σε μεσαία 
διάταξη. Εσωτερικά πρόσθετο τμήμα 
πηλού προδίδει ότι ίσως το όστρακο 
βρισκόταν κοντά στο λαιμό.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 4/3) 
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π82 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται κτένισμα 
(σωζ. πλάτ.: 0,024 μ.) από 5 μεσαίες κά-
θετες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. Σώζεται επίσης και πλατιά 
(0,007 μ.) κάθετη λευκωπή ταινία 
παράλληλη με το κτένισμα. Εσωτερικά: 
η διακόσμηση συνίσταται σε μονή δια-
γώνια πλατιά (0,007 μ.) λευκωπή ταινία 
εκατέρωθεν της οποίας βρίσκονται 
σε παράλληλη διάταξη 2 κτενίσματα 
από 2 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
μικρά ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 R 4/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
(10 R 4/6) ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή
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ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π83 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
(σωζ. πλάτ. 0,028 μ.), από 6 λεπτές έως 
μεσαίες κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη. Εσωτερι-
κά: τμήμα κτενίσματος (σωζ. πλάτ. 0,01 
μ.), από 4 λεπτές διαγώνιες ευθείες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 5/6) ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π84 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,064 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012-0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
(σωζ. πλάτ. 0,031 μ.), από 12 λεπτές κά-
θετες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. Εσωτερικά: δεν διακρίνεται 
διακόσμηση λόγω εκτεταμένης φθοράς.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/3) 
αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π85 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσμα-
τος (πλάτος 0,03 μ.), από 6 λεπτές έως 
μεσαίες διαγώνιες ευθείες γραμμές σε 
μεσαία διάταξη. Εσωτερικά: τμήματα 
2-3 κτενισμάτων από συνολικά 10 λε-
πτές έως μεσαίες διαγώνιες κυματοει-
δείς γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
τμήματα 2-3 κτενισμάτων ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Εσωτερικά: φθαρμένη επιφάνεια, εξω-
τερικά: στιλπνή κατά τόπους.
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π86 
Α.Μ. Θ 53 

Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 1-2 κτενι-
σμάτων από 3 και 4 αντίστοιχα διαγώ-
νιες λεπτές κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη. Εσωτερικά: 
τμήμα κτενίσματος (σωζ. πλάτ. 0,021 
μ.), από 5 λεπτές οριζόντιες κυματοει-
δείς γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π87 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,048μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσμα-
τος (πλάτους 0,025 μ.), από 8 λεπτές 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: τμήμα 
κτενίσματος (σωζ. πλάτ. 0,009 μ.), από 
5 λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 3/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 2,5/1) 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 2,5/1) 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Εξω-
τερικά έντριπτη, φθαρμένη επιφάνεια. 
Εσωτερικά: στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π88 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος (πλάτους 0,013 μ.), από περίπου 10 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: 3 λευ-
κωπές μεσαίες κάθετες ταινίες (ασαφές 
μοτίβο).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 6/4) έως 
(2,5 YR 5/6). ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ2β (ασαφές-αραιό κτένι)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, ιδιαίτερα στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π89 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.

ΠΑΧΟΣ 0,011-0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσμα-
τος (πλάτους 0,032 μ.), από περίπου 7 
μεσαίου πάχους κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: 
τμήμα κτενίσματος (πλάτους 0,03 μ.), 
από 7-8 (δεν διακρίνονται καλά λόγω 
φθοράς) κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 4/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/3) 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή, κυρίως εξωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π90 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει κτένισμα 
(πλάτους 0,009 μ.), από 3 λεπτές δια-
γώνιες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. Σώζεται επίσης μονή πλατιά 
(0,005 μ.) διαγώνια λευκωπή ταινία. 
Εσωτερικά: σώζεται πλατιά (0,005 
μ.) λευκωπή διαγώνια ευθεία ταινία 
εκατέρωθεν της οποίας βρίσκονται 2 
κτενίσματα από 5 και 2 λεπτές διαγώ-
νιες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Ιδιαίτερα στιλπνή εσωτερικά και 
εξωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π91 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα από 3 ή 
4 κτενίσματα. Τα δύο σώζουν περίπου 
13-14 και τα άλλα 4 και 2 αντίστοιχα 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: τμήματα 
2 κτενισμάτων από αδιάγνωστο αριθμό 
λεπτών κάθετων κυματοειδών γραμ-
μών σε πολύ πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 3-4 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 2 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή εσωτερικά και 
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εξωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π92 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,069 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Διαστάσεις δίνονται για το 
μεγαλύτερο όστρακο. Εξωτερικά: τμήμα 
κτενίσματος (σωζ. πλάτους 0,027 μ.), 
από 7-8 λεπτές έως μεσαίες ευθείες 
κάθετες γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
Εσωτερικά: τμήμα κτενίσματος με ασα-
φή όρια αποτελούμενο από 4 μεσαίες 
διαγώνιες ευθείες γραμμές σε πυκνή 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 
έως (7,5 YR 2,5/1) ΚΤ2α (ασαφές λόγω 
φθοράς)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Εσωτερικά στιλπνή. 3 όστρακα συνα-
νήκοντα
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π93 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,081 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014-0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για 9 όστρακα 
ανοικτής φιάλης. Διαστάσεις δίνονται 
για το μεγαλύτερο όστρακο. Εξωτερικά: 
τμήματα 2 κτενισμάτων από 8 και 7 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: τμήματα 
3 κτενισμάτων. Το μεγαλύτερο σώζει 
περίπου 10 λεπτές οριζόντιες κυματο-
ειδείς γραμμές σε πυκνή διάταξη. Δια-
γώνια και σε επαφή με αυτό βρίσκεται 
δεύτερο κτένισμα από 6 λεπτές κυματο-
ειδείς γραμμές σε πυκνή διάταξη, ενώ 
σώζεται και ίχνος τρίτου κτενίσματος 
από 3 γραμμές. Σημειωτέον ότι στο 
σχέδιο φαίνονται και κάποιες λευκω-
πές επιφάνειες. Στα υπόλοιπα όστρακα 
διακρίνονται τα εξής μοτίβα: Ερυθρές 
ταινίες πληρούμενες με κτενίσματα και 
σε μία περίπτωση ερυθρή ολόβαφη 
κηλίδα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) έως 
(7,5 YR 3/2). 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/3) 
παραλλαγή του ΚΤ/Ε/Α 2β με διασταυ-
ρούμενες ταινίες
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Ιδιαίτερα στιλπνή εσωτερικά και εξωτε-
ρικά. Σε άλλα όστρακα ωστόσο υπάρχει 
εκτεταμένη φθορά.
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π94 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,095 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,013 μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει διακόσμηση από μονή 
διαγώνια πλατιά (0,009 μ.), λευκωπή 
ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 R 5/6) Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π95 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,069 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Το όστρακο παρουσιάζει 
τέτοια καμπυλότητα, ώστε φαίνεται 
ότι προέρχεται από την περιοχή της 
βάσης. Σώζεται κτένισμα πλάτους 
0,028 μ., από περίπου 10 μεσαίες δια-
γώνιες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/3) 
ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π96 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,081 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. 4 χείλη και 15 όστρακα 
σώματος συνανήκοντα, από φιάλη. 
Δίνονται διαστάσεις του μεγαλύτερου 
οστράκου. Εσωτερικά σώζει κτένισμα 
που καλύπτει το σύνολο του οστράκου. 
Πρόκειται για περίπου 13-15 λεπτές 
ευθείες κάθετες γραμμές σε μεσαία έως 
αραιή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
μονόχρωμο 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή εσωτερικά και 
εξωτερικά
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π97 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα-βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,165 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (β.) 0,015 μ. (σ.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος και βάσης 
ανοικτού αγγείου. Διαστάσεις και 
περιγραφή δίνονται για το μεγαλύτερο 
όστρακο, που προέρχεται από την 
βάση και το κατώτερο τμήμα του αγγεί-
ου. Εξωτερικά: τμήματα κτενισμάτων 
με ασαφή όρια, κτένι μεσαίο-αραιό σε 
μεσαία διάταξη. Εσωτερικά: μεσαίο 

πλάτος 0,027 μ., κτένι μεσαίο-αραιό, 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 5-6 
κτενίσματα όλα ΚΤ3β ή ΚΤ2β, (3 από 
αυτά πιθανώς σχηματίζουν ΚΤ6β) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
πυθμένας=ΚΤ4α, 4 κτενίσματα ΚΤ2β ή 
ΚΤ3β, 2 κτενίσματα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή εσωτερικά, κατά 
τόπους φθαρμένη εξωτερικά. 13 συνα-
νήκοντα όστρακα ανοικτής φιάλης.
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π98 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Διαστάσεις δίνονται για το 
μεγαλύτερο όστρακο. Κτενίσματα πλά-
τους 0,012 μ., κτένι αραιό με 2 μεσαίου 
πλάτους κυματοειδείς ταινίες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/1 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ8β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους 
Πρόκειται για 9 συνανήκοντα όστρακα 
από φλάσκα.
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π99 
Α.Μ. Θ 53 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,112 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,006-0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Διαστάσεις δίνονται για το με-
γαλύτερο θραύσμα, που είναι συγκολ-
λημένο από 3 όστρακα και προέρχεται 
από τον ώμο. Κτενίσματα σωζ. πλάτους 
0,029 μ., κτένι μεσαίου πλάτους με 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 4/1 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ6β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή, 8 συνανήκοντα όστρα-
κα από φλάσκα.
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π100 
Α.Μ. ΙΑ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,077 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 
κτενισμάτων πλάτους 0,032 μ., κτένι 
αραιό-μεσαίο με λεπτά δόντια εναλλάξ 
με τμήματα 2 κτενισμάτων πλάτους 
0,01 μ., μονόδοντο κτένι. Εσωτερικά: 
τμήματα 3 κτενισμάτων πλάτους 0,027 
μ., κτένι πυκνό με πολύ λεπτά δόντια 
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εναλλάξ με 2 λευκά κτενίσματα πλά-
τους 0,01 μ., μονόδοντο κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 3/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π101 
Α.Μ. ΙΑ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,175 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012-0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μεγάλο θραύσμα φιάλης. 
Εξωτερικά: τμήματα 3 λευκωπών κτενι-
σμάτων πλάτους 0,008 μ., μονόδοντο 
κτένι. Εσωτερικά: τμήματα 3 λευκωπών 
κτενισμάτων πλάτους 0,01μ., μονόδο-
ντο κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 4/3) Ε/Α 
1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Στιλ-
πνή εξωτερικά, έντριπτη εσωτερικά και 
κατά τόπους φθαρμένη. Συγκολλημένο 
από 2 όστρακα.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π102 
Α.Μ. ΙΑ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,013 μ., κτένι μεσαίο με 
μεσαία δόντια. Εσωτερικά: κτένισμα 
πλάτους 0,024 μ., κτένι αραιό με 5 
πλατιά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR Ν/5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/3) 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 3/2) 
ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π103 
Α.Μ. ΙΑ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007-0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 3 κτεν.: 1+3: σωζ.πλάτ.: 
0,021μ., κτένι μεσαίο με λεπτά δόντια. 2: 
πλάτους 0,024μ., κτένι α ραιό-πυκνό με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 4/2) 2-3 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Συνανήκει με το Π104
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π104 
Α.Μ. ΙΑ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα κτενίσματος πλάτους 
0,031 μ., κτένι μεσαίο με 10 λεπτά 
δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 4/2)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους. Συνανήκει με το 
Π103
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π105 
Α.Μ. ΙΑ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0115 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσμα-
τος πλάτους 0,024 μ., κτένι μεσαίο 
με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: τμήμα 
κτενίσματος πλάτους 0,013 μ., πυκνό 
κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 R 4/4) ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 R 4/4) ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Στιλ-
πνή κατά τόπους, ιδιαίτερα φθαρμένη 
η επιφάνεια εσωτερικά. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π106 
Α.Μ. ΙΑ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,032 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,05 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για μικρό 
θραύσμα, που σώζει και το οριζόντιο 
χείλος-απόληξη λαιμού. Κτενίσματα 
με ασαφή όρια. Κτένι πολύ πυκνό με 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ2α; (πολύ φθαρμένο)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Πολλά ιζήματα
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π108 
Α.Μ. ΙΑ 0 
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,021 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ.) 0,013 μ. (σ.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για μεγάλο 
θραύσμα, ανοικτής προχυτικής φιάλης 
(χείλος-σώμα-γέννηση προχοής). 
Εξωτερικά: τμήματα 5 κτενισμάτων: 

1+2: πλάτους 0,03 μ., κτένι μεσαίο με 8 
μεσαία δόντια. 3,4,5: πλάτους 0,03 μ., 
με το ίδιο κτένι, κάτω από το χείλος. 
Εσωτερικά: τμήματα 4 κτενισμάτων: με 
το ίδιο κτένι όπως στην εξωτερική όψη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/7
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 2 
κτενίσματα ΚΤ3β και 3 κτενίσματα που 
σχηματίζουν ΚΤ6β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 4 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή εσωτερικά και εξωτερικά. 
Συγκολλημένο από 14 όστρακα.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π108 
Α.Μ. ΙΑ 1 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007-0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κλειστό αγγείο με λεπτά 
τοιχώματα (διαστάσεις κ' περιγραφή 
δίνονται για το μεγαλύτερο όστρακο). 
Τμήματα λευκών κτενισμάτων πλάτους 
0,005 μ., μονόδοντο κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 4/4) ΚΤ8β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους 8 συνανήκοντα 
όστρακα
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π109 
Α.Μ. ΙΑ 5 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα κτενίσματος σωζ. πλά-
τους 0,029 μ., κτένι πυκνό με μεσαία 
δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ χονδρόκοκκος με πλή-
θος ασβεστολιθικών εγκλεισμάτων
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 4/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Φθαρμένη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π110 
Α.Μ. ΙΑ 6 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,069 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,03 μ., κτένι πυκνό με 
λεπτά δόντια. Εσωτερικά: τμήματα 2 
κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,009 μ., 
κτένι πυκνό με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4)
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μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους φθαρμένη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π111 
Α.Μ. ΙΑ 14 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,082 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσμα-
τος πλάτους 0,02 μ., κτένι αραιό με 5 
πλατιά δόντια. Εσωτερικά: τμήματα 2 
κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,034 μ., 
κτένι αραιό με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 3/2) 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 4/3)
2 κτενίσματα ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π112 
Α.Μ. ΙΑ 14 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσμα-
τος πλάτους 0,019 μ., κτένι αραιό με 
πλατιά δόντια. Εσωτερικά: κτένισμα 
πλάτους 0,022 μ., κτένι πολύ αραιό με 
4 μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ χονδρόκοκκος με 
πολλά ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6)
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Εσωτερικά κατά τόπους φθαρμένη, 
εξωτερικά στιλπνή
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π113 
Α.Μ. ΙΑ 14 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 κτενι-
σμάτων πλάτους 0,015 μ., κτένι αραιό 
με 3 μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 6/3) 
μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 2 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Εσω-
τερικά στιλπνή κατά τόπους, εξωτερικά 
φθαρμένη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π114 
Α.Μ. ΙΑ 14 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό

ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: κτένισμα πλάτους 
0,014 μ., κτένι μεσαίο με μεσαία δό-
ντια. Εσωτερικά: τμήματα 2 κτενισμά-
των πλάτους 0,015 μ., κτένι μεσαίο με 5 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) έως 
(7,5 YR 5/4) ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 3 
κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή εσωτερικά και 
εξωτερικά συγκολλημένο με το Π120
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π115 
Α.Μ. ΙΑ 14 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,078 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα κτενίσματος σωζ. 
πλάτους 0,028 μ., κτένι πυκνό με λεπτά 
δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Εξωτερικά στιλπνή
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π116 
Α.Μ. ΙΑ 14 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,028 μ., κτένι μεσαίο 
με μεσαία-πλατιά δόντια. Εσωτερικά: 
κτένισμα σωζ. πλάτους 0,031 μ., κτένι 
μεσαίο με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά και οργανικά εγκλεί-
σματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 4/4) ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/2) 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή εξωτερικά και κατά τόπους 
εσωτερικά
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης - επίχωση

Α.Ε. Π117 
Α.Μ. ΙΑ 7 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 κτενι-
σμάτων πλάτους 0,017 μ., κτένι πυκνό 
με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: τμήματα 
2 κτεν. πλάτους 0,022 μ., κτένι μεσαίο 
με κατά τόπους μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 2 
κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Εξωτερικά στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π118 
Α.Μ. ΙΑ 7 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,023 μ., κτένι μεσαίο με 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ2β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Εσω-
τερικά και εξωτερικά στιλπνή
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π119 
Α.Μ. ΙΑ 7 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 κτενι-
σμάτων: 1+3: μεγ.πλάτ.: 0,027 μ., κτένι 
μεσαίο με λεπτά δόντια. 2: πλάτους 
0,013 μ., λευκό μονόδοντο κτένι. 
Εσωτερικά: τμήματα 3 κτενισμάτων. 
1+3: σωζ. πλάτ.: 0,022 μ., κτένι πυκνό 
με λεπτά δόντια. 2:, πλάτους 0,011 μ., 
λευκό μονόδοντο κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 4/3) 
ΚΤ/Ε/Α 1γ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ/Ε/Α 1γ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Φθαρμένη κατά τόπους
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π120 
Α.Μ. ΙΑ 7 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,085 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 κτενι-
σμάτων μεγ. πλάτους 0,016 μ., κτένι 
μεσαίο με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: 
τμήματα 2-3 κτεν. πλάτους 0,015 μ., 
κτένι μεσαίο με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 3/4) 2 
κτενίσματα ΚΤ3β και 1 κτένισμα ΚΤ3α 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/3) 3 
κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Εξωτερικά στιλπνή, συγκολλημένο με 
το Π114
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση
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Α.Ε. Π121 
Α.Μ. ΙΑ 7 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Το χείλος εξωτερικά φέρει 
ελαφρά αυλάκωση. Εξωτερικά: τμήματα 
2 κτενισμάτων με ασαφή όρια, κτένι 
αραιό με πλατιά δόντια. Εσωτερικά: 
τμήματα 3 κτενισμάτων. 1: σωζ. πλάτ.: 
0,023 μ., κτένι αραιό με μεσαία δόντια. 
2+3: πλάτους 0,028 μ., κτένι αραιό με 5 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 1 
κτένισμα ΚΤ2α, 1 κτένισμα ΚΤ3α 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 1 
κτένισμα ΚΤ2α, 1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Εξω-
τερικά ιδιαίτερα φθαρμένη, στιλπνή 
κατά τόπους
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π122 
Α.Μ. ΙΑ 7 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 κτενι-
σμάτων: με ασαφή όρια, κτένι πυκνό με 
πολύ λεπτά δόντια. Εσωτερικά: τμήμα-
τα 4 κτενισμάτων με ασαφή όρια, κτένι 
πυκνό με πολύ λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR5/4) ίσως 
2-3 ΚΤ1β (ασαφή λόγω φθοράς) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR5/4) ίσως 
2-3 ΚΤ1β (ασαφή λόγω φθοράς)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Φθαρμένη κατά τόπους
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π123 
Α.Μ. ΙΑ 7 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το τμήμα αυτό του χείλους 
προέρχεται κοντά από την προχοή. 
Εξωτερικά: τμήματα 5 κτενισμάτων, 
εναλλάξ: 1,3,5: πλάτους 0,027 μ., κτένι 
πυκνό με λεπτά δόντια. 2,4: πλάτους 
0,009 μ., μονόδοντο κτένι. Εσωτερικά: 
τμήμα κτενίσματος με ασαφή όρια, 
κτένι μεσαίο με πολύ λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους ιζήματα
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π124 
Α.Μ. ΙΑ 7 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά και εσωτερικά: 
τμήματα 5 κτενισμάτων, εναλλάξ: 1,3,5: 
πλάτους 0,032 μ., κτένι πυκνό με λεπτά 
δόντια. 2,4: πλάτους 0,012 μ., μονόδο-
ντο κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/3) 
ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π125 
Α.Μ. ΙΑ 28 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 5 λευκών κτενισμά-
των πλάτους 0,006 μ., μονόδοντο κτένι
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
Ε/Α 1α 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π126 
Α.Μ. ΙΑ 28 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 2 κτενισμάτων 
πλάτους 0,026 μ., κτένι μεσαίο-αραιό 
με μεσαία-λεπτά δόντια. Διαχωρίζονται 
από 2 πλατιές λευκωπές ταινίες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Ιδιαίτερα στιλπνή
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π127 
Α.Μ. ΙΑ 28 
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,016-0,019 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θραύσμα από την βάση 
μεγάλης φιάλης. Εξωτερικά: τμήματα 
κτενισμάτων με ασαφή όρια, κτένι με-
σαίο με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: κτενί-
σματα (με ασαφή όρια) κτένι μεσαίο με 
πολύ λεπτά δόντια. Συγκλίνουν προς 
τον πυθμένα, όπου υπάρχει περιμετρι-
κά ερυθρή ταινία πλάτους 0,006 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ χονδρόκοκκος με 
πολλά ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ/Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Εξωτερικά ιδιαίτερα φθαρμένη επιφά-

νεια, εσωτερικά κατά τόπους στιλπνή. 
Συγκολλημένο από 2 όστρακα.
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π128 
Α.Μ. ΙΑ 28 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: κτένισμα πλάτους 
0,004 μ., μονόδοντο κτένι. Εσωτερικά: 
τμήματα 2 κτεν. πλάτους 0,003 μ., 
μονόδοντο κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ8β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π129 
Α.Μ. ΙΑ 28 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,158 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θραύσμα φιάλης κοντά 
στην βάση. Εξωτερικά: τμήματα 3 κτενι-
σμάτων πλάτους 0,036 μ., κτένι μεσαίο 
με 7 μεσαία δόντια. Εσωτερικά: τμή-
ματα 2 κτενισμάτων: 1: πλάτους 0,033, 
κτένι μεσαίο με 7 μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 3 
κτενίσματα ΚΤ3β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 2 
κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Συγκολλημένο από 4 όστρακα
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π130 
Α.Μ. ΙΑ 25 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 κτενι-
σμάτων. 1+3: σωζ.πλάτους: 0,015 μ., 
κτένι μεσαίο με μεσαία δόντια. 2: πλά-
τους 0,005 μ., μονόδοντο λευκό κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/3) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Εξαι-
ρετικά φθαρμένη εξωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π131 
Α.Μ. ΙΑ 25 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,083 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 κτενι-
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σμάτων σωζ. πλάτους: 0,011 μ., κτένι 
αραιό με πλατιά δόντια. 2,3: πλάτους 
0,03 μ., κτένι πυκνό με πλατιά δόντια. 
Εσωτερικά: τμήμα κτενίσματος πλά-
τους 0,012 μ., κτένι μεσαίο με μεσαία 
δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) έως 
(2,5 YR 3/2). 2 κτενίσματα ΚΤ2β και 1 
ΚΤ3β, δύο από αυτά συμπλέκονται 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π132 
Α.Μ. ΙΑ 25 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,077 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: κτενίσματα 
πλάτους 0,004 μ., μονόδοντο κτένι. 
Εσωτερικά: 4 κτενίσματα πλάτους 0,004 
μ., μονόδοντο κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR Ν6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ8β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ8β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους. 
Συγκολλημένο από 3 όστρακα.
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π133 
Α.Μ. ΙΑ 25 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,073 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. 1: σωζ. πλάτ.: 0,03 μ., κτένι πυ-
κνό με λεπτά δόντια. 2: πλάτους 0,009 
μ., μονόδοντο κτένι. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (7,5 YR 5/4) 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π134 
Α.Μ. ΙΑ 25 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 κτενι-
σμάτων: 1: σωζ. πλάτ.: 0,008 μ., κτένι 
πυκνό με λεπτά δόντια. 2,3: πλάτους 
0,006 μ., μονόδοντο κτένι. Εσωτερικά: 
τμήμα κτενίσματος με ασαφή όρια, 
κτένι με πλατιά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με αρκε-
τά ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ασαφές ίσως Ε/Α 2;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Ιδιαίτερα φθαρμένη εσωτερικά,
εξωτερικά στιλπνή κατά τόπους. Συ-
γκολλημένο από 4 όστρακα. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π135
Α.Μ. ΙΑ 23 
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,055 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για θραύσμα 
(1/3) του κατώτερου τμήματος του 
λαιμού, στο σημείο που συνδέεται 
με το σώμα. Τμήματα 3 κτενισμάτων: 
1,3: σωζ. πλάτ.: 0,032 μ., κτένι μεσαίο 
με λεπτά δόντια. 2: πλάτους 0,006 μ., 
μονόδοντο λευκό κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Φθαρμένη εξωτερικά κατά τόπους
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π136
Α.Μ. ΙΑ 23 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: κτένισμα πλάτους 
0,013 μ., κτένι πυκνό με 4 μεσαία 
δόντια. Εσωτερικά: τμήμα κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,007 μ., κτένι μεσαίο με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/3) 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/4) 
μονόχρωμο
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π137
Α.Μ. ΙΑ 23 
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 5 κτενι-
σμάτων, εναλλάξ: 1,3,5: πλάτους 0,027 
μ., κτένι πυκνό με λεπτά δόντια. 2,4: 
πλάτους 0,005 μ., μονόδοντο κτένι. 
Εσωτερικά: τμήματα 2 κτενισμάτων: 1: 
πλάτους 0,008 μ., μονόδοντο κτένι. 2: 
σωζ. πλάτους 0,023 μ., κτένι μεσαίο με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με αρκε-
τά ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Φθαρμένη εσωτερικά και εξωτερικά, 
κατά τόπους στιλπνή.

ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π138
Α.Μ. ΙΑ 23 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012-0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 2 κτενισμάτων: 1: 
πλάτους 0,011 μ., μονόδοντο κτένι. 2: 
σωζ. πλάτους 0,019 μ., κτένι μεσαίο με 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 6/4) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π139
Α.Μ. ΙΑ 23 
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,1 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 2-4 κτενισμάτων 
πλάτους 0,025 μ., κτένι πολύ πυκνό με 
πολύ λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με αρκετά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 6/4) 2-4 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή εξωτερικά. Συ-
γκολλημένο με 3 όστρακα.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π140
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 κτενι-
σμάτων σωζ. πλάτους: 1: 0,0235 μ., 2: 
0,01 μ., πυκνό κτένι με λεπτά δόντια. 
Εσωτερικά: τμήμα ενός κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,039 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (σκούρος φαιός 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή
1 κτένισμα ΚΤ3α, 1 κτένισμα KT3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
1 κτένισμα ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στην εξωτερική επιφάνεια 
κατά τόπους στιλπνή. Συγκολλημένο 
από 3 όστρακα.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π141
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007-0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος σωζ.
πλάτους 0,0207 μ., μεσαίο κτένι με 
λεπτά δόντια.
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στην εξωτερική επιφάνεια 
κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π142
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,097 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0107 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,0302 μ., πυκνό 
κτένι με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: 
τμήματα 2 κτενισμάτων σωζ. πλάτους: 
1: 0,0207 μ., 2: 0,0105 μ., μεσαίο κτένι 
με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (σκούρος φαιός 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή, 2 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στην εξωτερική επιφάνεια 
κατά τόπους στιλπνή. Συγκολλημένο 
από 4 όστρακα.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π143
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,071 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009-0,0095 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 2 κτενισμάτων σωζ.
πλάτους: 1: 0,022 μ., 2: 0,034 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή, 1 
κτένισμα ΚΤ2β, 1 κτένισμα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π144
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,112 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007-0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 3 κτενισμάτων σωζ.
πλάτος 1: 0,0105 μ., μεσαίο κτένι με 
πλατιά δόντια. σωζ. πλάτος 2: 0,093 
μ., μεσαίο κτένι με λεπτά δόντια. σωζ.
πλάτος 3: 0,0735 μ., μεσαίο κτένι με 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή ΚΤ/Ε/Α 1δ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙ-

ΑΣ Έντριπτη, συγκολλημένο από 2 
όστρακα
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π145
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009-0,0105 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,0155 μ., πυκνό 
κτένι με λεπτά δόντια. Εσωτερικά 
σώζονται τμήματα 3 πλατιών ερυθρών 
ταινιών σε εναλλαγή με 4 αντίστοιχες 
λευκές μέγιστου σωζ. πλάτους 0,056 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π146
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,0575 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,006-0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα 1-2 κτενισμάτων σωζ.
πλάτους 0,039 μ., μεσαίο κτένι με 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
1-2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π147
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,036 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα 2 κτενισμάτων σωζ. 
πλάτους: 1: 0,025 μ., 2: 0,015 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (σκουρόχρωμος 
φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 2 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη στην εξωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π148
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,071 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,048 μ., πυκνό 

κτένι με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: 
τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. πλάτους 
0,008 μ., πυκνό κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελά-
χιστα ασβεστολιθικά εγκλείσματα και 
αρνητικά αποτυπώματα αχύρων
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (σκουρόχρωμος 
φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ1β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ1β (ή πιθανό ΚΤ4α)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στις δύο επιφάνειες
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π149
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0101 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός 
κτενίσματος πλάτους 0,024 μ., (5 
δόντια) μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια. 
Εσωτερικά: τμήμα ενός κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,032 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με 
ελάχιστα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ1β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη στην εξωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π150
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,077 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 4 κτενι-
σμάτων σωζ. πλάτος: 0,012 + 0,022 μ.+ 
0,007 μ., πυκνό κτένι με λεπτά δόντια. 
Σωζ. πλάτος ΚΤ2α: 0,019 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: 
τμήμα 2 κτενισμάτων σωζ. πλάτους: 
1: 0,005 μ., 2: 0,021 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή, 2 κτενίσματα ΚΤ1β, 1 κτένισμα 
ΚΤ2α, 1 κτένισμα ασαφές (ίσως ΚΤ3β)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
1-2 κτενίσματα ΚΤ1β, ασαφή λόγω 
φθοράς 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή. Συνανήκει με τα 
Π154 και Π163
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π151
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,1 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,085-0,011 μ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 2 κτενισμά-
των σωζ. πλάτους: 0,041μ.+ 0,019 μ., 
πυκνό κτένι με μεσαία δόντια (ΚΤ2β), 
μεσαίο κτένι με λεπτά δόντια (ΚΤ3β). 
Κακή διατήρηση στην εσωτερική 
επιφάνεια όπου δεν σώζεται σχεδόν 
τίποτα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή, 1 κτένισμα ΚΤ2β, 1 κτένισμα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π152
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα 2 κτενισμάτων σωζ. 
πλάτους: 0,01 μ. πυκνό κτένι με λεπτά 
δόντια. Πιθανώς τρίτη δέσμη κτενίσμα-
τος με αραιό κτένι και μεσαία δόντια 
ξεκινά δίπλα στις προηγούμενες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής (ανοικτόχρωμος 
φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή, 
1-3 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π153
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0525 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0115 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 
κτενισμάτων. Μέγ. σωζ. πλάτους ΚΤ1β: 
0,029 μ., ΚΤ1α: 0,006 μ., ΚΤ1β: 0,0075 
μ., ΚΤ1β: μεσαίο κτένι με λεπτά δόντια, 
ΚΤ1α: μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια, 
ΚΤ1β: μεσαίο κτένι με λεπτά δόντια. 
Εσωτερικά: τμήμα ενός κτενίσματος 
μέγ. σωζ. πλάτους: 0,032 μ. μεσαίο 
κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
ΚΤ1β
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή ΚΤ/Ε/Α 1γ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π154
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,078 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 1-2 του-

λάχιστον κτενισμάτων σωζ. πλάτους 
0,018 μ., πυκνό κτένι με λεπτά δόντια. 
Εσωτερικά: τα ίχνη της βαφής που 
σώζονται δεν επιτρέπουν εξαγωγή 
συμπερασμάτων για την διακόσμηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή ΚΤ3β
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή (ασαφές)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Στην 
εξωτερική επιφάνεια έντριπτη. Συνανή-
κει με τα Π150 και Π163.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π155
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα 2 λευκών κτενισμάτων 
σωζ. πλάτ. 0,021 μ., αραιό κτένι με 
πλατιά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (σκουρόχρωμος 
φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη στην εξωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π156
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,0495 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,028 μ., μεσαίο κτένι 
με λεπτά δόντια. Πιθανώς στην κάτω 
επιφάνεια του οστράκου ξεκινά και 
δεύτερη δέσμη κτενίσματος.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή, 2 
κτενίσματα ΚΤ1β (το ένα ασαφές)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π157
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0635 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,017 μ., πυκνό 
κτένι με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: τμή-
μα 2 κτενισμάτων σωζ. πλάτ: ΚΤ1α: 0,01 
μ., ΚΤ1β: 0,012 μ.ΚΤ1α: μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια. ΚΤ1β: πυκνό κτένι με 
λεπτά δόντια
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή, 
1 κτένισμα ΚΤ1β, 1 κτένισμα (πιθανό 
ΚΤ1α)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή κατά τόπους και 
στις δυο επιφάνειες
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π158
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0108 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. 
πλάτους 0,0206 μ., πυκνό κτένι με 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (σκουρόχρωμος 
φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π159
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0095-0,0105 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,014μ., μεσαίο 
κτένι με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: αδυ-
ναμία προσδιορισμού διακοσμητικού 
θέματος, πολύ μεγάλη διάβρωση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ίχνος ερυθρής 
βαφής, αδυναμία προσδιορισμού του 
διακοσμητικού θέματος.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π160
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,0835 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0109 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. 
πλάτους 0,0235 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π161



Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ •  AURA                                                                                                          ·  66  ·

Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,058 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. 
πλάτους 0,045 μ., μεσαίο κτένι με 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (σκουρόχρωμος 
φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη. Συγκολλημένο από 2 κομ-
μάτια. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π162
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0065-0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα 2 κτενισμάτων μεγ.
σωζ. πλάτ: 0,019-0,03 μ., πυκνό κτένι με 
λεπτά δόντια & μεσαίο κτένι με πυκνά 
δόντια. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
1-2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π163
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0402 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0103 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 1-3 κτε-
νισμάτων σωζ. πλάτ: 0,0105+0,0103 μ., 
λεπτό κτένι με λεπτά δόντια. Εσωτερι-
κά: τμήματα 2 κτενισμάτων σωζ. πλάτ: 
0,0201+0,0175 μ., λεπτό κτένι με λεπτά 
δόντια. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθροκάστανη 
βαφή ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή, 
ασαφές (μάλλον 1 κτένισμα ΚΤ2α και 1 
κτένισμα ΚΤ2β)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή. Συνα-
νήκει με τα Π150 και Π154 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π164
Α.Μ. Δ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0105-0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εσωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,012μ., πυκνό 
κτένι με λεπτά δόντια.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
χωρίς διακόσμηση, μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη. Στην εξωτερική επιφάνεια 
στιλπνή κατά τόπους.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π165
Α.Μ. Δ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0802 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 κτενι-
σμάτων σωζ. πλάτους 0,034 μ.+0,034 μ. 
αραιό κτένι με αραιά δόντια. Εσωτε-
ρικά: τμήματα 2-3 κτενισμάτων σωζ. 
πλάτους 0,0209 μ.+0,0307 μ. μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια (και μία πλατιά 
ταινία).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή, 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ/E/A 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή. Συ-
γκολλημένο από 3 όστρακα.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π166
Α.Μ. Δ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,068 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 2 κτενισμάτων σωζ.
πλάτους 0,026 μ.+0,021 μ. πυκνό κτένι 
με λεπτά δόντια. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ7β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ/E/A 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη. Συγκολλημένο από 4 όστρα-
κα.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π167
Α.Μ. Δ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,006-0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. 
πλάτους 0,035 μ. (=11 δόντια), πυκνό 
κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 

βαφή ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π168
Α.Μ. Δ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,0408 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0101 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: χωρίς κτένισμα. 
Εσωτερικά: τμήμα ενός κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,0301 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (σκουρόχρωμος 
φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
χωρίς κτένισμα, μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή στην 
εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια. 
Συνανήκει με το Π164.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π169
Α.Μ. Δ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βάσης ανοικτού αγ-
γείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,027 μ. πυκνό κτένι 
με μεσαία δόντια. Πιθανώς κτενιστό 
και στην εσωτερική επιφάνεια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σώζονται ελάχι-
στα ίχνη καστανέρυθρης βαφής
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π170
Α.Μ. Δ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0425 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανοικτό αγγείο. Εξωτερικά: 
ελάχιστα ίχνη από κτένι σωζ. πλάτ.: 
0,025 μ., μεσαίο κτένι με μεσαία δό-
ντια. Εσωτερικά: τμήμα ενός κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,035 μ., μεσαίο κτένι 
με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
(μάλλον ΚΤ2β)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Κυκλική φάση-πλατφόρμα
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Α.Ε. Π171
Α.Μ. Δ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,016 μ., πυκνό κτένι με 
μεσαία δόντια. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ίσως ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική φάση-πλατφόρμα

Α.Ε. Π172
Α.Μ. Δ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0202 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0101 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος. Σωζ. πλάτους 0,0109 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: 
τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. πλάτους 
0,0225 μ., μεσαίο κτένι με μεσαία 
δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π173
Α.Μ. Δ 12
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012-0,0135 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,031 μ. πυκνό 
κτένι με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: 
τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. πλάτους 
0,026 μ. πυκνό κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής (ανοικτόχρωμος 
φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 ΥR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π174
Α.Μ. Δ 12
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0425 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1-2 κτενι-
σμάτων σωζ. πλάτ.: 0,0208 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: 

τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. πλάτ.: 
0,0309 μ., μεσαίο κτένι με μεσαία 
δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
1-2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π175
Α.Μ. Δ 14
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007-0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,012 μ. μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: 
τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. πλάτους 
0,013 μ. (3 δόντια), μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 ΥR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανέρυθρη 
βαφή ΚΤ1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και κατά τόπους στιλπνή 
κυρίως στην εσωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική φάση-Λάκκος

Α.Ε. Π176
Α.Μ. Δ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: 2 τμήματα 
κτενισμάτων σωζ. πλάτ.: 0,008 μ.+0,03 
μ., πυκνό κτένι με λεπτά δόντια. Εσω-
τερικά: τμήματα 2 κτενισμάτων σωζ. 
πλάτους 0,01μ.+0,015 μ. πυκνό κτένι με 
λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (σκουρόχρωμος 
φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
1-2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 2 
κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π177
Α.Μ. Δ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0308 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0101 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,0104 μ., μεσαίο 
κτένι με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: τμή-
μα ενός κτενίσματος σωζ. πλάτ.: 0,0102 

μ., μεσαίο κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
ασαφές (πολύ φθαρμένο)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στην εξωτερική επιφάνεια 
κατά τόπους στιλπνή.
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π178
Α.Μ. Δ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0405 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. 
πλάτους 0,0425 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή. Συ-
γκολλημένο από 2 όστρακα.
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π179
Α.Μ. Δ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,078 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0065-0,0085 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος πλάτ.: 
0,03 μ., πυκνό κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής (ανοικτό φαιό)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π180
Α.Μ. Δ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 1-2 κτενισμάτων σωζ.
πλάτους 0,013 μ.+0,007 μ. Πυκνό κτένι 
με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ5β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π181
Α.Μ. Δ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
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ΜΗΚΟΣ 0,0406 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0102 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 2 κτενισμά-
των σωζ. πλάτ.: 0,027 μ., λεπτό κτένι με 
λεπτά δόντια
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ελάχιστη ερυ-
θρή βαφή (κατά τόπους) αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π181
Α.Μ. Δ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0406 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0102 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 2 κτενισμά-
των σωζ. πλάτ.: 0,027 μ., λεπτό κτένι με 
λεπτά δόντια
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ελάχιστη ερυ-
θρή βαφή (κατά τόπους) αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π182
Α.Μ. Δ 32
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,006-0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λαιμού κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος
σωζ. πλάτους 0,047 μ., αραιό κτένι με 
μεσαία δόντια. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και κατά τόπους στιλπνή. 
Συγκολλημένο από 3 όστρακα. Σ’ αυτό 
συνανήκει και τέταρτο όστρακο που 
όμως δεν συγκολλείται.
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική φάση, Γέμισμα 
κοιλότητας

Α.Ε. Π183
Α.Μ. Δ 35
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0502 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0104 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. 
πλάτους 0,0205 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ελάχιστη ερυ-
θρή βαφή (κατά τόπους)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π184
Α.Μ. Δ 35
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου
ΜΗΚΟΣ 0,023 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,005 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 κτενι-
σμάτων: πλάτους: 0,03 μ., 0,025 μ. και 
0,025 μ., μεσαίο κτένι με λεπτά δόντια. 
Εσωτερικά: τμήματα 4 κτενισμάτων: 
πλάτους: 0,028 μ., 0,036 μ.,0,024 μ. και 
0,015 μ., μεσαίο κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
2 κτενίσματα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ2α (μεσαίο)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
2 κτενίσματα ΚΤ3α
2 κτενίσματα ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή. Συγκολλημένο 
από 12 όστρακα. (πιθανό συνανήκον με 
το Π200)
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π185
Α.Μ. Δ 37
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,0508 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 3 κτενισμάτων: σωζ. 
πλάτους: 0,0203 μ., 0,0101 μ. και 0,0102 
μ., μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια και 
αραιό κτένι με πλατιά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή
ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π186
Α.Μ. Δ 37
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0501 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0102 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα ενός κτενί-
σματος σωζ. πλάτους 0,0109 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: 
τμήμα 2 κτενισμάτων σωζ. πλάτους 
0,0105 μ.+0,0109 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή

ΚΤ2β (ασαφές λόγω φθοράς)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή
2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π187
Α.Μ. Δ 37
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008-0,0095 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 2 κτενισμάτων σωζ.
πλάτ.: 0,018 μ. και 0,019 μ., πυκνό κτένι 
με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή 
2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλπνή. Συνανήκει με 
το Π189.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π188
Α.Μ. Δ 37
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,0409 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0101 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα μιας λωρίδας από 
κτένι, σωζ. πλάτ.: 0,003 μ., μεσαίο κτένι 
με πλατύ δόντι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή κατά τόπους
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π189
Α.Μ. Δ 37
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0109 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα ενός κτενίσματος σωζ. 
πλάτους 0,01015 μ., λεπτό κτένι με 
πυκνά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή κατά τόπους. Συνα-
νήκει με το Π187
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π190
Α.Μ. Δ 38
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0702 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0102 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 
κτενισμάτων: σωζ. πλάτους: 0,0204 μ., 
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0,0307 μ. και 0,0304 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια. Εσωτερικά: τμήμα 4 κτε-
νισμάτων: σωζ. πλάτους 0,0109 μ., 0,02 
μ., 0,0205 μ., 0,0203 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (ανοικτόχρω-
μος φαιός πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καστανή βαφή
2 κτενίσματα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή βαφή 
ΚΤ/Ε/Α 2α + ΚΤ/Ε/Α 2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, κατά τόπους στιλπνή στην 
εξωτερική επιφάνεια.
ΦΑΣΗ Κυκλική φάση-Δάπεδο 3

Α.Ε. Π191
Α.Μ. Δ 45
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,088 μ. (χ) 0,009 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 κτενι-
σμάτων σωζ. πλάτους 0,013 μ., 0,019 
μ. Μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια. 
Εσωτερικά: τμήματα 3 κτενισμάτων: 
σωζ. πλάτους 0,012 μ., 0,039 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια. Πλατύ κτένι με 
πλατιά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
φαιός πυρήνας
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8) 2 
κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Κατά τόπους στιλπνή στην εξωτερική 
επιφάνεια.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος

Α.Ε. Π192
Α.Μ. Δ 45
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,046 μ. (χ) 0,01 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,021 μ. μεσαίο κτένι 
με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: τμήματα 
2 κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,0108 
μ., 0,0109 μ. μεσαίο κτένι με μεσαία 
δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8) ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8) 
1 κτένισμα ΚΤ2α
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους στην εξωτερική 
και εσωτερική επιφάνεια.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος

Α.Ε. Π193
Α.Μ. Δ 45
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,073 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-

κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 3 
κτενισμάτων: σωζ. πλάτους 0,015 μ., 
0,014 μ., 0,005 μ. πυκνό κτένι με λεπτά 
δόντια, μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια 
Εσωτερικά: τμήματα 2 κτενισμάτων 
σωζ. πλάτους 0,0302 μ., 0,0004 μ. 
πυκνό κτένι με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8)
ΚΤ/Ε/Α 4 (ασαφές)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 ΥR 4/4) 
τουλάχιστον 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή κατά τόπους στην εξωτερική 
και εσωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος

Α.Ε. Π194
Α.Μ. Δ 45
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,14 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήμα 1 κτενίσματος σωζ. 
πλάτους 0,028 μ., πυκνό κτένι με λεπτά 
δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής φαιός πυρήνας
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 ΥR 5/4) ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Συ-
γκολλημένο από 2 όστρακα. Συνανήκει 
με το Π196
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος

Α.Ε. Π195
Α.Μ. Δ 45
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0509 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: Τμήματα δύο 
κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,0205 μ., 
0,0103 μ. μεσαίο κτένι τμήματα 2 με 
αραιά δόντια. Εσωτερικά: τμήματα 2 
κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,0107 μ., 
0,0203 μ. μεσαίο κτένι με αραιά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8) 
1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8)
1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια στο εξωτερικό 
και εσωτερικό. Συγκολλημένο από 2 
όστρακα.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος

Α.Ε. Π196
Α.Μ. Δ 45
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,136 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 2 κτενισμάτων σωζ. 
πλάτους 0,0206 μ., 0,0006 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8)
2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Συ-
γκολλημένο από 2 όστρακα. Συνανήκει 
με το Π194.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος

Α.Ε. Π197
Α.Μ. Δ 47
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0125 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,055 μ. μεσαίο κτένι 
με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: τμήμα 
1 κτενίσματος σωζ. πλάτους 0,024 μ., 
μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής φαιός πυρήνας
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/6)
ΚΤ1β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/6)
ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή στην εσωτερική και 
εξωτερική επιφάνεια. Συγκολλημένο 
από 2 όστρακα.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π198
Α.Μ. Δ 47
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,0008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,0301 μ. μεσαίο κτέ-
νι με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: τμήμα 
1 κτενίσματος σωζ. πλάτους 0,0107 μ., 
μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής φαιός πυρήνας
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/6) ΚΤ2β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/6)
ΚΤ3β
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π199
Α.Μ. Δ 47
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,0101 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,0202 μ. πυκνό κτένι 
με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: τμήματα 
2 κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,009 μ., 
0,012 μ., πυκνό κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8) ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 5/8) 
2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή (στο εσωτερικό)
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π200
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Α.Μ. Δ 54
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος / σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,4812 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους-σώματος 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 
6 κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,037 
μ., 0,025 μ., 0,031 μ., 0,03 μ., 0,028 μ., 
μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια. Εσωτε-
ρικά: τμήματα 4 κτενισμάτων σωζ. πλά-
τους 0,021 μ., 0,03 μ., 0,031 μ., 0,013 μ., 
μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής σκούρος φαιός 
πυρήνας
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 5/8) έως (5 
YR 3/4) 6 κτενίσματα ΚΤ2α και ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5YR 4/8) έως 
(5 ΥR 4/4) 1 κτένισμα ΚΤ1α
3 κτενίσματα ΚΤ4α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη στην εσωτερική
επιφάνεια κατά τόπους. Συγκολλημένο 
από 21 όστρακα. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Συγκ. οστράκων

Α.Ε. Π201
Α.Μ. Δ 56
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος / σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,123 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0101 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους-σώματος 
ανοικτού αγγείου. Εσωτερικά: τμήματα 
3 κτενισμάτων σωζ. πλάτος 0,023 μ., 
0,028 μ., 0,027 μ., μεσαίο κτένι με 
μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής φαιός πυρήνας
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ασαφές (σώζονται ίχνη κτενισμάτων)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
1 κτένισμα ΚΤ2β
2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Στο 
εξωτερικό μέρος των οστράκων η βαφή 
δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
Ελάχιστες ενδείξεις από στίλβωση και 
βαφή. Συγκολλημένο από 5 όστρακα.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π202
Α.Μ. Δ 56
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0402 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0101 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2-3 κτενι-
σμάτων σωζ. πλάτους 0,0101 μ., 0,0204 
μ., πυκνό κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6)
2-3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6)
ίχνη ερυθρής βαφής 
αδιάγνωστο
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π203
Α.Μ. Δ 56

Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος προχοή ανοικτό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους/προχοής 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 
2 κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,0107 
μ., 0,0202 μ. Μεσαίο κτένι με μεσαία 
δόντια. Εσωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,02 μ., μεσαίο κτένι 
με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8)
2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
ΚΤ1α ή ΚΤ3α (ασαφές)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή στην εσωτερική και 
εξωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π204
Α.Μ. Δ 60
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0304 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,0109 μ., μεσαίο 
κτένι με λεπτά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8)
ίχνη ερυθρής βαφής
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Συγκολλημένο από 2 όστρακα 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Γέμισμα κοιλό-
τητας

Α.Ε. Π205
Α.Μ. Δ 60
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0102 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,0103 μ., αραιό κτένι 
με μεσαίο δόντι. Εσωτερικά: τμήμα 1 
κτενίσματος σωζ. πλάτους 0,0105 μ., 
αραιό κτένι με μεσαίο δόντι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/6) 
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4)
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή στην εσωτερική και 
εξωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Γέμισμα κοιλό-
τητας

Α.Ε. Π206
Α.Μ. Δ 62
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,064 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0102 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 κτενι-
σμάτων σωζ. πλάτους 0,027 μ., 0,011 

μ. μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια (+1 
πλατιά γραμμή). Εσωτερικά: τμήματα 
1-2 κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,034 μ., 
μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ λεπτόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (5 YR 5/6) 
ΚΤ/Ε/Α 1γ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (10 R 4/8)
ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη στην εσωτερική και εξωτερι-
κή επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Κατασκευή

Α.Ε. Π207
Α.Μ. Δ 62
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0908 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,06 μ., πυκνό κτένι 
με λεπτά δόντια. Εσωτερικά: τμήμα 1 
κτενίσματος σωζ. πλάτους 0,0101 μ., 
μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
ΚΤ/Ε/Α 5 + ΚΤ/Ε/Α 6
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή στην εσωτερική και 
εξωτερική επιφάνεια.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Κατασκευή

Α.Ε. Π208
Α.Μ. Δ 62
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0504 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0101 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 
κτενισμάτων σωζ. πλάτους 0,0109 μ., 
0,0104 μ. μεσαίο κτένι με μεσαία δό-
ντια. Εσωτερικά: τμήμα 1 κτενίσματος 
σωζ. πλάτους 0,0304μ., παχύ κτένι με 
χονδρά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/4)
1 κτένισμα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή στην εσωτερική και 
εξωτερική επιφάνεια.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Κατασκευή

Α.Ε. Π209
Α.Μ. Δ 62
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήματα 2 κτενι-
σμάτων σωζ. πλάτους 0,0204 μ., 0,0201 
μ., μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια και 
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παχύ κτένι με πλατιά δόντια. Εσωτε-
ρικά: τμήματα 2 κτενισμάτων σωζ. 
πλάτους 0,0102 μ., 0,0109 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια και παχύ κτένι 
με πλατιά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6)
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή στην εσωτερική και 
εξωτερική επιφάνεια.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Κατασκευή

Α.Ε. Π210
Α.Μ. Δ 62
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0509 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,07 μ., μεσαίο κτένι 
με μεσαία δόντια. Εσωτερικά: τμήμα 
1 κτενίσματος σωζ. πλάτους 0,06 μ., 
μεσαίο κτένι με μεσαία δόντια. Ερυθρή 
ταινία περιτρέχει το χείλος.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής σκούρος φαιός 
πυρήνας
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/6) 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Κατά 
τόπους στιλπνή με πιθανό επίχρισμα 
στην εσωτερική και εξωτερική επιφά-
νεια. Συγκολλημένο από 2 όστρακα.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Κατασκευή

Α.Ε. Π211
Α.Μ. Δ 64
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,0808 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Τμήματα 2 κτενισμάτων σωζ. 
πλάτους 0,0309 μ., 0,003 μ., μεσαίο 
κτένι με μεσαία δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 4/8)
ΚΤ/Ε/Α 4
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 1

Α.Ε. Π212
Α.Μ. Δ 64
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0802 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0102 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: τμήμα 1 κτενίσμα-
τος σωζ. πλάτους 0,0104 μ., μεσαίο κτέ-
νι με αραιά δόντια. Εσωτερικά: τμήμα 
1 κτενίσματος σωζ. πλάτους 0,0102 μ., 
μεσαίο κτένι με αραιά δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ελάχι-
στα ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής

ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/8) 
2-3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2,5 YR 5/8)
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Στιλ-
πνή στην εξωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 1

Α.Ε. Π213
Α.Μ. Δ 68
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: πλάτος: 0,001 μ., 
αριθμός δοντιών: 7, μεσαία πυκνότητα 
(0,004 μ.), πάχος δοντιών: 0,001 μ. 
Εσωτερικά: πλάτος: 0,001-2 μ., αριθμός 
διασωθέντων δοντιών: 4, πυκνότητα: 
0,001 μ., πάχος δοντιών 0,001-2 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 3

Α.Ε. Π214
Α.Μ. Δ 68
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,038 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Πλάτος: 0,004-5 μ., αριθμ.
διασ. δοντιών: 3, μεσαία πυκνότητα, 
πάχος δοντιών: 0,004-5 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 8/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 3

Α.Ε. Π215
Α.Μ. Δ 68
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,034 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Πλάτος: 0,003-4 μ., αριθμ.
διασ. δοντιών: 4, πυκνότητα: 0,001 μ., 
πάχος δοντιών: 0,002-4 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα 
ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 3

Α.Ε. Π216
Α.Μ. Δ 68
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,069 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,02 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου που σώζει γένεση προχοής. 

Εξωτερικά: πλάτος: 0,001 μ., αριθμ. δο-
ντιών: 9 (στην δεξιά πλευρά σώζονται 
4). Εσωτερικά: πλάτος: πολύ λεπτό, 
αριθμ. σωζ. δοντιών: 9 πολύ λεπτά, 
πυκνό κτένι. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 3

Α.Ε. Π217
Α.Μ. Δ 68
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: πλάτος κτενίσμα-
τος και δοντιών: 0,001-3 μ. μεσαία 
πυκνότητα (0,003 μ.) αριθμός διασ. 
δοντιών: 4. Εσωτερικά σώζονται τμημα-
τικά 2 κτενίσματα αποτελούμενα από 3 
λεπτές ελαφρώς κυματοειδείς διαγώνι-
ες γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 3

Α.Ε. Π218
Α.Μ. Δ 68
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: πλάτος κτενίσμα-
τος και δοντιών: 0,001 μ. Ο αριθμός 
των δοντιών δεν σώζεται πλήρως (τα 
δόντια είναι πυκνά τοποθετημένα). 
Εσωτερικά: πλάτος κτενίσμ. και δο-
ντιών: 0,002-3 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 3

Α.Ε. Π219
Α.Μ. Δ 68
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,085 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (χ) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: πλάτος κτενισμά-
των και δοντιών: 0,001-3 μ. μεσαία πυ-
κνότητα δοντιών. Εσωτερικά: Διακρίνο-
νται 2 σημεία κτενιστά χωριζόμενα από 
συμπαγή λωρίδα ερυθρού χρώματος. 
Μεσαία πυκνότητα και πάχος δοντιών. 
Υπάρχει και μία πλατιά λευκή ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
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ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 3

Α.Ε. Π220
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,09 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: συστάδα διαγωνί-
ων κυματοειδών γραμμών από 9 λεπτά 
δόντια. Πλάτος: 0,001-2 μ., μεσαία 
πυκνότητα (0,001-3 μ.). Άλλη συστάδα 5 
όμοιων γραμμών. Εσωτερικά: συστάδα 
9 κάθετων κυματοειδών γραμμών, πά-
χους 0,001-2 μ., με μεσαία πυκνότητα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό έως 
μαύρο πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα 
ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα 
ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π221
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο που φέρει ίχνη 
της προχοής. Εξωτερικά: συστάδα 5 
οριζόντιων κυματοειδών γραμμών. 
Πλάτους: 0,001 μ., μεσαία πυκνότητα. 
Εσωτερικά: 6 λεπτές διαγώνιες κυμα-
τοειδείς γραμμές, πάχους 0,001-2 μ., 
μεσαία έως αραιή πυκνότητα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π222
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: συστάδα τουλάχι-
στον 5 λεπτών έως μεσαίων κυματο-
ειδών γραμμών, πλάτους 0,001-3, με 
μεσαία πυκνότητα. Εσωτερικά: 6 λεπτές 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,002 
μ., μεσαία πυκνότητα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π223
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,037 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: συστάδα 5 λεπτών 
κυματοειδών γραμμών σε οριζόντια 
διάταξη, πλάτους: 0,002 μ., με πυκνή 
έως μεσαία πυκνότητα. Εσωτερικά: συ-
στάδα 8 λεπτών ευθειών παράλληλων 
διαγωνίων γραμμών, πλάτους 0,001-2 
μ., με μεσαία πυκνότητα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π224
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,048 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,01 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: συστάδα 4 τουλά-
χιστον κάθετων κυματοειδών γραμμών, 
πάχους 0,003 μ., με μεσαία πυκνότητα. 
Εσωτερικά: συστάδα 4 λεπτών λοξών 
κυματοειδών γραμμών με μεσαία πυ-
κνότητα 0,002-3 μ. καθώς και μία μονή 
λοξή γραμμή πάχους 0,003-5 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π225
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,034 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: συστάδα 6 λεπτών 
οριζοντίων κυματοειδών γραμμών, σε 
πυκνή διάταξη. Εσωτερικά: συστάδα 
5 λεπτών κυματοειδών γραμμών, με 
μεσαία πυκνότητα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β 
Σώζεται σε κακή κατάσταση
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
Σώζεται σε κακή κατάσταση
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π226
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,071 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,009 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 

αγγείου. Εξωτερικά: κτένισμα από λε-
πτές κάθετες κυματοειδείς παράλληλες 
γραμμές πλάτους: 0,002 μ., σε πυκνή 
και μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). Εσω-
τερικά: πλήρες κτένισμα από λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές πάχους 0,002 μ., σε μεσαία 
έως αραιή διάταξη (0,002-4 μ.). Υπάρχει 
επίσης διαγώνια λευκή πλατιά (1,1-1,4 
εκ.) ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π227
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους <0,001-0,001 μ., σε 
αραιή έως πυκνή διάταξη (0,001-5 μ.) 
Πρόκειται πιθανώς για φλάσκα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό εσωτε-
ρικό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π228
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σώμα με αρχή γένεσης 
λαιμού. Πιθανώς φλάσκα. Ακέραιο 
κτένισμα πάχους 0,02-0,022 μ., από 5 
λεπτές και μεσαίες ευθείες παράλληλες 
κάθετες γραμμές, πλάτους 0,002-3 μ., 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 
μ.) καθώς και αποσπασματικά σωζόμε-
νο κτένισμα από 4 λεπτές και μεσαίες 
κάθετες ευθείες γραμμές που χωρίζο-
νται από ταινία πάχους 0,025 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα 
ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π229
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζονται 3 λεπτές και μεσαίες 
καμπύλες κυματοειδείς γραμμές πλά-
τους 0,002-3 μ., σε αραιή έως πυκνή 
διάταξη (0,002-5 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με ανοικτό 
φαιό πυρήνα
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ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π230
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζονται 5 λεπτές ευθείες 
παράλληλες κάθετες γραμμές, πλάτους 
<0,001-0,001 μ., σε πυκνή έως αραιή 
διάταξη (0,002-5 μ.) (+ 1 πλατιά ταινία).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό εσωτε-
ρικό τοίχωμα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π231
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,03 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζονται 5 λεπτές έως μεσαίες 
κυματοειδείς γραμμές πάχους 0,001-3 
μ., με μεσαία πυκνότητα (0,002-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό εσωτε-
ρικό τοίχωμα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π232
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,059 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζονται 3 μεσαίες έως 
πλατιές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους 0,003-7 μ. με μεσαία έως 
αραιή πυκνότητα (0,004-5 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό εσωτε-
ρικό τοίχωμα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π233
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,031 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζονται 7 λεπτές έως μεσαίες 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
0,002-3 μ. πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,002-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π234
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Λεπτές (0,001-2 μ.) κυματο-
ειδείς διαγώνιες συγκλίνουσες προς 
τα πάνω γραμμές με πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό εσωτε-
ρικό τοίχωμα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π235
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: 2 αποσπασματικά 
κτενίσματα: 1: 6-7 λεπτές έως πυκνές 
κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
γραμμές πλάτους 0,001-6 μ., με πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.), 2: 
3 λεπτές έως πλατιές κυματοειδείς 
παράλληλες κάθετες γραμμές πλάτους 
0,001-6 μ., σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,001-3 μ.). 1 πλατιά ταινία εν-
διάμεσα. Εσωτερικά: πλήρες κτένισμα 
με 9 λεπτές έως μεσαίες κυματοειδείς 
παράλληλες κάθετες γραμμές πλάτους 
0,001-5 μ., σε πυκνή έως αραιή διάταξη 
(0,001-3 μ.) και 1 πλατιά ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

Α.Ε. Π236
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: κάθετες παράλλη-
λες παχιές γραμμές πλάτους 0,011 μ., 
που εναλλάσσονται με παχιές ταινίες 
ερυθρωπού χρώματος σε αραιή διάτα-
ξη (0,013 μ.). Εσωτερικά: κάθετη παχιά 
γραμμή πλάτους 0,004-5 μ., με αραιή 
διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1α 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1α;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π237
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: 2 κτενίσματα το 
ένα πλήρες και το άλλο αποσπασματι-
κό. Το πλήρες συνίσταται από 5 λεπτές 
έως μεσαίες κυματοειδείς παράλληλες 
διαγώνιες γραμμές πλάτους 0,001-3 μ., 
με πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 
μ.). Το αποσπασματικό σώζει 2 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε λεπτή 
και μεσαία διάταξη. Εσωτερικά: 4 λε-
πτές έως μεσαίες ευθείες παράλληλες 
οριζόντιες γραμμές πλάτους 0,002-3 μ., 
με μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π238
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: παχιά κάθετη 
ευθεία παράλληλη γραμμή πλάτους 
0,004-6 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ερυθρή μονό-
χρωμη
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π239
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: πλήρες κτένισμα 
από 5 λεπτές κάθετες ευθείες γραμμές 
πλάτους 0,001 μ., σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Εσωτερικά: πλήρες κτένι-
σμα από 5 λεπτές διαγώνιες παράλ-
ληλες γραμμές πλάτους 0,001->0,001 
μ. Διακρίνεται όμοιο αποσπασματικό 
κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π240
Α.Μ. Δ 74
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Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: κτένισμα από 11 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
<0,001->0,001 μ., σε πυκνή διάταξη 
(<0,001-0,002 μ.). Εσωτερικά: 2 παχιές 
λευκές διαγώνιες γραμμές πλάτους 
0,004-7 μ., σε αραιή πυκνότητα (0,001-
11 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π241
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή/χείλος ανοικτό
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,037 μ. (π)
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα γεφυρόστομης 
προχοής και τμήμα χείλους. Εξωτερικά: 
7 λεπτές ευθείες παράλληλες γραμμές 
πλάτους <0,001 μ. σε πυκνή διάταξη 
(<0,001-0,001 μ.). Εσωτερικά: 15 λεπτές 
ευθείες παράλληλες γραμμές πλάτους 
<0,001 μ. με πυκνή διάταξη (<0,001-
0,001 μ.). Στην εσωτερική επιφάνεια 
του σώματος 5 λεπτές κυματοειδείς 
γραμμές πάχους <0,001 μ., με πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α ή ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα 
ΚΤ2α ή ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ1β ή ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π242
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Πλήρες κτένισμα από 8 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους 0,001 μ., σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 5/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π243
Α.Μ. Δ 81
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: σώζεται κτένισμα 
αποτελούμενο από 10 δόντια. Πλάτος 
κτενίσματος και δοντιών 0,001-2 μ. 
(πυκνό), πυκνότητα κτενισμάτων 0,001 

μ. Εσωτερικά: σώζεται κτένισμα αποτε-
λούμενο από 12 δόντια πάχους 0,001-2 
μ., πυκνότητας 0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π244
Α.Μ. Δ 81
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζονται περίπου 12 δόντια. 
Πλάτος κτενίσματος και δοντιών 0,001-
2 μ., πυκνότητα κτενισμάτων 0,02-3 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π245
Α.Μ. Δ 81
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: σώζονται περίπου 
7 δόντια. Πλάτος δοντιών και κτενίσμα-
τος 0,003 μ., πυκνότητας 0,004 μ. πε-
ρίπου. Εσωτερικά: σώζονται 7 δόντια. 
Πλάτος δοντιών και κτενίσματος 0,003 
μ., πυκνότητας 0,003 μ. περίπου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π246
Α.Μ. Δ 81
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζονται περίπου 10 δόντια. 
Πλάτος δοντιών και κτενίσματος 0,002 
μ., πυκνότητας 0,003-4 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ1β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π247
Α.Μ. Δ 81

Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γένεση προχοής. Σώζονται 
περίπου 5 δόντια. Πλάτος δοντιών και 
κτενίσματος 0,001 μ., περίπου, πυκνό-
τητας 0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ίχνη ερυθρού 
επιχρίσματος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π248
Α.Μ. Δ 81
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,079 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Κτένισμα με 6 δόντια, πλάτος 
δοντιών και κτενίσματος 0,002 μ. 
πυκνότητας 0,001 μ., πάχος κτενιού 
0,018 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 Y 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ασαφές
ίσως παραλλαγή του ΚΤ/Ε/Α 1γ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π249
Α.Μ. Δ 94
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Συστάδα τουλάχιστον 8 κά-
θετων λεπτών κυματοειδών γραμμών, 
πλάτους 0,001 μ., μεσαίας πυκνότητας. 
Συνολικό πάχος κτενίσματος 0,027-
3 μ. Η διακόσμηση σώζεται σε κακή 
κατάσταση. Εσωτερικά: τουλάχιστον 5 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους 0,001 μ., σε πυκνή διάταξη. 
Η διακόσμηση σώζεται σε κακή κατά-
σταση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη εξωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-πυρά

Α.Ε. Π250
Α.Μ. Δ 94
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,067 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά: Πλάτος κτενίσμα-
τος και δοντιών 0,001-2 μ. Το κτένι 
είναι πολύ λεπτό. Πυκνότητα δοντιών 
0,001-3 μ. Εσωτερικά: διακρίνονται 
2 κτένια, ένα κάθετο και ένα διαγώ-
νιο. Πλάτος κτενίσματος και δοντιών 
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0,001-2 μ. Το κτένι είναι πολύ λεπτό. 
Το κάθετο κτένι σώζεται ακέραιο με 11 
δόντια και πάχος 0,003 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη εξωτερική επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-πυρά

Α.Ε. Π251
Α.Μ. Δ 95
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,023 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Το πλάτος δοντιών και κτε-
νίσματος είναι περίπου 0,001 μ. και η 
πυκνότητα περίπου 0,001 μ. Σώζονται 
14 δόντια κτενίσματος.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π252
Α.Μ. Δ 95
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,088 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κοσμημένο και στις 2 
πλευρές. Εξωτερικά το πλάτος δοντιών 
και κτενίσματος κυμαίνεται από 0,001-
0,002 μ. Η πυκνότητά του κυμαίνεται 
από 0,002-0,003 μ. Το μοτίβο φαίνεται 
πως σώζεται ολόκληρο. Διακρίνονται 4 
κυματοειδείς γραμμές. Το πλάτος του 
κοσμήματος κυμαίνεται από 0,013-
0,014 μ. Εσωτερικά το πάχος δοντιών 
και κτενίσματος κυμαίνεται από 
0,001-0,02 μ. Η πυκνότητά του είναι 
0,003 μ. Και εδώ το κτένισμα σώζεται 
ολόκληρο, συνολικού πάχους 0,033 μ. 
(10 κτένια). (+ 1 πλατιά ταινία) 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π253
Α.Μ. Δ 95
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστός
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,018 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από λαιμό κλειστού 
αγγείου. Το πλάτος δοντιών και κτενί-
σματος κυμαίνεται από 0,001-0,003 μ. 
Η πυκνότητά του είναι 0,001 μ. Σώζο-
νται 4 δόντια κτενίσματος.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π254
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,09 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
διακοσμημένο και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζει 2 συστάδες διαγώνιων 
κυματοειδών γραμμών. Από την πρώτη 
στα αριστερά σώζονται 11 γραμμές 
λεπτού και μεσαίου πάχους (0,001-3 μ.) 
και μεσαίας πυκνότητας (0,002-4 μ.). Η 
συστάδα στα δεξιά σώζει 10 γραμμές 
ίδιου πλάτους και πυκνότητας με τις 
προηγούμενες. Οι 2 συστάδες διαχωρί-
ζονται πιθανώς από κτένισμα ελάχιστα 
ίχνη του οποίου σώζονται πάνω σε 
κόκκινο βάθος. Εσωτερικά ακολουθεί-
ται παρόμοια διακόσμηση μεσολαβεί 
όμως πλατιά ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π255
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
διακοσμημένο και στις 2 επιφάνειες. 
Εσωτερικά η διακόσμηση έχει γίνει με 
μεσαίου και πολύ λεπτού πάχους κτένι. 
Διακρίνονται 8 κτενίσματα των οποίων 
το πλάτος κυμαίνεται μεταξύ 0,001-4 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β σπάνιο
συνδυασμός λεπτού και μεσαίου 
κτενιού
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π256
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,076 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δύο όστρακα συνανήκοντα 
διακοσμημένα και στις 2 πλευρές. Εξω-
τερικά το πλάτος του κτενίσματος και 
των δοντιών κυμαίνεται από 0,002-3 μ. 
Σώζονται 5 δόντια. Η πυκνότητα μετα-
ξύ των δοντιών κυμαίνεται από 0,003-4 
μ. Εσωτερικά η κτενιστή διακόσμηση 
σώζεται ακέραιη. Διακρίνονται 5 δό-
ντια το πλάτος των οποίων κυμαίνεται 
από 0,001-3 μ. Το ίδιο ισχύει και για το 
πάχος του κτενίσματος.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα

ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π257
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,042 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση μόνο εσωτερικά. 
Το πλάτος του κτενίσματος και των δο-
ντιών είναι 0,002 μ. Το κτένισμα είναι 
πολύ πυκνό και σώζονται 12 δόντια.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π258
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,035 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,01 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους με κτενι-
στή διακόσμηση μόνο στο εσωτερικό. 
Το πλάτος των δοντιών και του κτενί-
σματος είναι 0,001 μ. Οι 13 γραμμές 
είναι τοποθετημένες σε πυκνή διάταξη 
και το κτένι που έχει χρησιμοποιηθεί 
είναι πολύ λεπτό.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π259
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει μία πλήρη συστάδα 14 κυματοει-
δών γραμμών πυκνής διάταξης (0,001 
μ.) με πλάτος 0,025 μ. καθώς και μία 
συστάδα 7 κάθετων γραμμών επίσης 
πυκνής διάταξης. Εσωτερικά σώζει 
συστάδα 14 πυκνών (0,001 μ.) γραμμών 
οριζοντίων και 1 πλατιάς ταινίας. Το 
πλάτος του κτενίσματος είναι 0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1γ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π260
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Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο με κτενιστή 
διακόσμηση. Σώζει σειρά 18 διαγωνίων 
κυματοειδών γραμμών πυκνής διάτα-
ξης (0,002-3 μ.) με πλάτος κτενίσματος 
0,001-3 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π261
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο με κυματοειδείς διαγώνιες 
παράλληλες γραμμές. Το κόσμημα είναι 
ακέραιο σε ένα σημείο με πλάτος 0,003 
μ. και μεσαία πυκνότητα (0,002-4 μ.). Το 
πάχος του κτενίσματος κυμαίνεται από 
0,001-2 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2,7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π262
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος δια-
κοσμημένο με κάθετες παράλληλες 
κυματοειδείς γραμμές. Το πάχος του 
κτενίσματος κυμαίνεται από 0,001-2 μ. 
ενώ η πυκνότητά του από 0,001-3 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με παχύ γκρίζο 
στρώμα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π263
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,011 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους διακο-
σμημένο στην εξωτερική επιφάνεια με 
9 κάθετες παράλληλες κυματοειδείς 
γραμμές σε μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.) 
και πλάτος κτενίσματος 0,002-3 μ. Στο 
εσωτερικό η διακόσμηση είναι ερυθρή 
μονόχρωμη (δεν διακρίνονται ίχνη 
κτενίσματος).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π264
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο. Διακρίνονται 2 κτενίσματα 
διαγώνιων κυματοειδών γραμμών 
συγκλίνοντα προς τα πάνω με μεσαία 
διάταξη (0,002-3 μ.) και πλάτος 
κτενίσματος λεπτό, κυμαινόμενο από 
0,001-2 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/6,7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π265
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που σώ-
ζει μικρό τμήμα χείλους διακοσμημένο 
και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά έχει 8 
διαγώνιες παράλληλες ευθείες γραμμές 
πυκνής διάταξης και πλάτους κυμαι-
νόμενου από 0,002-3 μ. Εσωτερικά το 
κτένισμα είναι μεσαίας και πυκνής 
διάταξης με πλάτος κυμαινόμενο από 
0,001-3 μ. Διακρίνεται κτένισμα από 5 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π266
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,027 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο με σειρά 7 κάθετων κυματο-
ειδών παράλληλων γραμμών μεσαίας 
έως αραιής διάταξης (0,002-5 μ.) και 
πλάτους (0,001-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π267
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,014 
μ. Αποτελείται από 6 διαγώνιες κυμα-
τοειδείς γραμμές μεσαίας διάταξης 
(0,003-4 μ.) και πλάτους κυμαινόμενου 
από 0,001-2 μ. Στο ένα άκρο σώζεται 
επίσης τμήμα κτενίσματος το πλάτος 
και τα δόντια του οποίου δεν μπορούν 
να προσδιοριστούν. Εσωτερικά σώζε-
ται κτένισμα 5 κάθετων κυματοειδών 
γραμμών μεσαίας διάταξης (0,002-4 μ.) 
και πλάτους 0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π268
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζει ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,014 μ. Αποτελείται 
από 8 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.) και πλά-
τους 0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής φαιού χρώ-
ματος
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π269
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,045 μ.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
διακόσμηση στην εξωτ. επιφ. Σώζονται 
2-3 κτενίσματα. Το ένα είναι ακέραιο 
με πλάτος δοντιών 0,001 μ. σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). Πλάτος 0,001 μ. 
και συνολικό πλάτος του κτενίσματος 
(0,025 μ.). Άλλο κτένισμα σώζει μόνο 3 
δόντια πυκνής διάταξης και πλάτους 
0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4,7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2-3 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π270
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
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σώζει κτένισμα αποτελούμενο από 
δόντια πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
και πλάτους 0,001 μ. Εσωτερικά το 
κτένισμα σώζει 5 γραμμές ευθείες δια-
γώνιες πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-3 μ.) και πλάτους 0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια (σε ορισμένα 
σημεία)
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π271
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζεται κτένισμα 
αποτελούμενο από συστάδα 14 οριζο-
ντίων κυματοειδών γραμμών πυκνής 
και μεσαίας διάταξης (0,001-3 μ.) και 
πλάτους 0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 5/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π272
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ μέγ. 0,01 μ. ελ. 0,007 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
διακοσμημένο και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζει συστάδα 5
κυματοειδών διαγωνίων γραμμών πυ-
κνής και μεσαίας διάταξης (0,001-3 μ.) 
και πλάτους κτενίσματος πολύ λεπτό 
(0,001 μ.). Εσωτερικά σώζονται μόνο 2 
κυματοειδείς γραμμές μεσαίας
πυκνότητας και πλάτους 0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π273
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,048 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος δια-
κοσμημένο μόνο εξωτερικά. Σώζεται 
κτένισμα με 10 κυματοειδείς διαγώ-
νιες γραμμές λεπτές πλάτους 0,001 μ. 
πυκνής και μεσαίας διάταξης (0,001-3 
μ.). Εσωτερικά σώζονται ίχνη ερυθρού 
χρώματος αλλά δεν διαφαίνεται πουθε-
νά κτένισμα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με μαύρο 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 4/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π274
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει κτενιστή διακόσμηση μόνο 
στην εσωτερική πλευρά. Σώζονται 
μόνο 2 συστάδες γραμμών. Η μία έχει 
4 διαγώνιες ευθείες γραμμές μεσαίας 
πυκνότητας (0,003-4 μ.) και πλάτους 
λεπτού κυμαινόμενου από 0,001-3 μ. 
Εξωτερικά: μονόχρωμο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π275
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,038 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζει συστάδα 4-5 
κυματοειδών πολύ λεπτών γραμμών 
πλάτους 0,002 μ. και λεπτής πυκνότη-
τας 0,002 μ. (+ 1 πλατιά ταινία). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π276
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζεται συστάδα 
16-18 κυματοειδών λεπτών γραμμών 
πλάτους 0,002μ. και πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Φαίνεται ότι πρόκειται για έντριπτη 
επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π277
Α.Μ. Δ 96

Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
διακοσμημένο και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά διακρίνονται 2 κτενίσματα, 
το ένα αποτελούμενο από 5 κυματο-
ειδείς διαγώνιες λεπτές γραμμές και 
το άλλο από 3 κυματοειδείς διαγώνιες 
λεπτές επίσης (δεν σώζονται ακέραια). 
Έχουν μεσαία πυκνότητα (0,003-4 μ.) 
και πλάτος 0,001μ. Εσωτερικά διακρί-
νεται αχνά κτένισμα από 8 διαγώνιες 
κυματοειδείς λεπτές γραμμές πυκνής 
έως μεσαίας διάταξης (0,002-3 μ.) και 
πλάτους 0,001-2 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 4/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π278
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση μόνο στην εξω-
τερική πλευρά. Σώζονται 6-10 λεπτές 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές πάχους 
0,001-2 μ. και μεσαίας έως αραιής διά-
ταξης (0,003-5 μ.). Εσωτερικά σώζονται 
τμήματα ερυθρού χρώματος. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ίχνη ερυθρού 
χρώματος
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π279
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους με 
διακόσμηση στην εξωτερική πλευρά, 
7-8 λεπτών κάθετων κυματοειδών 
γραμμών πυκνής διάταξης (0,002 μ.) 
και πλάτους 0,001 μ. Στην εσωτερική 
πλευρά σώζεται μία κυματοειδής γραμ-
μή πλάτους 0,001 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π280
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σωληνωτής προ-
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χοής. Εξωτερικά σώζει 8-10 κυματοει-
δείς γραμμές. Το πλάτος του κτενίσμα-
τος και των δοντιών κυμαίνεται από 
0,001-2 μ. Η πυκνότητα των δοντιών 
κυμαίνεται από 0,001-2 μ. (πυκνή 
διάταξη)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π281
Α.Μ. Δ 96
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,069 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Φέρει 
διακόσμηση από κτένισμα 11-14 
γραμμών, πλάτους 0,001-2μ. σε αραιή 
έως πυκνή διάταξη (0,003-6 μ.). Η 
διακόσμηση δεν σώζεται σε πολύ καλή 
κατάσταση. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1γ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π282
Α.Μ. Δ 97
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,088 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 2 συστάδες από 6 και 8 κάθετα 
λεπτά κτενίσματα πλάτους 0,001-2 
μ. μεταξύ των οποίων μεσολαβεί μία 
ζώνη ερυθρωπού χρώματος πλάτους 
0,023 μ. Η πυκνότητα των δοντιών 
κυμαίνεται από 0,001-2 μ. Εσωτερικά 
σώζει 2 κτενίσματα πλάτους 0,01-0,012 
μ. και 0,011-0,013 μ. Η πυκνότητα των 
δοντιών είναι αραιή 0,023-0,024 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π283
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Το πλάτος δοντιών 
και κτενίσματος είναι περίπου 0,004μ. 
Η πυκνότητα κυμαίνεται από 0,003-4 μ. 
Διακρίνονται 4-6 δόντια κτενίσματος. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π284
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Το πλάτος δοντιών 
και κτενίσματος είναι περίπου 0,001-2 
μ. και η πυκνότητα 0,001 μ. (λεπτό κτέ-
νι). Σώζονται 9-12 δόντια κτενίσματος. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π285
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,03 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διακοσμημένο και στις 
2 πλευρές. Το πλάτος δοντιών και 
κτενίσματος είναι περίπου 0,002 μ. Η 
πυκνότητα κτενίσματος είναι 0,001-4 μ. 
Σώζονται 6 (εξωτερικά) και 5 (εσωτερι-
κά) δόντια κτενίσματος.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π286
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Το πλάτος δοντιών και 
κτενίσματος είναι 0,002 μ. Η πυκνότητα 
κτενίσματος 0,003 μ. Σώζονται περίπου 
15 δόντια κτενίσματος. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π287
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,067 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο διακοσμημέ-
νο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει κτένισμα αποτελούμενο από 5-7 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές αραιής 
διάταξης (0,003-4 μ.) και πλάτους πολύ 
μικρού (0,001 μ.). Εσωτερικά σώζει 2 
κτενίσματα αποτελούμενα από δια-

γώνιες κυματοειδείς γραμμές πυκνής 
(0,001 μ.) έως μεσαίας διάταξης (0,003 
μ.) και πάχους 0,001-2 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π288
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο διακοσμημένο 
και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά σώζει 
κτένισμα αποτελούμενο από 2 διαφο-
ρετικά κτένια, το ένα αποτελούμενο 
από 6 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
μεσαίας διάταξης (0,003 μ.) και το δεύ-
τερο από 6 κάθετες κυματοειδείς γραμ-
μές επίσης μεσαίας διάταξης (0,002-3 
μ.) και πλάτους μεσαίου (0,002-3 μ.). 
Εσωτερικά σώζει κτένισμα αποτελούμε-
νο από 8 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
πυκνής διάταξης (0,001 μ.) και πλάτους 
μικρού (0,001 μ.). Και στις 2 επιφάνειες 
μεσολαβεί πλατιά ταινία ανάμεσα στα 
κτενίσματα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π289
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο διακοσμημένο 
και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά σώζει 
κτένισμα αποτελούμενο από παράλλη-
λες οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές 
πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.) και μικρού 
πλάτους (0,001 μ.). Εσωτερικά σώζει 
2 κτενίσματα αποτελούμενα από 
παράλληλες κυματοειδείς γραμμές 
πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.) και μικρού 
πλάτους (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π290
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο διακοσμημένο 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  •  AURA                                                                                                          ·  79  ·

και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά φέρει 
2 μεμονωμένα κτενίσματα από πλατύ 
κτένι (0,004 μ.) και εσωτερικά διακό-
σμηση από 10 παράλληλες κυματοει-
δείς γραμμές μεσαίας διάταξης (0,002-4 
μ.) και μικρού πλάτους (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π291
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,042 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο με κτενιστή 
διακόσμηση. Φέρει διακόσμηση από 
3-4 κυματοειδείς γραμμές αραιής 
διάταξης (0,005 μ.) και μικρού πλάτους 
(0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π292
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο διακοσμημένο 
εξωτερικά με 6 κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές μεσαίας πυκνότητας (0,002-3 
μ.) και πλάτους μικρού (0,001 μ.). 
Εσωτερικά φέρει διακόσμηση με απλή 
βαφή. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π293
Α.Μ. Δ 106
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξω-
τερικά σώζει κτένισμα από 9 γραμμές 
λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.), σε πυκνή 
διάταξη (0,002 μ.) Εσωτερικά σώζε-
ται μία συστάδα από 7 κυματοειδείς 
γραμμές, λεπτού έως μεσαίου πλάτους 
(0,001-3 μ.) και μεσαίας έως πυκνής 
διάταξης και μία πλατιά ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό-μελανό 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη εσωτερική-εξωτερική επι-
φάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π294
Α.Μ. Δ 110
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,027 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Φέρει κτένισμα 
από 9 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π295
Α.Μ. Δ 111
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,048 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξω-
τερικά σώζει 5 λεπτές έως μεσαίες δια-
γώνιες κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
0,002-4 μ., σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Εσωτερικά φέρει 5 μεσαίες κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,002-3 
μ., σε μεσαία πυκνότητα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π296
Α.Μ. Δ 113
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,12 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζει 6 λεπτές έως 
μεσαίες διαγώνιες παράλληλες κυματο-
ειδείς γραμμές, πλάτους 0,002-3 μ., σε 
μεσαία έως αραιή διάταξη (0,003-6 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 4

Α.Ε. Π297
Α.Μ. Δ 114
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Φέρει 2 πλατιές 

ερυθρές κάθετες γραμμές, πλάτους 
0,006-8 μ., σε αραιή πυκνότητα (0,008-
0,011 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π298
Α.Μ. Δ 114
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Φέρει 2 κτενίσματα 
κάθετων κυματοειδών γραμμών, από 
3 και 5 γραμμές αντίστοιχα, πλάτους 
0,001 μ., σε μεσαία και κατά τόπους 
πυκνή διάταξη (0,001-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π299
Α.Μ. Δ 114
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζει 2 συστάδες 
από 4 λεπτές έως μεσαίες κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,002-3 
μ., με μεσαία πυκνότητα (0,003-4 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π300
Α.Μ. Δ 117
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,138 μ. (σ)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,059 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,017 μ. (β) 0,019 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο, που σώζει τμήμα 
βάσης και σώματος (η βάση σώζεται 
κατά το ήμισυ) με διακόσμηση στην 
εξωτερική επιφάνεια 3 ομάδων με κά-
θετες/διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
λεπτές έως μεσαίες πλάτους 0,002-4 μ. 
με αραιή έως μεσαία διάταξη (0,002-4 
μ.). Στην εσωτερική επιφάνεια σώζει 
10 διαγώνιες κυματοειδείς παράλληλες 
λεπτές γραμμές (πλάτους 0,002 μ.), σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ2β ή ΚΤ3β
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη εσωτερική-εξωτερική επι-
φάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π301
Α.Μ. Δ 117
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,032 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
φέρει και γένεση λαιμού με 17 λεπτές 
(0,002 μ.) οριζόντιες κυματοειδείς 
γραμμές και 2 διαγώνιες. Η διάταξη 
είναι κυρίως πυκνή (0,002 μ.) έως και 
μεσαία (0,003 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ1β
1 κτένισμα ΚΤ3β (μικρό τμήμα σώζεται) 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π302
Α.Μ. Δ 117
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που σώ-
ζει 6 κάθετες λεπτές (πλάτους 0,002 μ.) 
κυματοειδείς γραμμές. Η διάταξη είναι 
πυκνή έως μεσαία (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π303
Α.Μ. Δ 117
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που σώ-
ζει 6 κυματοειδείς γραμμές, λεπτές έως 
μεσαίες (πλάτους 0,002-3 μ.) με πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Στο 
εσωτερικό η διακόσμηση είναι ερυθρή 
μονόχρωμη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π304
Α.Μ. Δ 117
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,018 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει 8 κάθετες κυματοειδείς γραμμές, 
λεπτές (πλάτους 0,001-2 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (πλάτους 0,001-2 μ.). Στο εσω-
τερικό του δεν σώζεται το κτένισμα. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π305
Α.Μ. Δ 117
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτένισμα από 10 μεσαίες γραμμές 
(πλάτους 0,003μ.) σε πυκνή έως αραιή 
διάταξη (πλάτους 0,001-5 μ.) 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π306
Α.Μ. Δ 117
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει 6 λεπτές έως μεσαίες γραμμές 
(πλάτους 0,002-4 μ.) σε μεσαία διάταξη 
(0,003-4 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π307
Α.Μ. Δ 117
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (β) 0,016 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου (πιθανώς κοντά στην 
βάση). Φέρει ομάδα από 7 λεπτές 
(πλάτους 0,002μ.) γραμμές σε πυκνή 
διάταξη (πλάτους 0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π308
Α.Μ. Δ 117
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου. Σώζει 2 ομάδες από 
7 λεπτές (0,002 μ.) και 2 γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.). 
Η εσωτερική διακόσμηση δεν διακρί-
νεται εύκολα λόγω ισχυρής παρουσίας 
ιζημάτων. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 

ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π309
Α.Μ. Δ 118
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει την γένεση λαιμού. Φέρει 8-9 
λεπτές διαγώνιες γραμμμές, πλάτους 
0,001 μ. σε πυκνή διάταξη. Το συνολικό 
πλάτος του κτενίσματος είναι 0,025 μ. 
περίπου. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π310
Α.Μ. Δ 126
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Φέρει κτένισμα 
από 10 κάθετες λεπτές γραμμές (0,001-
2 μ.) μεσαίας πυκνότητας (0,002-3 μ.). 
Το συνολικό πλάτος του κτενίσματος 
είναι 0,027 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Τ10

Α.Ε. Π311
Α.Μ. Δ 128
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,098 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο διακοσμημένο 
και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά σώζει 
2 κτενιστά κοσμήματα. Το ένα αποτε- 
λούμενο από 6 κυματοειδείς παράλλη-
λες γραμμές μεσαίας διάταξης (0,001-3 
μ.) και μεσαίου πλάτους (0,001-3 μ.). Το 
δεύτερο σώζει 2 κυματοειδείς παράλ- 
ληλες κάθετες γραμμές μεσαίας διά-
ταξης (0,003 μ.) και μεσαίου πλάτους 
(0,002 μ.). Εσωτερικά δεν είναι εμφανής 
η διακόσμηση του οστράκου. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β 
1 κτένισμα ΚΤ2β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση συγκ. ευρημάτων

Α.Ε. Π312
Α.Μ. Δ 132
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Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Φέρει κτένισμα 
αποτελούμενο από 11 λεπτές διαγώνιες 
γραμμές (0,001-2 μ.), μεσαίας έως 
πυκνής διάταξης (0,002-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση συγκ. ευρημάτων

Α.Ε. Π313
Α.Μ. Δ 135
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους με 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζονται 2 ομάδες λεπτών 
κυματοειδών γραμμών (0,001 μ.) 
μεσαίας πυκνότητας (0,003 μ.) λόγω της 
αποσπασματικότητας του οστράκου. 
Εσωτερικά σώζονται 7 οριζόντιες γραμ-
μές μικρού πλάτους (0,001 μ.) πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π314
Α.Μ. Δ 138
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,058 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 2 
ομάδες από 8 και 4 λεπτές γραμμές 
(0,002 μ.), μεσαίας έως πυκνής διάτα-
ξης (0,002-3 μ.). Η εσωτερική διακόσμη-
ση δεν διακρίνεται.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-υπόστρωμα 
Δαπ. 4

Α.Ε. Π315
Α.Μ. Δ 140
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο με τμήμα χείλους 
και γένεση προχοής διακοσμημένο και 
στις 2 πλευρές. Εξωτερικά (στη βάση 
της προχοής) διακρίνονται 4 παράλλη-
λες ευθείες οριζόντιες γραμμές πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.) και πλάτους 0,002 
μ. Εσωτερικά φέρει 8 ευθείες κάθετες 
παράλληλες γραμμές πυκνής διάταξης 

(0,002 μ.) και πλάτους 0,001-3 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π316
Α.Μ. Δ 140
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους διακο-
σμημένο και στις 2 επιφάνειες Εξωτερι-
κά σώζει κόσμημα αποτελούμενο από 
6 ευθείες παράλληλες κάθετες γραμμές 
πυκνής διάταξης (0,001 μ.) και μικρού 
πλάτους (0,001 μ.). Εσωτερικά σώζο-
νται 5 ευθείες παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές πυκνής διάταξης (0,001 μ.) και 
μικρού πλάτους (0,001 μ.), καθώς και 1 
κτένισμα πλάτους 0,011 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π317
Α.Μ. Δ 140
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους δια-
κοσμημένο και στις 2 επιφάνειες Η 
διακόσμηση στην εξωτερική πλευρά 
είναι δυσδιάκριτη. Εσωτερικά σώζο-
νται 2 κτενίσματα με 18 οριζόντιες 
παράλληλες γραμμές πυκνής διάταξης 
(0,001 μ.) με μικρό πλάτος (0,001 μ.) σε 
συνδυασμό με ταινία από 5 κάθετες 
κυματοειδείς παράλληλες γραμμές 
πυκνής διάταξης (0,001 μ.) με μικρό 
πλάτος (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Το κτένισμα δεν 
είναι ευδιάκριτο. Ίσως ΚΤ3α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π318
Α.Μ. Δ 140
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,077 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο διακοσμημένο 
και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά φέρει 
κτένισμα αποτελούμενο από 17 παράλ-
ληλες οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές 
μεσαίας έως αραιής διάταξης (0,003-6 
μ.) και μικρό πλάτος (0,001-2 μ.) Εσωτε-
ρικά φέρει κόσμημα αποτελούμενο από 
7 διαγώνιες παράλληλες κυματοειδείς 
γραμμές πυκνής διάταξης (0,002 μ.) και 
μικρού πλάτους (0,001-2 μ.). 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π319
Α.Μ. Δ 141
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,058 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα με τμή-
μα χείλους. Σώζει 6 γραμμές λεπτές έως 
μεσαίες (πλάτους 0,001-4 μ.) σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Δεν 
διακρίνεται κάτι από την εσωτερική 
διακόσμηση. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π320
Α.Μ. Δ 143
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξω-
τερικά σώζει 20-22 πολύ λεπτές δια-
γώνιες γραμμές πλάτους 0,0005-0,001 
μ. σε πολύ πυκνή διάταξη (0,0005-0,001 
μ.). Εσωτερικά φέρει 17 πολύ λεπτές 
οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές, πλά-
τους 0,0005-0,001 μ., σε πολύ πυκνή 
διάταξη (0,0005-0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π321
Α.Μ. Δ 150
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,035 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει στην εξωτερική επιφάνεια 5 
γραμμές λεπτές (0,002 μ.) σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Στο εσωτε-
ρικό σώζει 9 γραμμές λεπτές (0,002 μ.) 
σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα
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Α.Ε. Π322
Α.Μ. Δ 150
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,038 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει 5 γραμμές λεπτές (0,001-2 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Οι δύο (;) 
εξωτερικές γραμμές που πλαισιώνουν 
το κτένισμα είναι πιο έντονες και 
πλατιές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π323
Α.Μ. Δ 150
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,034 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος, που 
σώζει 5 γραμμές λεπτές (0,001 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π324
Α.Μ. Δ 151
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,085 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Έχουν διασωθεί 3 
ευθείες λευκές κάθετες γραμμές αραιής 
διάταξης 0,01-0,015 μ. και πλάτους 
0,011 μ. σε εναλλαγή με 4 αντίστοιχες 
ερυθρές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π325
Α.Μ. Δ 153
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,048 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από το χείλος ανοι-
κτού αγγείου που φέρει διακόσμηση 
και στις 2 επιφάνειες. Στην εξωτερική 
επιφάνεια φέρει 13 λεπτές ευθείες πα-
ράλληλες γραμμές πάχους <0,001-0,001 
μ. σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-
3 μ.). Στην εσωτερική πλευρά φέρει 
7-8 λεπτές κυματοειδείς παράλληλες 
οριζόντιες γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. 
σε πυκνή διάταξη (<0,001-0,001 μ.) 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με κίτρινο 
πυρήνα 

ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π326
Α.Μ. Δ 154
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,036 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Φέρει 2 κτενίσματα 
το ένα αποτελούμενο από 6 λεπτές 
κάθετες γραμμές (0,001-2 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,001- 2 μ.) και το δεύτερο 
από 7 λεπτές διαγώνιες γραμμές (0,001 
μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π327
Α.Μ. Δ 154
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,058 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
δια κόσμηση και στις 2 επιφάνειες εξω-
τερικά σώζει 13-14 λεπτές οριζόντιες 
κυματοειδείς γραμμές, πάχους 0,001-2 
μ., σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
Εσωτερικά φέρει 20-21 λεπτές κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,001-2 
μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π328
Α.Μ. Δ 158
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους διακο-
σμημένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτε-
ρικά σώζει ομάδα 9 λεπτών γραμμών 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 
μ.) και πλάτους 0,001-3 μ. Έχουν φτια-
χτεί με λεπτό κτένι. Το κτένισμα σώζε-
ται ακέραιο στο μεγαλύτερο τμήμα του 
οστράκου και έχει συνολικό πλάτος 
0,027 μ. Εσωτερικά σώζεται κτένισμα 
αποτελούμενο από 7 λεπτές κάθετες 
ευθείες γραμμές πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (0,001-3 μ.) και πλάτους 
0,001-3 μ. και 1 πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 4

Α.Ε. Π329
Α.Μ. Δ 158
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,068 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. (χ) 0,009 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους και σώμα-
τος που σώζει διακόσμηση και στις 2 
επιφάνειες. Στην εξωτερική επιφά-
νεια φέρει διακόσμηση από πλήρες 
κτένισμα με 16 λεπτές κυματοειδείς 
παράλληλες γραμμές πλάτους <0,001-
>0,001 μ. σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(<0,001-0,003 μ.). Στην εσωτερική 
επιφάνεια φέρει 2 αποσπασματικά 
κτενίσματα από κάθετες κυματοειδείς 
ευθείες γραμμές. Το ένα συνίσταται 
από 4 λεπτές κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους <0,001-0,001 μ. σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη, το δε άλλο σώζει 4-5 
λεπτές κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
0,001->0,001 μ. σε πυκνή διάταξη 
(0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ασαφές
σώζονται 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 4

Α.Ε. Π330
Α.Μ. Δ 158
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζει 14 λεπτές 
οριζόντιες γραμμές πλάτους 0,001-2μ., 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.) καθώς 
και 6 λεπτές διαγώνιες γραμμές (0,001 
μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ασαφές
μάλλον 1 κτένισμα ΚΤ1α
και 1 κτένισμα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 4

Α.Ε. Π331
Α.Μ. Δ 160
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ (χ) 0,015 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους δια-
κοσμημένο και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζεται ομάδα 6 κάθετων 
κυματοειδών γραμμών πυκνής έως με-
σαίας διάταξης (0,001-3 μ.) και πλάτους 
0,001 μ. Έχουν γίνει με πολύ λεπτό 
κτένι. Εσωτερικά σώζεται ομάδα 6 επί-
σης διαγώνιων κυματοειδών γραμμών 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 
μ.) και μεσαίου πλάτους (0,003 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με μαύρο 
πυρήνα
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ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π332
Α.Μ. Δ 160
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζει ακέραιο 
κτένισμα συνολικού πλάτους 0,009 μ. 
αποτελούμενο από 4 κάθετες ευθείες; 
γραμμές πολύ πυκνής διάταξης (0,001 
μ.) και λεπτού έως μεσαίου πλάτους. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 5/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π333
Α.Μ. Δ 160
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζονται 2 πολύ 
λεπτά κτενίσματα ακέραια πλάτους 
0,003 μ. που αποτελούνται το καθένα 
από 3 γραμμές ελαφρώς κυματοειδείς 
πολύ πυκνής διάταξης και πλάτους 
0,001 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π334
Α.Μ. Δ 160
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ α) 0,094 μ. β) 0,083 μ.
ΠΑΧΟΣ α) 0,011 μ. β) 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α) Όστρακο σώματος, που 
σώζει ομάδα 7 λεπτών έως μεσαίων 
(0,001-3 μ.) γραμμών σε πυκνή διάταξη 
(πλάτους 0,001-3 μ.). Σώζεται η αρχή 
ακόμα μιας ομάδας, αλλά δεν μπορούν 
να διακριθούν γραμμές εκτός από 1-2 
λεπτές (πλάτους 0,001 μ.) β) Όστρακο 
σώματος στο οποίο διακρίνονται 2 
ομάδες αλλά δεν σώζεται το κτένισμα 
καλά. Φαίνονται μόνο 2 κτένια λεπτά 
(0,002 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). 
Τα όστρακα συνανήκουν.
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ/Ε/Α 3 
β) ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π335
Α.Μ. Δ 162
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό

ΜΗΚΟΣ 0,02 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (π) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες εξωτερικά 
σώζει 5 λεπτές ελαφρά διαγώνιες κυμα-
τοειδείς γραμμές, πλάτους 0,001 μ. σε 
μεσαία διάταξη (0,003-4 μ.). Εσωτερικά 
σώζει 6 λεπτές ελαφρά κυματοειδείς 
κάθετες γραμμές πλάτους 0,001-2 μ., σε 
μεσαία έως αραιή πυκνότητα (0,002-4 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π336
Α.Μ. Δ 162
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,026 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με δια-
κόσμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτε-
ρικά φέρει κτένισμα από 10 οριζόντιες 
κυματοειδείς γραμμές, λεπτού πλάτους 
(0,001 μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 
μ.). Εσωτερικά σώζεται κτένισμα από 
10 οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές, 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ1β
πιθανό δεύτερο κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π337
Α.Μ. Δ 162
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,034 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλει-
στού αγγείου. Φέρει 8 λεπτές έως με-
σαίες διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους 0,001-3 μ. σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 4/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π338
Α.Μ. Δ 163
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,071 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Στην 
εξωτερική επιφάνεια φέρει 4 γραμμές 
λεπτές έως μεσαίες (0,001-3 μ.) σε πυ-
κνή έως αραιή διάταξη (0,001-5 μ.) στην 
πρώτη ομάδα. Σε μία δεύτερη σώζονται 
3 γραμμές μεσαίες. Στην εσωτερική 
επιφάνεια σώζονται 6 γραμμές λεπτές 
έως μεσαίες (0,002-3 μ.) σε πυκνή έως 

μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής χωρίς φαιό 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π339
Α.Μ. Δ 163
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Στην εξω-
τερική επιφάνεια φέρει διακόσμηση 
από 6 λεπτές έως μεσαίες κυματοειδείς 
παράλληλες κάθετες γραμμές πλάτους 
0,001-3 μ. σε μεσαία έως αραιή διάταξη 
(0,003-6 μ.). Στην εσωτερική επιφάνεια 
φέρει διακόσμηση από 9 λεπτές κυμα-
τοειδείς παράλληλες κάθετες γραμμές 
πλάτους 0,001-2 μ. σε αραιή διάταξη 
(0,004-0,011 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π340
Α.Μ. Δ 163
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,021 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες, στο οποίο 
διαφαίνεται η αρχή γένεσης προχο-
ής. Στην εξωτερική επιφάνεια σώζει 
διακόσμηση από 5 λεπτές έως μεσαίες 
ευθείες παράλληλες διαγώνιες γραμμές 
πλάτους 0,002-3 μ., σε πυκνή έως με-
σαία διάταξη (0,002-6 μ.). Στην εσωτερι-
κή επιφάνεια σώζει διακόσμηση από 5 
λεπτές ευθείες παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές πλάτους 0,0001-2 μ. Σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π341
Α.Μ. Δ 173
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,079 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
διακοσμημένο και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζει ακέραιο κτένισμα 
από 6 κυματοειδείς διαγώνιες γραμμές 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 
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μ.) και λεπτού πλάτους (0,001 μ.). Το 
πλάτος του κτενίσματος είναι 0,018 
μ. Στις άκρες σώζονται τμήματα 2 
κτενισμάτων από τα οποία σώζονται 3 
και 1 ελαφρώς κυματοειδείς γραμμές 
αντίστοιχα πολύ πυκνής διάταξης και 
πλάτους γραμμών (0,001 μ.). Εσωτερικά 
σώζεται ομάδα 10 διαγώνιων κυματο-
ειδών γραμμών πάχους λεπτού (0,002 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-3 μ.). Μία ερυθρή ταινία μεσαίου 
πλάτους 0,01 μ. διαχωρίζει το παραπά-
νω κτένισμα από κάποιο άλλο από το 
οποίο σώζονται ελάχιστα ίχνη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2-3 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα αποσπασματικό ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Κατασκευή Κ3

Α.Ε. Π342
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με γένε-
ση λαιμού. Πολλαπλό κτένισμα σε όλη 
την επιφάνεια του οστράκου με λεπτές 
γραμμές (0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β ή ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π343
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ α) 0,051 μ. β) 0,025 μ. (σ)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,037 μ. (β)
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (β) α) 0,013 μ. β) 0,015 
μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α) Όστρακο σώματος, που 
φέρει και τμήμα της βάσης. Εξωτερικά 
σώζεται φθαρμένο κτένισμα από 8-9 
γραμμές λεπτές (0,002 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,002 μ.) στο σώμα. Εσωτερικά 
σώζονται επαρκώς 5 ομάδες κτενισμά-
των και μία πολύ φθαρμένη. Κάθε μία 
φέρει από 5 έως 8 γραμμές λεπτές έως 
μεσαίες (0,001-3 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001 μ.). β) Όστρακο σώματος. Εξω-
τερικά σώζει κτένισμα με 8-9 λεπτές 
γραμμές (0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη, 
ενώ φαίνονται ακόμα 2 λεπτές γραμ-
μές. Εσωτερικά σώζονται 2 ομάδες που 
φέρουν 3 και 5 γραμμές λεπτές (0,001-2 
μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Τα 
όστρακα συνανήκουν.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ2β β) 2 
κτενίσματα ΚΤ2β ή ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 5-6 κτενίσμα-

τα ΚΤ2β ή ΚΤ3β β) 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π344
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ α) 0,065 μ. β) 0,043 μ. γ) 0,032 μ.
ΠΑΧΟΣ α) 0,011 μ. β) 0,012 μ. γ) 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α) Όστρακο σώματος. 
Σώζει κτένισμα από 8 γραμμές λεπτές 
(0,001-2 μ.) σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-3 μ.) και άλλες 2 από 
αποσπασματικό κτένισμα. β) Όστρακο 
σώματος. Φέρει κτένισμα από 9 λεπτές 
γραμμές (0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,002 μ.) και ένα πλατύτερο κτένι 
(0,005 μ.). γ) Όστρακο σώματος. Σώζει 3 
γραμμές λεπτές έως μεσαίες (0,002-4 μ.) 
σε μεσαία έως αραιή διάταξη (0,004-6 
μ.). Τα όστρακα συνανήκουν. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ2β β) 
ΚΤ/Ε/Α 1β γ) ΚΤ2β (συνδυασμός λεπτών 
με μεσαίο κτένισμα)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π345
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές με πλατύ 
κτένι. Εξωτερικά σώζει συστάδα 6 
κάθετων πλατιών γραμμών (0,004-5 μ.) 
και μεσαίας έως αραιής πυκνότητας 
(0,003-9 μ.). Εσωτερικά του κτενίσματος 
σώζονται 5 γραμμές μεσαίου πλάτους 
(0,003-4 μ.) και μεσαίας έως αραιής 
πυκνότητας (0,003-0,01 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, διατηρούνται ίχνη στίλβω-
σης σε κάποια σημεία.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π346
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,079 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
διακοσμημένο και στις 2 πλευρές με 
λεπτό κτένι. Σώζεται ακέραιο κτένισμα 
12 διαγώνιων κυματοειδών γραμ-
μών λεπτού και μεσαίου πάχους και 
πυκνότητας (0,001-3 μ.). Το πλάτος του 
κτενίσματος είναι 0,027 μ. Ένα δεύτερο 
κτένισμα από 10 κυματοειδείς κάθετες 
γραμμές συγκλίνει προς τα κάτω, προς 
το προηγούμενο κτένισμα. Οι γραμμές 
του δεύτερου αυτού κτενίσματος έχουν 
πλάτος λεπτό (0,001 μ.) και πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). Εσωτερικά διακρί-

νονται 2 συστάδες κυματοειδών διαγω-
νίων λεπτών γραμμών συγκλινόντων 
προς τα κάτω. Στα αριστερά σώζονται 
8 γραμμές και στα δεξιά 7 πλάτους λε-
πτού (0,001-2 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.). Ανάμεσα στις συγκλίνου-
σες σώζεται ακέραιο κτένισμα πλάτους 
0,012 μ. από 5 κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ6β πρβλ. 
Π190
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π347
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με χεί-
λος διακοσμημένο και στις 2 πλευρές. 
Εξωτερικά σώζει συστάδα πολύ λεπτών 
κυματοειδών διαγωνίων γραμμών πλά-
τους 0,001 μ. και μεσαίας πυκνότητας 
(0,003 μ.). Εσωτερικά σώζεται ομάδα 
6 κάθετων κυματοειδών γραμμών με 
μεσαίο και πλατύ πάχος (0,002-4 μ.) και 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π348
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,014 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος αγγεί-
ου διακοσμημένο και στις 2 πλευρές. 
Εξωτερικά σώζει ακέραιο κτένισμα 
πλάτους 0,029 μ. αποτελούμενο από 
6-8 οριζόντιες λεπτές κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους λεπτού έως μεσαίου 
(0,001-3 μ.) και μεσαίας έως αραιής 
πυκνότητας (0,003-5 μ.). Εσωτερικά σώ-
ζεται ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,03 μ. 
αποτελούμενο από 6 λεπτές διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους λεπτού 
(0,001-2 μ.) και μεσαίας έως αραιής 
πυκνότητας (0,003-6 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π349
Α.Μ. Δ 177
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Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζει συστάδα 
9 διαγώνιων κυματοειδών λεπτών 
γραμμών λεπτού έως μεσαίου πλάτους 
(0,001-3 μ.) και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π350
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,064 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερι-
κά σώζεται συστάδα 7-8 διαγώνιων 
κυματοειδών γραμμών που συνιστούν 
ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,022 μ. 
Το πλάτος των γραμμών είναι μεσαίο 
(0,003-4 μ.) και η πυκνότητά τους από 
πυκνή έως μεσαία (0,001-4 μ.). Εσωτε-
ρικά σώζονται 2 συστάδες γραμμών 
σε απόσταση 0,012 μ. Αποτελούνται 
από συστάδα 3 κάθετων κυματοειδών 
γραμμών η καθεμιά πλάτους 0,002-3 
μ. και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με μαύρο 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π351
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,013 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,07-0,08 μ. περίπου (βάση) 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
τμήμα βάσης διακοσμημένο και στις 
2 επιφάνειες. Εξωτερικά σώζονται 2-3 
κτενίσματα με συνολικά 18 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές πλά- 
τους λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 μ.) 
και μεσαίας πυκνότητας (0,003-4 μ.). 
Εσωτερικά σώζεται συστάδα 7 κυμα-
τοειδών κάθετων γραμμών πλάτους 
λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 μ.) και 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-4 
μ.) και μία πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με μαύρο 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2-3 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π352
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
διακοσμημένο και στις 2 πλευρές. 
Εξωτερικά σώζεται ακέραιο κτένισμα 
πάχους 0,015 μ. Αποτελούμενο από 
4 κυματοειδείς οριζόντιες γραμμές 
πλάτους λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 
μ.) και μεσαίας πυκνότητας (0,002-3 μ.). 
Επίσης σώζεται ομάδα 2 οριζόντιων 
κυματοειδών γραμμών λεπτού έως με-
σαίου πλάτους (0,001-3 μ.) και μεσαίας 
πυκνότητας (0,002-3 μ.). Εσωτερικά σώ-
ζονται ίχνη 5-6 γραμμών κυματοειδών 
διαγώνιων πλάτους περίπου 0,002 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/1-6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ασαφές (μάλλον 
ΚΤ3β)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π353
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,038 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζεται ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,02 μ. αποτελούμε-
νο από 7 κάθετες ελαφρώς κυματοει-
δείς γραμμές πλάτους λεπτού (0,001-2 
μ.) και λεπτής έως αραιής διάταξης 
(0,001-5 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π354
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007-0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απόληξη σωληνωτής 
προχοής (2 όστρακα συνανήκοντα) 
διακοσμημένη μόνο στην εξωτερική 
πλευρά. Διακρίνονται 3 ακέραια κτενί-
σματα φτιαγμένα με πολύ λεπτό κτένι. 
Τα πλάτη των κτενισμάτων είναι 0,02 
μ., 0,025 μ. και 0,032 μ. Το πλάτος των 
γραμμών είναι 0,01 μ. Η διάταξη πυκνή 
(0,001 μ.) και αραιή (0,005-8μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2-3 κτενίσματα 
ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π355
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζει 1 κτένισμα με 
14 λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμ-
μές πλάτους 0,01-2 μ. σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Το συνολικό πλάτος του 
κτενίσματος είναι 0,032 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π356
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,069 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος με δια-
κόσμηση στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
φέρει 5 μεσαίες ελαφρώς διαγώνιες 
γραμμές πλάτους 0,002-3 μ. σε αραιή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Εσωτε-
ρικά φέρει 6 λεπτές ελαφρώς διαγώνιες 
γραμμές, πλάτους 0,002 μ., σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Συγκολλημένο με 
το Π358.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π357
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,027 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά φέρει 5 λεπτές έως μεσαίες 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους 0,0005-0,004 μ., σε πυκνή έως 
αραιή διά ταξη (0,001-5 μ.). Εσωτε-
ρικά σώζονται 3 κτενίσματα. Το ένα 
αποτελείται από 3 λεπτές διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,001-3 
μ. σε μεσαία πυκνότητα (0,002 μ.). 
Το άλλο αποτελείται από 2 λεπτές 
έως μεσαίες διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,002-3 μ., σε μεσαία 
πυκνότητα (0,002-3 μ.). Ανάμεσά τους 2 
ευθείες διαγώνιες γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ3α
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση
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Α.Ε. Π358
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με δια-
κόσμηση και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζεται κτένισμα από 5 λεπτές έως 
μεσαίες διαγώνιες γραμμές (0,002-3 μ.) 
πυκνής διάταξης (0,002 μ.). Εσωτερι-
κά το όστρακο φέρει κτένισμα από 6 
λεπτές διαγώνιες γραμμές (0,002 μ.) 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Συγκολλημένο με 
το Π356.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π359
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζει 2 κτενίσματα. Το ένα 
φέρει 9 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή 
διάταξη (0,002 μ.). Το δεύτερο είναι 
αποσπασματικό και σώζει 4 λεπτές 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,001-2 
μ., σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά σώζει 
2 κτενίσματα, τα οποία χωρίζονται από 
πλατύ (0,004-5 μ.) μονό δόντι. Το ένα 
κτένισμα σώζει 11 λεπτές διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,001-2 
μ., σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Το 
δεύτερο σώζει 6 λεπτές διαγώνιες 
γραμμές πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π360
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που φέρει 
διακόσμηση στις 2 επιφάνειες. Εξω-
τερικά φέρει διακόσμηση με πλήρες 
κτένισμα από 12-14 λεπτές κυματο-
ειδείς παράλληλες γραμμές πλάτους 
<0,001-0,001 μ., σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-3 μ.). Εσωτερικά φέρει 
διακόσμηση από 7-8 πυκνές έως μεσαί-
ες κυματοειδείς παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές, πλάτους 0,001-4 μ., σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 

ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π361
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά φέρει 
κτένισμα από 8 γραμμές λεπτές (0,001 
μ.) σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,002-3 μ.). Η εσωτερική διακόσμηση 
δεν διακρίνεται.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Eπίχωση

Α.Ε. Π362
Α.Μ. Δ 183
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξω-
τερικά σώζει κτένισμα από 9 γραμμές 
λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-3 μ.). Εσωτερικά σώζει 
κτένισμα από 10 γραμμές λεπτές έως 
μεσαίες (0,002-3 μ.) σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,002-5 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π363
Α.Μ. Δ 183
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 0,011 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με χείλος 
διακοσμημένο και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζει διακόσμηση από 
4 λεπτές κυματοειδείς παράλληλες 
κάθετες γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ., 
σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). Εσωτερικά 
σώζει πλήρες κτένισμα από 9 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
γραμμές πλάτους <0,001-0,001 μ. σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π364
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,023 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κοντά 
στην βάση. Εξωτερικά φέρει 2 ομάδες 
από 7 γραμμές λεπτές (0,001-2 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Εσωτερικά 
σώζει 6 γραμμές λεπτές που έχουν 
γίνει με πολύ λεπτό κτένι (0,001 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π365
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
φέρει 11 γραμμές λεπτές έως μεσαίες 
(0,001-3 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Στο εσωτερικό δεν διακρίνεται η 
διακόσμηση.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π366
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
φέρει εξωτερικά 2 ομάδες κτενισμάτων 
από 5 και 2 γραμμές λεπτές (0,001-2 μ.) 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Εσωτερι-
κά σώζει ομάδα από 4 γραμμές λεπτές 
(0,002 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β 
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π367
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,064 μ. (π)
ΠΑΧΟΣ 0,042 μ. (χ) 0,012 μ. (π) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα προχοής που σώζει 
6-7 γραμμές λεπτές έως μεσαίες (0,001-
3 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.).   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
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ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π368
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Φέρει 
στην εξωτερική επιφάνεια 5 γραμμές 
λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Στην εσωτερική επιφάνεια 
διακρίνονται 5 γραμμές λεπτές έως 
μεσαίες (0,001-3 μ.) σε πυκνή έως μεση 
διάταξη (0,001-4 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π369
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,032 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Στην 
εξωτερική επιφάνεια σώζει 4 γραμμές 
μεσαίες (0,004 μ.) σε μεσαία διάταξη 
(0,004 μ.). Η εσωτερική επιφάνεια 
είναι ερυθρή στιλπνή, αλλά δεν σώζει 
κάποιο είδος διακόσμησης. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π370
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου
ΜΗΚΟΣ 0,187 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα και 
χείλος. Στην εξωτερική επιφάνεια 
διακρίνονται 3 ομάδες από 8, 9 και 3 
γραμμές λεπτές έως μεσαίες (0,001-3 μ.) 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένο
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π371
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,034 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Φέρει 
διακόσμηση από κτένισμα με 3 πλατιές 
γραμμές (0,004-6 μ.) σε αραιή διάταξη 
(0,012 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π372
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξωτε-
ρικά φέρει 2 ομάδες κτενισμάτων από 
2 και 3 γραμμές, λεπτές (0,001-2 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001 μ.). Εσωτερικά 
φαίνονται 2 ομάδες με 5 και 4 γραμμές. 
Οι γραμμές είναι λεπτές έως μεσαίες 
(0,001-3 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π373
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Φέρει 
λεπτό κτένισμα από 10 γραμμές πολύ 
λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση
Eπίχωση/Υπόστρωμα δαπέδου

Α.Ε. Π374
Α.Μ. Δ 184
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,036 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Φέρει 
9 γραμμές λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-3 κτενίσματα 

ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Δάπεδο 6

Α.Ε. Π375
Α.Μ. Δ 185
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,028 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτε-
ρικά σώζει ομάδα 11-12 διαγώνιων 
γραμμών πολύ λεπτών, πλάτους <0,001 
μ. και πολύ πυκνής διάταξης (<0,001 
μ.). Εσωτερικά σώζεται συστάδα περί-
που 17 λεπτών διαγωνίων γραμμών, 
πλάτους <0,001 μ. και πολύ πυκνής 
διάταξης (<0,001 μ.) 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π376
Α.Μ. Δ 185
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει τμήμα χείλους. Η διακόσμηση 
έχει σωθεί στην εξωτερική πλευρά. 
Σώζεται συστάδα 13-14 πολύ λεπτών 
κυματοειδών παράλληλων κάθετων 
γραμμών πλάτους <0,001 μ.-0,001 μ. σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Δεν έχει σωθεί 
διακόσμηση.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π377
Α.Μ. Δ 185
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτε-
ρικά σώζει διακόσμηση από 7 λεπτές 
ευθείες παράλληλες κάθετες γραμμές 
πλάτους <0,001-0,002 μ., σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Εσωτερικά 
σώζει διακόσμηση από 3 λεπτές παράλ- 
ληλες διαγώνιες γραμμές, πλάτους 
0,001-2μ. σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π378
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Α.Μ. Δ 185
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,054 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 11 λεπτές κυματοειδείς γραμ- μές 
πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή έως αραιή 
διάταξη (0,001-5 μ.). Εσωτερικά φέρει 9 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή διάταξη 
(0,002 μ.), και 8 λεπτές διαγώνιες 
γραμμές, πλάτους 0,001 μ. σε μεσαία 
πυκνότητα (0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π379
Α.Μ. Δ 185
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,058 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος το οποίο 
σώζει την αρχή γένεσης λαιμού. Σώζει 
κάθετο κυματοειδές κτένισμα αποτε-
λούμενο από 5 λεπτές γραμμές πλά-
τους <0,001-2 μ. σε αραιή έως μεσαία 
πυκνότητα. Σώζει επίσης μονή κάθετη 
πλατιά γραμμή πλάτους 0,005-6 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π380
Α.Μ. Δ 186
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει τμήμα χείλους. Φέρει διακό-
σμηση και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
διακρίνεται συστάδα από 7 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού έως 
μεσαίου πλάτους (0,001-4 μ.) και με-
σαίας έως αραιής διάταξης (0,003-5 μ.). 
Εσωτερικά σώζονται μόνο 2 κυματο-
ειδείς παράλληλες κάθετες γραμμές, 
πλάτους λεπτού (0,001-2 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Δάπεδο 7

Α.Ε. Π381
Α.Μ. Δ 186
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ. 

ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζεται ομάδα 
12 πολύ λεπτών κυματοειδών γραμμών 
πλάτους <0,001- 0,001 μ., σε πολύ 
πυκνή διάταξη (0,001 μ.). Το υπόλοιπο 
τμήμα του οστράκου καλύπτεται από 
σκουρόχρωμη ερυθρή βαφή. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη στιλπνή επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Δάπεδο 7

Α.Ε. Π382
Α.Μ. Δ 187
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Σώζει διακόσμηση 
από 2 ομάδες κυματοειδών γραμμών. 
Η μία ομάδα σώζει 19 πολύ λεπτές 
διαγώνιες γραμμές πλάτους <0,001- 
0,001 μ., σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Η άλλη ομάδα σώζει 8 πολύ λεπτές 
γραμμές πλάτους <0,001-0,001 μ., σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ5β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Εστία 1

Α.Ε. Π383
Α.Μ. Δ 188
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους διακοσμη-
μένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει ομάδα από 11 πολύ λεπτές 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές λεπτού 
πλάτους (<0,001-0,001 μ.) και πολύ 
πυκνής διάταξης (<0,001-0,001 μ.). 
Εσωτερικά σώζεται συστάδα από 9 λε-
πτές ελαφρώς κυματοειδείς διαγώνιες 
γραμμές, λεπτού πλάτους 0,001-2 μ. και 
πυκνής διάταξης. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π384
Α.Μ. Δ 188
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,098 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου. Στην εξωτερική επιφά-
νεια διακρίνονται 2 ομάδες από 4 και 2 
γραμμές, λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). Στο εσωτερικό 
διακρίνονται 2 ομάδες από 5 γραμμές η 
καθεμία λεπτές έως μεσαίες (0,001-4 μ.) 

σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π385
Α.Μ. Δ 189
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,0125 μ. (β) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Φέρει κτένισμα 
αποτελούμενο από 4 λεπτές οριζόντιες 
γραμμές (0,0015-0,002 μ.), σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Terra Rossa

Α.Ε. Π386
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με γένε-
ση λαιμού. Σώζει σειρά 13-16 ευθείων 
γραμμών πλάτους λεπτού (<0,001-0,002 
μ.) και πυκνής έως αραιής διάταξης 
(0,001-8 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ασαφές (ίσως 
1-2 κτενίσματα ΚΤ3α)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Στίλβωση.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π387
Α.Μ. Δ 219
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,112 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με τμή-
μα χείλους. Στην εξωτερική επιφάνεια 
φαίνονται 11 γραμμές λεπτές (0,001-2 
μ.). Επίσης, διακρίνεται μία πλατιά 
γραμμή (0,01 μ.) πολύ φθαρμένη. 
Μάλλον πρόκειται για κτένισμα. Η εσω-
τερική επιφάνεια φέρει την ίδια διακό-
σμηση αλλά διακρίνεται και δεύτερο 
κτένισμα δίπλα στην πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  •  AURA                                                                                                          ·  89  ·

ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π388
Α.Μ. Δ 219
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου, με διακόσμηση και στις 2 
επιφάνειες. Εξωτερικά σώζει διακόσμη-
ση από 6 λεπτές έως μεσαίες κυματο-
ειδείς παράλληλες διαγώνιες γραμμές, 
πλάτους 0,001-4 μ. σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). Εσωτερι-
κά η διακόσμηση έχει φθαρεί σχεδόν 
ολοκληρωτικά.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Eπίχωση

Α.Ε. Π389
Α.Μ. Δ 224
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζει συστάδα από 
8 λεπτές οριζόντιες κυματοειδείς γραμ-
μές πλάτους λεπτού (0,001-2 μ.) και 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-4 
μ.). Το υπόλοιπο τμήμα του οστράκου 
καλύπτεται από ερυθρή βαφή. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Πλατφόρμα

Α.Ε. Π390
Α.Μ. Δ 224
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. (χ) 0,01 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Στο εξω-
τερικό σώζει 6 κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές πάχους λεπτού (0,001-2 μ.) και 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-4 
μ.). Εσωτερικά σώζει 7 διαγώνιες γραμ-
μές λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) και 
πυκνής έως αραιής διάταξης (0,002-4 
μ.). Πρόκειται για 2 κτενίσματα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Πλατφόρμα

Α.Ε. Π391
Α.Μ. Δ 225
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ. 

ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Στην 
εξωτερική επιφάνεια διακρίνονται 2 
ομάδες κτενισμάτων με 4 και 7 γραμ- 
μές η καθεμιά, λεπτές (0,001-2 μ.), 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Στην 
εσωτερική επιφάνεια σώζει 12 γραμμές 
(0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π392
Α.Μ. Δ 225
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Διακρί-
νονται 10 γραμμές πολύ λεπτές (0,001 
μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π393
Α.Μ. Δ 225
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,01 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους με δια-
κόσμηση και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζεται κτένισμα αποτελούμενο από 
4 λεπτές κάθετες γραμμές (0,001 μ.) 
σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.). Εσωτερι-
κά σώζεται κτένισμα από 10 λεπτές, 
κάθετες γραμμές (0,001-2 μ.), σε πυκνή 
διάταξη (0,0005-0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π394
Α.Μ. Δ 225
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει ένα κτένισμα αποτελούμενο από 
10 λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμ-
μές, πλάτους <0,001-0,001 μ., σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). Εσωτε-
ρικά φέρει ένα κτένισμα αποτελούμενο 
από 3 λεπτές έως μεσαίες διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,002-3 
μ., σε μεσαία έως αραιή πυκνότητα 
(0,003-5 μ.). 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π395
Α.Μ. Δ 228
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,054 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
αρχή γένεσης λαιμού με κτενιστή 
διακόσμηση. Σώζει διακόσμηση με 
τουλάχιστον 15 λεπτές έως μεσαίες 
παράλληλες γραμμές, πλάτους <0,001-
0,003 μ., σε πυκνή έως αραιή διάταξη 
(0,001-5 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής με γκρίζα εξωτερι-
κή επιφάνεια
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β και ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π396
Α.Μ. Δ 228
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,085 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζει διακό-
σμηση από 2 κτενίσματα. Το ένα σώζει 
4 λεπτές έως μεσαίες κυματοειδείς 
παράλληλες γραμμές πλάτους 0,001-3 
μ., σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.), ενώ 
το άλλο σώζει 3 λεπτές έως μεσαίες 
κυματοειδείς παράλληλες γραμμές, 
πλάτους 0,001-3 μ., σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π397
Α.Μ. Δ 235
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,058 μ. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,031 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα προχοής. Η εξωτε-
ρική επιφάνεια είναι πολύ φθαρμένη. 
Διακρίνονται 2 ομάδες από 3 γραμμές 
λεπτές σε πυκνή διάταξη στο πάνω 
μέρος της προχοής. Εσωτερικά δια-
κρίνονται 4 γραμμές λεπτές σε πυκνή 
διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ασαφές (ίσως 2 
κτενίσματα ΚΤ2α)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης
Επίχωση/Υπόστρωμα Δαπέδου

Α.Ε. Π398
Α.Μ. Δ 235
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζει ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,017 μ., που απο-
τελείται από 5 κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους 0,001-2 μ. και πυκνής διάτα-
ξης (0,001-2 μ.) 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3-7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης
Επίχωση/Υπόστρωμα Δαπέδου

Α.Ε. Π399
Α.Μ. Δ 235
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
φέρει μόνο μία γραμμή πλάτους 0,003 
μ. Εσωτερικά σώζει 2 ομάδες από 3 και 
2 κυματοειδείς γραμμές λεπτού έως με-
σαίου πλάτους (0,001-3 μ.) και μεσαίας 
πυκνότητας (0,003-4 μ.) 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ1β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης
Επίχωση/Υπόστρωμα Δαπέδου

Α.Ε. Π400
Α.Μ. Δ 235
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα προχοής διακο-
σμημένο εξωτερικά με συστάδα 5 
οριζόντιων ελαφρώς κυματοειδών 
γραμμών λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) 
και μεσαίας πυκνότητας (0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης
Επίχωση/Υπόστρωμα Δαπέδου

Α.Ε. Π401
Α.Μ. Δ 236
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Φέρει διακόσμηση και στις 2 

επιφάνειες. Εξωτερικά σώζει κτένισμα 
που αποτελείται από 12 λεπτές κάθετες 
ευθείες γραμμές πλάτους 0,001μ. σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-4 
μ.). Εσωτερικά σώζει 2 κτενίσματα, το 
ένα αποτελείται από 6 λεπτές ευθείες 
διαγώνιες γραμμές (>0,001-0,01 μ.) σε 
μεσαία πυκνότητα 0,003-4 μ. Το δεύ-
τερο σώζει 3 λεπτές ευθείες διαγώνιες 
γραμμές (>0,001-0,01 μ.) σε μεσαία 
πυκνότητα (0,002-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π402
Α.Μ. Δ 236
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που σώ-
ζει και τμήμα χείλους. Εξωτερικά φέρει 
κτένισμα από 9 λεπτές κάθετες (0,0005-
0,0015 μ.) γραμμές, πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.). Εσωτερικά σώζεται κτένι-
σμα από 11 λεπτές έως μεσαίες κάθετες 
γραμμές (0,001-3 μ.), σε πυκνή διάταξη 
(0,001μ). Το όστρακο στην εσωτερική 
του επιφάνεια φέρει τμήμα ακόμη ενός 
κτενίσματος οριζόντιας διάταξης (δεν 
μπορεί να γίνει περαιτέρω περιγραφή 
λόγω της αποσπασματικότητας του 
οστράκου). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β (και ίχνη 
οριζόντιου κτενίσματος)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π403
Α.Μ. Δ 236
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,068 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με διακό-
σμηση στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει ένα κτένισμα αποτελούμενο από 
5 μεσαίες παράλληλες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,003-4 μ. σε μεσαία 
πυκνότητα (0,002-3 μ.). Εσωτερικά 
σώζει 4 μεσαίες παράλληλες κυματο-
ειδείς γραμμές 0,002-4 μ., σε μεσαία 
πυκνότητα (0,002-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π404

Α.Μ. Δ 236
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
διακόσμηση και στις 2 πλευρές. Εξω-
τερικά φέρει 2 κτενίσματα, το πρώτο 
αποτελούμενο από 2 μεσαίες γραμμές 
(0,0025-0,004 μ.) σε μεσαία διάταξη 
(0,003 μ.) και το δεύτερο με πανομοιό-
τυπες διαστάσεις. Εσωτερικά σώζεται 
κτένισμα από 2 λεπτές έως μεσαίες 
(0,002-3 μ.) γραμμές σε μεσαία διάταξη 
(0,003 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με ανοικτό 
καστανό πυρήνα
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π405
Α.Μ. Δ 236
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,027 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. (χ) 0,009 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 8 λεπτές ευθείες διαγώνιες 
γραμμές πλάτους < 0,001-0,01 μ. σε 
πυκνή έως αραιή διάταξη (0,001-5 μ.). 
Εσωτερικά σώζει 7 λεπτές οριζόντιες 
κυματοειδείς γραμμές (0,001-2 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π406
Α.Μ. Δ 236
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Φέρει 2 κτενίσματα 
το ένα από 7 λεπτές διαγώνιες γραμμές 
(0,001 μ.) σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-4 μ.) και το δεύτερο από 4 λεπτές 
επίσης γραμμές (0,001-0,0015 μ.) από 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β ελαφρώς συγκλίνοντα
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π407
Α.Μ. Δ 236
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,135 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,073 μ. (β)
ΠΑΧΟΣ 0,021 μ. (β) 0,011 μ. (σ)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
ακέραιη την βάση ενός ανοικτού αγγεί-
ου. Η εξωτερική επιφάνεια αν και ιδιαί-
τερα φθαρμένη, σώζει ίχνη οριζοντίων 
ευθειών γραμμών που καλύπτουν και 
την βάση. Το πλάτος τους κυμαίνεται 
από 0,001-2 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π408
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα. Σώζει 
8 λεπτές γραμμές (0,001-0,009 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π409
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα. 
Εξωτερικά φέρει 5 γραμμές λεπτές 
έως μεσαίες (0,001-4 μ.) σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη. Εσωτερικά φέρει 2 
ομάδες από 6 και 4 γραμμές αντίστοι-
χα λεπτές έως πλατιές (0,001-5 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
συνδυασμός λεπτών-μεσαίων ταινιών
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π410
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα. Σώζει 
8 γραμμές κυματοειδείς λεπτές (0,001 
μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π411
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,042 μ.

ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα, φέρει 
και τμήμα χείλους. Εξωτερικά σώζει 
3 λευκές ταινίες λεπτές έως μεσαίες 
(0,002- 0,003 μ.) σε αραιή διάταξη 
(0,006-0,012 μ.). Εσωτερικά σώζει 3 λευ-
κές ταινίες μεσαίες 0,004-5 μ. σε αραιή 
διάταξη (0,008-9 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π412
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα. 
Εξωτερικά σώζει 4 γραμμές λεπτές έως 
μεσαίες (0,002-4 μ.) σε πυκνή έως αραιή 
διάταξη (0,001-5 μ.). Εσωτερικά σώζει 1 
γραμμή πλατιά (0,005 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Πιθανώς συνανή-
κει με τα Π414 και Π417.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π413
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,034 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα. 
Εξωτερικά σώζει 4 γραμμές λεπτές 
έως μεσαίες (0,001-3 μ.) σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π414
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,054 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει διακόσμηση από 2 μεσαίου πλά-
τους (0,003-0,005 μ.) κάθετες παράλλη-
λες γραμμές σε αραιή πυκνότητα (0,02 
μ. περίπου). Στην εσωτερική επιφάνεια 
ξεχωρίζουν 4 μεσαίες έως παχιές 
κάθετες ελαφρώς διαγώνιες γραμμές 
πλάτους 0,003-5 μ. που ξεκινούν από 
την βάση και κατευθύνονται προς το 
χείλος. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 

ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Πιθανώς συνανή-
κει με τα Π412 και Π417.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π415
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,15 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος αγγείου 
με κτενιστή διακόσμηση. Σώζονται 4 
ακέραια κτενίσματα πλάτους 0,01 μ. 
περίπου το καθένα. Αποτελούνται από 
2 κάθετες ευθείες γραμμές το καθένα με 
πάχος κυμαινόμενο από 0,003-6 μ. και 
αραιή πυκνότητα από 0,003-5 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 4 κτενίσματα 
ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Πιθανώς συνανή-
κει με το Π416.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π416
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,1 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος αγγείου με 
κτενιστή διακόσμηση. Διακρίνονται 5 
κτενίσματα μεσαίου πλάτους 0,014 μ. 
περίπου που αποτελούνται από 2 ορι-
ζόντιες ευθείες γραμμές λεπτού έως και 
μεσαίου πλάτους 0,002-5 μ. και αραιής 
πυκνότητας 0,005-6 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 5 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Πιθανώς συνανήκει με το Π415.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π417
Α.Μ. Δ 239
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,09 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 όστρακα συνανήκοντα, 
το ένα από σημείο του σώματος και 
το άλλο τμήμα δαντελωτού χείλους 
διακοσμημένα και στις 2 πλευρές. α) 
Στο όστρακο του σώματος διακρίνο-
νται εξωτερικά 3 κτενίσματα αποτελού- 
μενα από 1 γραμμή το καθένα μεσαίου 
πλάτους 0,003 μ. και αραιής πυκνότη-
τας. Εσωτερικά σώζονται 4 κτενίσματα 
με 1 γραμμή το καθένα, πλάτους 0,003 
μ. και αραιής πυκνότητας. β) Στο χείλος 
σώζεται ένα κτένισμα εξωτερικά και 
2 εσωτερικά που αποτελούνται από 
1 γραμμή μεσαίου πάχους 0,004 μ. 
περίπου και αραιής πυκνότητας. Τα 
διαστήματα μεταξύ των κτενισμάτων 
καλύπτονται από ερυθρό στιλπνό 
χρώμα. 
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ8β
β) ΚΤ8β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ8α
β) ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια, στιλβωμένο. Πιθα-
νώς συνανήκει με τα Π412 και Π414.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π418
Α.Μ. Δ 196
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Φέρει κτένισμα 
από 18-20 γραμμές, λεπτού πλάτους 
(0,005-0,015 μ.) και σε πυκνή διάταξη 
(0,0002-0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π419
Α.Μ. Δ 197
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λαιμού φλάσκας 
που σώζει κτενιστή διακόσμηση. 
Εξωτερικά σώζει διακόσμηση από 2 
κτενίσματα που εναλλάσσονται με 
παχιά ερυθρή ταινία. Το ένα κτένισμα 
σώζει 5-6 λεπτές κυματοειδείς παράλ-
ληλες κάθετες γραμμές πάχους 0,001-2 
μ., σε πυκνή διάταξη (<0,001-0,001 
μ.). Το άλλο κτένισμα σώζει 6-7 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
γραμμές πλάτους 0,001μ, σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π420
Α.Μ. Δ 197
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους (2 όστρακα 
συνανήκοντα) από ανοικτό αγγείο. 
Διακρίνονται 3 κτενίσματα το πρώτο 
αποτελείται από 4 ευθείες διαγώνιες 
γραμμές, πλάτους λεπτού έως μεσαίου 
(0,001-3 μ.) και πυκνής διάταξης 
(<0,001-0,001 μ.). Το δεύτερο κτένισμα 
σώζεται ακέραιο. Έχει πλάτος 0,005 μ. 
και αποτελείται από 4 ευθείες διαγώ-
νιες γραμμές μεσαίου πλάτους (0,003 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.). Το 
τρίτο κτένισμα σε παράλληλη διάταξη 

με το προηγούμενο αποτελείται από 
3 ευθείες κάθετες γραμμές πλάτους 
λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Δεν έχει σωθεί 
διακόσμηση.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π421
Α.Μ. Δ 213
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα προχοής διακο-
σμημένο εξωτερικά από κτένισμα, που 
αποτελείται από οριζόντιες κυματοει-
δείς γραμμές. Πρόκειται για συνολικά 
περίπου 24 γραμμές πολύ λεπτού 
πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π422
Α.Μ. Κ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
διακρίνεται συστάδα από 5 γραμμές 
μεσαίου πάχους (0,002-3 μ.) και πυκνής 
έως αραιής διάταξης (<0,001-0,005 μ.). 
Εσωτερικά σώζονται 5 κυματοειδείς 
διαγώνιες γραμμές πλάτους 0,002 
μ. και πυκνής έως αραιής διάταξης 
(<0,001-0,005 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π423
Α.Μ. Κ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,037 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
διακρίνεται συστάδα από 7 κυματοει-
δείς γραμμές πλάτους 0,001 μ. και πυ-
κνής διάταξης (0,001-2 μ.). Εσωτερικά 
σώζονται 8 κάθετες κυματοειδείς γραμ-
μές πλάτους <0,001-0,001 μ. και πυκνής 
έως αραιής διάταξης (0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια, στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π424
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,026 μ. (π)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,046 μ. (π)
ΠΑΧΟΣ 0,021 μ. (χ) 0,01 μ. (π)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από προχοή, το 
οποίο σώζει και τμήμα χείλους. Η άνω 
επιφάνεια της προχοής σώζει κτένισμα 
από 11 γραμμές. Τμήμα του κτενίσμα-
τος είναι πολύ φθαρμένο Οι γραμμές 
είναι λεπτές (0,001 μ.) σε πυκνή διάτα-
ξη (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π425
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου που σώζει χείλος. Εξωτερικά 
φέρει κτένισμα που αποτελείται από 10 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους 0,001- 0,002 μ. σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,001-4 μ.). Εσωτερικά 
σώζει κτένισμα αποτελούμενο από 6 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους 0,001- 0,002 μ. σε πυκνή διά-
ταξη (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π426
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Φέρει ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,023 μ. Αποτελείται 
από σειρά πολύ λεπτών διαγώνιων 
κυματοειδών γραμμών συνολικά 8. Οι 
γραμμές έχουν πλάτος <0,001-0,001 μ. 
και βρίσκονται σε πολύ πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.) έχουν γίνει με πολύ λεπτό 
κτένι. Διακρίνονται αχνά 2-3 ακόμα 
γραμμές που προφανώς ανήκουν σε 
άλλο κτένισμα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π427
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζεται σειρά 
από 10 ελαφρώς κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 
μ.) και πολύ πυκνής έως και μεσαίας 
διάταξης (<0,001-0,004 μ.) και μία 
πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π428
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με κτενιστή 
διακόσμηση μόνο εξωτερικά. Σώζεται 
μόνο μία συστάδα από 4 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πλάτους 
(0,001 μ.) και πυκνής διάταξης (0,001 
μ.). Εσωτερικά σώζεται μόνο ερυθρή 
διακόσμηση. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π429
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
διακρίνεται σειρά από 7-8 διαγώνιες 
λεπτές κυματοειδείς γραμμές λεπτού 
πλάτους (<0,001-0,002 μ.) και πυκνής 
έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 μ.). 
Εσωτερικά διακρίνεται σειρά από 11 
δια γώνιες κυματοειδείς γραμμές πλά-
τους 0,001 μ. και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (0,001-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια, στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π430
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές με πολύ 

λεπτό κτένι. Εξωτερικά σώζονται 3-4 
κτενίσματα με περίπου 25-30 συνολικά 
κυματοειδείς γραμμές πολύ λεπτού 
πλάτους και πυκνότητας (<0,001 μ.). 
Εσωτερικά σώζεται κτένισμα πλάτους 
0,02 μ. αποτελούμενο από 14 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές πολύ λεπτού 
πλάτους και πυκνότητας (<0,001 μ.). 
Στην εξωτερική πλευρά τα κτενίσματα 
είναι συμπλεκόμενα κάτι εξαιρετικά 
σπάνιο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα ΚΤ2β 
(συμπλεκόμενα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π431
Α.Μ. Κ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,038 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα που 
φέρει 7 γραμμές λεπτές έως μεσαίες 
(0,001-3 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π432
Α.Μ. Κ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,035 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση και στις 2 πλευ-
ρές. Εξωτερικά φέρει κτένισμα από 6 
λεπτές διαγώνιες γραμμές (0,001-2 μ.) 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-4 
μ.). Εσωτερικά σώζεται κτένισμα από 5 
λεπτές διαγώνιες γραμμές (0,001 μ.) σε 
μεσαία έως αραιή πυκνότητα (0,003-5 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π433
Α.Μ. Κ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με δια-
κόσμηση και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
φέρει κτένισμα από 6 κάθετες γραμμές 
[μια μεσαία (0,003 μ.), μία πλατιά 
(0,0045 μ.) και 4 λεπτές (0,001-2 μ.)] σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
Επίσης σώζεται κτένισμα από 7 λεπτές 
(0,002 μ.) διαγώνιες γραμμές σε διάφο-
ρες διατάξεις (0,002-5 μ.). Εσωτερικά το 

όστρακο φέρει κτένισμα από 11 λεπτές 
κάθετες γραμμές (0,001 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π434
Α.Μ. Κ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,094 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα, το 
οποίο σώζει και τμήμα χείλους. Στην 
εξωτερική επιφάνεια σώζει 14 γραμμές 
λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Επίσης σώζεται σε καλή 
κατάσταση μία πλατιά ταινία (0,007 μ.). 
Στην εσωτερική επιφάνεια σώζονται 2 
ομάδες κτενίσματος με 9 και 10 γραμ-
μές λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή διά-
ταξη έως μεσαία (0,001-3 μ.). Ανάμεσα 
στις 2 ομάδες κτενισμάτων παρεμβάλ-
λεται πλατιά ταινία (0,007 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωτή επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π435
Α.Μ. Κ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλη ανοικτά
ΜΗΚΟΣ 0,068 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακα από χείλη 
ανοικτών αγγείων. Στην εξωτερική επι-
φάνεια σώζουν 5 γραμμές λεπτές έως 
μεσαίες (0,001-4 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,002-4 μ.). Στην εσωτερική επιφάνεια: 
α) το όστρακο σώζει 3 λεπτές κυματοει-
δείς διαγώνιες γραμμές σε μεσαία έως 
αραιή διάταξη (0,006 μ.). β) Το όστρακο 
σώζει 4 πολύ φθαρμένες γραμμές 
λεπτές (0,001 μ.) σε μεσαία έως αραιή 
διάταξη (0,003-6 μ.). γ) Το όστρακο 
σώζει 2 ομάδες κτενισμάτων οι οποίες 
απέχουν μεταξύ τους (0,008 μ.) και 
σώζουν 6 και 6 γραμμές αντίστοιχα λε-
πτές έως μεσαίες (0,001 μ.). Τα όστρακα 
συνανήκουν. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ3α β) ΚΤ3β 
γ) ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ3β β) ΚΤ3β γ) 
2-3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Το όστρακο (β) 
συγκολλάται με το όστρακο (γ).
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π436
Α.Μ. Κ 6
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Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
διακρίνονται 12 λεπτές διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πλάτους 
και αραιής πυκνότητας (<0,001-0,002 
μ.). Στην ίδια πλευρά υπάρχει και 
δεύτερο κτένισμα από 1 πλατιά ταινία. 
Στην εσωτερική πλευρά φαίνεται η 
αρχή δύο κτενισμάτων. Από το ένα 
διακρίνεται μία πλατιά γραμμή και από 
το δεύτερο 3 διαγώνιες κυματοειδείς 
πλάτους 0,001 μ. και μεσαίας διάτα-
ξης-πυκνότητας (0,003 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια, στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π437
Α.Μ. Κ 6
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χείλος ανοικτού αγγείου με 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. Εσω-
τερικά φέρει διακόσμηση από πιθανώς 
ακέραιο κτένισμα που σώζει 11 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
γραμμές πλάτους <0,001-0,001 μ., σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 
μ.). Εξωτερικά σώζει κυματοειδή μονή 
γραμμή
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Στην εξωτερική 
πλευρά σώζει την αρχή μονής διαγώνι-
ας γραμμής βάσει της οποίας είναι αδύ-
νατο να ορίσουμε διακοσμητικό τύπο.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια, στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π438
Α.Μ. Κ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,036 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
διακόσμηση και στις 2 πλευρές. Εξωτε-
ρικά φέρει κτένισμα από 20-23 λεπτές 
(<0,001 μ.) γραμμές, σε πολύ πυκνή 
διάταξη (<0,001 μ.). Επίσης, σώζεται 
και τμήμα από δεύτερο κτένισμα απο-
τελούμενο από 7 (<0,001 μ.) γραμμές 
σε πυκνή διάταξη (<0,001 μ.). Τα 2 αυτά 
κυματοειδή κτενίσματα ενώνουν πολύ 
λεπτές (<0,001 μ.) οριζόντιες ευθείες 
γραμμές. Εσωτερικά εντοπίζεται κτέ-
νισμα πλάτους περίπου 0,0025 μ. (το 
κτένισμα δεν μπορεί να μετρηθεί λόγω 
της εξαιρετικά κακής κατάστασης του 
οστράκου στην εσωτερική επιφάνεια) 
από λεπτές κάθετες γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-

στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με καστανό 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ1α (ανάμεσά τους)
σπάνιος συνδυασμός
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π439
Α.Μ. Κ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου διακοσμημένο και στις 2 
πλευρές. Εξωτερικά διακρίνεται ακέ-
ραιο κτένισμα πλάτους 0,0015 μ. απο-
τελούμενο από 6-10 καμπύλες γραμμές 
πλάτους 0,001 μ. και πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.). Εσωτερικά διακρίνεται 
ακέραιο κτένισμα πάχους 0,017 μ. Απο-
τελείται από σειρά 7 λεπτών ευθειών 
διαγωνίων γραμμών πλάτους 0,001 μ. 
και πυκνής διάταξης 0,001-2 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με γκριζόμαυρο 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π440
Α.Μ. Κ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,036 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Διακρίνεται 
συστάδα από 20-22 πολύ λεπτές 
διαγώνιες ευθείες γραμμές πλάτους και 
πυκνότητας <0,001 μ. Έχουν γίνει με 
πολύ λεπτό κτένι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π441
Α.Μ. Κ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,029 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση στις 2 επιφάνει-
ες. Εξωτερικά φέρει ιδιαίτερα φθαρμένο 
κτένισμα αποτελούμενο από 6 λεπτές 
οριζόντιες ευθείες γραμμές πλάτους 
0,001-2 μ. σε μεσαία πυκνότητα (0,002-4 
μ.). Εσωτερικά φέρει κτένισμα αποτε-
λούμενο από 15-18 λεπτές διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,001-2 
μ., σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β

ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 1

Α.Ε. Π442
Α.Μ. Κ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που φέρει 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζει διακόσμηση από 
13-15 λεπτές κυματοειδείς παράλ-
ληλες διαγώνιες γραμμές πλάτους 
<0,001-0,001 μ. σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,001-3 μ.). Εσωτερικά σώζει 
διακόσμηση από 12 λεπτές ευθείες 
παράλληλες οριζόντιες γραμμές πλά-
τους 0,001-2 μ., σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π443
Α.Μ. Κ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. (β)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξω-
τερικά σώζει διακόσμηση από 2 κτενί-
σματα με 4 και 6 λεπτές κυματοειδείς 
παράλληλες διαγώνιες γραμμές πλά-
τους 0,001-2 μ., σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,001-3 μ.). Εσωτερικά σώζει 
7-8 λεπτές έως μεσαίες κυματοειδείς 
παράλληλες κάθετες, πλάτους 0,001-3 
μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π444
Α.Μ. Κ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,017 μ. (β)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζει 1-2 κτενίσμα-
τα πλάτους 0,035 μ. από συνολικά 9 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές λεπτού 
πλάτους (0,001-2 μ.) και πυκνής διάτα-
ξης (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3-7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π445
Α.Μ. Κ 21
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Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 0,01 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου διακοσμημένο και 
στις 2 πλευρές. Εξωτερικά διακρίνονται 
2 κτενίσματα που αποτελούνται από 
5 και 3 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
αντίστοιχα με πλάτος λεπτό (0,001 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-3 μ.). Εσωτερικά διακρίνεται 
συστάδα από 9 διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους 0,002 μ. και πυκνής 
διάταξης (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π446
Α.Μ. Κ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,071 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,026 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (π) 0,015 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο που φέρει 
γένεση προχοής και χείλους. Εξωτερι-
κά στο ανώτερο τμήμα της προχοής 
σώζονται 6 πολύ φθαρμένες γραμμές 
λεπτές. Εσωτερικά στο χείλος έχουμε 2 
κτενίσματα: 1 κτένισμα φέρει 7 λεπτές 
ευθείες γραμμές (0,001-2 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,002 μ.). Παραπλεύρως σώζε-
ται η έναρξη κτενίσματος με 6 διαγώνι-
ες κυματοειδείς γραμμές, που φαίνεται 
να έχουν γίνει με το ίδιο κτένι, λεπτές 
σε πυκνή διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ1α
1 κτένισμα ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π447
Α.Μ. Κ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα, το 
οποίο σώζει κτένισμα από 7-8 λεπτές 
γραμμές (0,002 μ.) σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-4 μ.). Σώζεται σε κακή 
κατάσταση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π448
Α.Μ. Κ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,036 μ.

ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτε-
ρικά σώζει 13-14 λεπτές έως μεσαίες 
καμπύλες γραμμές, πλάτους <0,001-3 
μ. σε πυκνή διάταξη (<0,001-0,001 μ.). 
Εσωτερικά σώζει 10 λεπτές έως μεσαίες 
διαγώνιες ευθείες γραμμές, πλάτους 
<0,001-4 μ. σε πυκνή έως αραιή διάτα-
ξη (0,001-6 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ4α 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π449
Α.Μ. Κ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,034 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
διακόσμηση και στις 2 πλευρές. 
Εξωτερικά φέρει κτένισμα από 7-9 
λεπτές (0,001 μ.) διαγώνιες γραμμές σε 
πυκνή διάταξη (<0,001 μ.). Εσωτερικά 
σώζεται κτένισμα από 7 λεπτές (0,001-2 
μ.) κάθετες γραμμές σε πυκνή διάταξη 
(<0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή επιφάνεια. Συνανή-
κει με το Π450.
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π450
Α.Μ. Κ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,034 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 2-3 ιδιαίτερα πλατιά διαγώνια 
κτένια πλάτους 0,016 μ. σε μεσαία πυ-
κνότητα (0,003 μ.). Εσωτερικά 3 πλατιές 
κάθετες γραμμές πλάτους 0,009-0,01 μ., 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 
μ.) εναλλάσσονται με λεπτές κάθετες 
γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλπνή επιφάνεια. Συνανή-
κει με το Π449.
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π451
Α.Μ. Κ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους διακοσμη-
μένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζεται συστάδα από 10 οριζόντιες 

κυματοειδείς γραμμές πολύ λεπτού 
πλάτους <0,001-0,001 μ. και πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.). Εσωτερικά 
διακρίνεται συστάδα από 3 οριζόντιες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους (<0,001-
0,001 μ.) και πυκνής διάταξης έως 
μεσαίας (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π452
Α.Μ. Κ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,01 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου. Η εξωτερική επιφάνεια 
πιθανότατα είναι ερυθρή μονόχρωμη. 
Η επιφάνεια είναι στιλβωμένη. Εσωτε-
ρικά σώζεται κτένισμα από 20 γραμμές 
ευθείες παράλληλες διαγώνιες. Οι 
γραμμές είναι λεπτές (0,001-2 μ.) σε 
πολύ πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π453
Α.Μ. Κ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα το 
οποίο σώζει κτένισμα από 5 γραμμές 
παράλληλες κυματοειδείς ελαφρώς 
διαγώνιες. Οι γραμμές είναι λεπτές 
(0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στίλβωση
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π454
Α.Μ. Κ 25
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζει 4 κάθετες 
ευθείες γραμμές πλάτους μεσαίου έως 
πλατιού (0,002-6 μ.) και μεσαίας έως 
αραιής διάταξης (0,003-7 μ.). Έχουν 
γίνει με πλατύ κτένι. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6-6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
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Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π455
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Φέρει αποσπα-
σματικό κτένισμα που συνίσταται σε 
8 λεπτές έως μεσαίες κάθετες γραμμές 
πλάτους 0,001-4 μ. σε πυκνή έως αραιή 
διάταξη 0,001-6 μ. που συνδυάζονται 
με 4 λεπτές διαγώνιες πλάτους 0,001 
μ. σε πυκνή διάταξη που συγκλίνουν 
προς το κέντρο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π456
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει συστάδα 14 οριζοντίων ευθείων 
λεπτών γραμμών πλάτους πολύ λεπτού 
(<0,001-0,001 μ.) και πυκνής έως με-
σαίας διάταξης (0,001-3 μ.). Εσωτερικά 
σώζεται συστάδα 13 κυματοειδών 
αρκετά λεπτών γραμμών πλάτους 0,001 
μ. και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π457
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα προχοής που σώζει 
6 κυματοειδείς γραμμές πλάτους λε-
πτού (0,001-2 μ.) και μεσαίας πυκνότη-
τας (0,002-4 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με μαύρο 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π458
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
διακρίνονται 3 κτενίσματα αποτελού-
μενα από κάθετες κυματοειδείς γραμ-

μές. Από το πρώτο σώζονται 8 γραμμές 
πλάτους <0,001-0,001 μ. και πολύ 
λεπτής έως μεσαίας διάταξης (<0,001-3 
μ.). Από το δεύτερο σώζονται 6 γραμ-
μές πολύ λεπτές, πλάτους <0,001μ και 
πυκνής έως αραιής διάταξης (0,002-4 
μ.). Από το τρίτο σώζονται μόλις 2 
λεπτές γραμμές. Εσωτερικά διακρίνο-
νται 2 κτενίσματα από κυματοειδείς 
γραμμές. Το πρώτο σώζεται ακέραιο, 
έχει πλάτος 0,023μ περίπου και απο-
τελείται από σειρά 9 γραμμών λεπτού 
πλάτους (0,002 μ.) και πυκνής έως 
μεσαίας διάταξης. Το δεύτερο κτένισμα 
σώζει μόνο 4-5 γραμμές ίδιου πλάτους 
και πυκνότητας με το προηγούμενο. 
Ανάμεσά τους υπάρχει πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4-6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π459
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Διακρίνεται σειρά 
διαγώνιων κυματοειδών γραμμών 
συνολικά 15, πλάτους λεπτού έως 
μεσαίου (0,001-4 μ.) και πολύ πυκνής 
(0,001-2 μ.) έως και μεσαίας διάταξης 
(0,003-4 μ.). Σώζεται επίσης και 1 
πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π460
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (χ) 0,017 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα το 
οποίο σώζει και τμήμα χείλους. Εξωτε-
ρικά σώζεται στο χείλος πλατύ λευκό 
κτένισμα (0,009 μ.) οριζόντιο ευθύ. 
Κάτω από το χείλος έχουμε κτένισμα 
πλάτους 0,017 μ. από πολύ λεπτές 
οριζόντιες ευθείες γραμμές σε πυκνή 
διάταξη, που διακρίνονται δύσκολα 
μεταξύ τους λόγω της μεγάλης φθοράς 
στην διακόσμηση. Διακρίνεται μία 
μεμονωμένη γραμμή και τέλος ένα 
παρόμοιο κτένισμα με πολύ λεπτές 
γραμμές στο κάτω μέρος του οστράκου 
το οποίο δεν σώζεται καλά. Εσωτερικά: 
πυκνό κτένισμα από 23-25 γραμμές, 
που καλύπτουν όλη την επιφάνεια του 
οστράκου. Οι γραμμές είναι ευθείες 
παράλληλες διαγώνιες πολύ λεπτές 
(0,001-2 μ.) και σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1γ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π461
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,107 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά: όλη η 
επιφάνεια του οστράκου καλύπτεται 
από το εξής μοτίβο: κάθετη ευθεία 
πλατιά (0,009 μ.) ταινία εκατέρωθεν της 
οποίας βρίσκονται 2 κτενίσματα από 8 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Τα 2 κτε-
νίσματα μοιάζουν να συγκλίνουν προς 
τα κάτω. Εσωτερικά: διακρίνονται 2 
ομάδες κτενίσματος με 4 και 8 γραμμές 
αντίστοιχα αλλά σε κακή κατάσταση. 
Οι γραμμές είναι λεπτές (0,001-2 μ.) 
παράλληλες κάθετες κυματοειδείς και 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ίχνη δεύτερου κτενίσματος ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π462
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα. Η 
διακόσμηση δεν σώζεται σε καλή 
κατάσταση. Διακρίνεται 1 κτένισμα 
από 5-6 γραμμές κάθετες παράλληλες 
κυματοειδείς λεπτές (0,001-0,002 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π463
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λαιμού διακοσμημέ-
νο με ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,01 
μ. αποτελούμενο από 5 οριζόντιες ευ- 
θείες γραμμές και ακόμη μιας πλατιάς 
τανίας. Οι γραμμές του κτενίσματος 
έχουν πολύ λεπτό πλάτος (<0,001-0,001 
μ.) και πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π464
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζεται σειρά από 6 κάθετες κυματο-
ειδείς γραμμές πολύ πυκνής διάταξης 
(<0,001-2 μ.) και πλάτους λεπτού έως 
μεσαίου (0,002-3 μ). Εσωτερικά σώζεται 
συστάδα από 6 ή 7 πιθανώς γραμμές 
μεσαίας έως πυκνής διάταξης (0,002-4 
μ.) και λεπτού πλάτους (0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π465
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση από κτένισμα που 
σώζει 6 κάθετες κυματοειδείς πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.) γραμμές και 
πλάτους λεπτού (0,001-2 μ.) οι οποίες 
φαίνεται να συγκλίνουν προς τα πάνω 
με διαγώνιο κτένισμα από κυματοει-
δείς γραμμές εκ των οποίων μόλις και 
διακρίνονται 3 πλάτους λεπτού και 
πυκνής διάταξης. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β 
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π466
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,028 μ. που από- 
τελείται από 9 κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,002-4 μ.). Εσωτερικά επίσης ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,022 μ. αποτελούμε-
νο από 10 λεπτές διαγώνιες κυματο-
ειδείς γραμμές λεπτού πάχους και 
πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2-6/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π467
Α.Μ. Κ 39
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,009 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά: σώζεται 
κτένισμα από 5-6 παράλληλες κυματο- 
ειδείς κάθετες γραμμές. Οι γραμμές 
είναι λεπτές (0,001 μ.) σε πυκνή διά-
ταξη (0,001-2 μ.). Εσωτερικά: σώζεται 
κτένισμα από 5 παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές (0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Επίσης σώζεται η αρχή 2 
ακόμη γραμμών.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π468
Α.Μ. Κ 40
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. (χ) 0,01 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση και στις 2 
επιφάνειες. Εξωτερικά σώζει κτένισμα 
που αποτελείται από 5-6 μεσαίες κυμα-
τοειδείς γραμμές πλάτους 0,002-3 μ. σε 
μεσαία πυκνότητα (0,002-3 μ.) Εσωτερι-
κά φέρει κόσμημα που αποτελείται από 
2 κτενίσματα: το ένα κτένισμα σώζει 
5 μεσαίες διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους 0,002-4 μ. σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.) και το 
δεύτερο αποτελείται από 5 μεσαίες 
οριζόντιες ευθείες γραμμές (0,002-3 μ.) 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β 
1 κτένισμα ΚΤ3α 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π469
Α.Μ. Κ 40
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση και στις 2 επι-
φάνειες. Εξωτερικά φέρει 2 κτενίσματα, 
1 ακέραιο και 1 αποσπασματικό. Το 
ακέραιο συνίσταται από 8 λεπτές δια-
γώνιες κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
0,001-2 μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Το αποσπασματικό συνίσταται 
από 3 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). Στην εσωτερική 

σώζονται 2 αποσπασματικά κτενίσματα 
εκ των οποίων το ένα φέρει 3 λεπτές 
δια γώνιες κυματοειδείς γραμμές πλά-
τους 0,001 μ. σε πυκνή διάταξη (0,001 
μ.) ενώ το άλλο φέρει 6 λεπτές διαγώνι-
ες κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,001 
μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π470
Α.Μ. Κ 40
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,028 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοι-
κτού αγγείου με διακόσμηση στις 2 
επιφάνειες. Εξωτερικά φέρει κτένισμα 
αποτελούμενο από 8 λεπτές κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,002-3 
μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Εσωτε-
ρικά φέρει κτένισμα αποτελούμενο από 
7 λεπτές διαγώνιες γραμμές πλάτους 
0,001-2 μ. σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,002-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π471
Α.Μ. Κ 40
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,038 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση και στις 2 
επιφάνειες. Εξωτερικά φέρει κτένισμα 
αποτελούμενο από 6 λεπτές διαγώνιες 
γραμμές πλάτους <0,001-0,01 μ. σε πυ-
κνή έως μεσαία διάταξη (<0,001-3 μ.). 
Εσωτερικά φέρει κτένισμα αποτελούμε-
νο από 7-8 λεπτές διαγώνιες κυματο-
ειδείς γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π472
Α.Μ. Κ 51
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ α) 0,061 μ. β) 0,075 μ. (σώμα)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,046 μ. (βάση)
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (βάση) α) 0,013 μ. β) 
0,013 μ. (σώμα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δυο συγκολλημένα 
όστρακα: α. Τμήμα σώματος και βάσης. 
Εξωτερικά: Ευθείες παράλληλες 
κάθετες γραμμές λεπτές έως μεσαίες 
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(0,002-3 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Διακρίνονται 3 ομάδες κτενισμάτων 
με 6-8 γραμμές οι οποίες τέμνονται 
στην βάση. Εσωτερικά: διακρίνονται 3 
ομάδες κτενισμάτων από 4-5 γραμμές 
ευθείες παράλληλες κάθετες οι οποίες 
επίσης φαίνεται ότι τέμνονται στην 
βάση. Οι γραμμές είναι λεπτές (0,001-2 
μ.) σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-
3 μ.). β. Τμήμα σώματος. Εξωτερικά: 
Σώζονται 2 ομάδες κτενισμάτων με 5-6 
ευθείες παράλληλες κάθετες γραμμές οι 
οποίες είναι λεπτές έως μεσαίες (0,002-
3 μ.) σε πυκνή διάταξη έως και μεσαία 
(0,002-3 μ.). Εσωτερικά: κτένισμα από 
7 ευθείες παράλληλες κάθετες γραμμές 
λεπτές (0,001 μ.) σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,001-4 μ.). Φαίνονται ακόμη 
2 μεμονωμένες λεπτές γραμμές σε 
μεσαία διάταξη (0,003 μ.). Το όστρακο 
αυτό βρίσκεται στην γένεση της βάσης. 
Η διακόσμηση εσωτερικά και εξωτερικά 
είναι ευθείες παράλληλες κάθετες 
γραμμές τεμνόμενες στην βάση. 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ συνολικά: 3 
κτενίσματα ΚΤ3α
1-2 κτενίσματα ΚΤ1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ συνολικά: 2-3 
κτενίσματα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ1α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Δύο όστρακα 
συγκολλημένα
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Terra Rossa-φυ-
σικός βράχος

Α.Ε. Π473
Α.Μ. IZ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012-0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές Εξωτερικά 
διακρίνεται συστάδα από 5 ευθείες 
διαγώνιες γραμμές λεπτού πλάτους 
(0,001-2 μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-
2 μ.). Εσωτερικά σώζεται συστάδα από 
9 κυματοειδείς οριζόντιες γραμμές λε-
πτού έως μεσαίου πλάτους (0,001-3 μ.) 
και πολύ πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με μαύρο 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π474
Α.Μ. IZ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα. 
Εξωτερικά: σώζεται κτένισμα από 3 κυ-
ματοειδείς γραμμές πιθανώς διαγώνιες 
(το όστρακο είναι πολύ μικρό) λεπτές 
πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή διάταξη 
(0,001 μ.). Εσωτερικά: κτένισμα από 
10 γραμμές διαγώνιες κυματοειδείς 

που καλύπτουν όλη την επιφάνεια του 
οστράκου. Οι γραμμές είναι λεπτές 
0,001-2 μ. σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π475
Α.Μ. IZ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. (χ) 0,009 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου. Η εσωτερική διακόσμηση 
δεν σώζεται σε καλή κατάσταση και 
δεν διακρίνεται κτένισμα. Εξωτερική 
διακόσμηση: κάτω από το χείλος, σώζο-
νται κάθετες κυματοειδείς παράλληλες 
γραμμές, λεπτές, πλάτους 0,001 μ. σε 
πυκνή διάταξη (0,001μ.). Στο χείλος 
σώζεται και πιθανό ευθύγραμμο μεμο-
νωμένο κτένισμα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π476
Α.Μ. IZ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζει 6 κάθετες κυ-
ματοειδείς παράλληλες λεπτές γραμμές 
0,002 μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 8/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π477
Α.Μ. IZ 1
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,059 μ. (λ) 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση στις 2 επιφά-
νειες. Εξωτερικά φέρει κτένισμα που 
συνίσταται από 5 μεσαίες διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,002-3 
μ. σε πυκνή έως αραιή διάταξη (0,002-6 
μ.). Εσωτερικά φέρει δύο αποσπασμα-
τικά κτενίσματα – το ένα συνίσταται 
από 3 μεσαίες ευθείες διαγώνιες 
γραμμές πλάτους 0,002-3 μ. σε μεσαία 
έως αραιή διάταξη (0,002-7 μ.) και το 
δεύτερο συνίσταται από 4 μεσαίες κυ-
ματοειδείς διαγώνιες γραμμές πλάτους 
0,002- 0,003 μ. σε μεσαία πυκνότητα 
(0,003 μ.). 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π478
Α.Μ. IZ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Είναι διακοσμημένο 
από ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,012 μ. 
Αποτελείται από 3 καμπύλες γραμμές 
μεσαίου πλάτους (0,003-5 μ.) και πυ-
κνής διάταξης (<0,001 μ. και 0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2-7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ4α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π479
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους που φέρει 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. Στην 
εξωτερική επιφάνεια φέρει ακέραιο 
κτένισμα που αποτελείται από 6 λεπτές 
κάθετες ευθείες γραμμές πλάτους 
0,001-2 μ. σε αραιή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-3 μ.). Στην εσωτερική επιφάνεια 
φέρει ακέραιο κτένισμα που αποτελεί-
ται από 6-7 λεπτές διαγώνιες ευθείες 
γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε αραιή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π480
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα με 
κτενιστή διακόσμηση. Φέρει αποσπα-
σματικό κτένισμα που ξεκινά από την 
βάση του λαιμού και απλώνεται στην 
κοιλιά του αγγείου. Πρόκειται για 20-22 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή διάταξη 
<0,001-2 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση
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Α.Ε. Π481
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει συστάδα από 8-9 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πλάτους 
(0,001-2 μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-
2 μ.). Εσωτερικά σώζονται 2 συστάδες 
που διαχωρίζονται από παχιά ερυθρή 
ταινία. Η πρώτη σώζει 14 γραμμές 
πολύ λεπτού πλάτους και πυκνότητας 
(0,001-2 μ.). Η δεύτερη αποτελείται από 
3 γραμμές λεπτού επίσης πλάτους και 
πυκνότητας. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2α
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π482
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,067 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012-0,02 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα προχοής διακοσμη-
μένο από οριζόντιες και διαγώνιες 
γραμμές. Διακρίνεται ένα ακέραιο 
κτέ- νισμα από 3 γραμμές, πλάτους 
μεσαίου (0,003 μ.) και μεσαίας διάταξης 
(0,003 μ.). Σώζονται επίσης ακόμα 
2 οριζόντιες ευθείες γραμμές ίδιου 
περίπου πλάτους και πυκνότητας με τις 
παραπάνω.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ1α
1 κτένισμα ΚΤ3β (ασαφές)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια που σώζει στιλβω-
μένα τμήματα
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π483
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζεται κτένισμα που αποτελείται 
από 9 κυματοειδείς γραμμές και τμήμα 
ενός δεύτερου κτενίσματος που σώζει 
4 γραμμές. Οι γραμμές έχουν πολύ 
λεπτό πλάτος (<0,001-0,001 μ.) και 
πυκνή έως αραιή διάταξη (0,001-0,005 
μ.). Εσωτερικά σώζονται τμήματα 
2 άλλων κτενισμάτων με διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές οι οποίες έχουν 
αντίθετη κατεύθυνση και συγκλίνουν. 
Το ένα σώζει 6 και το άλλο 5 γραμμές 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και μεσαίας 
διάταξης.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (συγκλίνοντα, 
ίσως τμήμα ΚΤ6β)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π484
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Περιλαμβάνει την 
αρχή γένεσης λαιμού. Σώζει κτένισμα 
που συνίσταται από 5 κάθετες κυματο-
ειδείς γραμμές πλάτους 0,001-3 μ. σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π485
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Σώζει 3 κτενίσματα 
εκ των οποίων το 1 ακέραιο. Το πρώτο 
κτένισμα σώζει 3 λεπτές κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,001 μ. 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 
μ.). Το ακέραιο κτένισμα σώζει 4 λεπτές 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
0,001-2 μ. σε πυκνή έως μεσαία διάτα-
ξη. Το τελευταίο κτένισμα σώζει επίσης 
5 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς γραμ-
μές πλάτους <0,001-0,001 μ. σε αραιή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια, πιθανό συνανή-
κον με το Π487
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π486
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άνω τμήμα σώματος φλά-
σκας με κτενιστή διακόσμηση. Σώζει 
διακόσμηση με 2 κτενίσματα, το ένα 
ακέραιο, το άλλο αποσπασματικό. Το 
μεν ακέραιο φέρει 5 λεπτές ευθείες, πα-
ράλληλες διαγώνιες γραμμές πλάτους 
0,001-2 μ., σε πυκνή έως μεσαία διά-
ταξη (0,001-3 μ.) το δε αποσπασματικό 
σώζει 8 λεπτές παράλληλες κάθετες 
γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή 
διάταξη <0,001-0,001 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-

στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ίσως τμήμα του 
ΚΤ6α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π487
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,095 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Φέρει 2 κτενίσματα 
πλάτους 0,017 μ. το καθένα από 6 
κυματοειδείς διαγώνιες γραμμές 
συγκλίνουσες προς τα πάνω πλάτους 
πολύ λεπτού <0,001-2 μ. σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,002-0,004 μ.). Σώζο-
νται επίσης ίχνη τρίτου κτενιού από 2 
κυματοειδείς διαγώνιες γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
ΚΤ5β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη επιφάνεια. 
Πιθανό συνανήκον με το Π485
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π488
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Σώζει κτένισμα από 
3 γραμμές παράλληλες κυματοειδείς. 
Κάθετα σε αυτό σώζονται 2 κτενίσματα 
από 4 και 1-2 οριζόντιες κυματοειδείς 
γραμμές. Οι γραμμές έχουν πλάτος 
μεσαίο 0,003 μ. και μεσαία διάταξη 
0,003-4 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π489
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Σώζει 2 κτενίσματα το 
ένα ακέραιο το άλλο αποσπασματικό. 
Το μεν ακέραιο αποτελείται από 5 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πλάτους 
0,001-2 μ. σε πυκνή διάταξη 0,001-2 μ. 
Το πλάτος του κτενίσματος είναι 0,017 
μ. Το αποσπασματικό σώζει 5 κυματο-
ειδείς πολύ λεπτές γραμμές πλάτους 
0,001-2 μ. σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π490
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτε-
ρικά σώζει ακέραιο κτένισμα μεσαίου 
πλάτους 0,016μ. αποτελούμενο από 9 
λεπτές ευθείες διαγώνιες γραμμές πολύ 
λεπτού πλάτους και πυκνότητας 0,001-
2 μ. Εσωτερικά φέρει πιθανώς ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,03 μ. αποτελούμε-
νο από 8 παράλληλες κάθετες γραμμές 
πλάτους <0,001-2μ. σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π491
Α.Μ. IZ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με κτενιστή 
διακόσμηση. Φέρει 3 κτενίσματα εκ 
των οποίων το ένα σώζεται ακέραιο 
πλάτους 0,018 μ. αποτελούμενο από 5 
λεπτές κυματοειδείς διαγώνιες γραμμές 
πλάτους λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 
μ.) σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-
3 μ.). Τα 2 άλλα κτενίσματα σώζονται 
αποσπασματικά. Αποτελούνται επίσης 
από κυματοειδείς διαγώνιες γραμμές 
λεπτού πλάτους και πυκνότητας 0,001-2 
μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3-5 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π492
Α.Μ. IZ 17
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,078 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 0,015 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με διακό-
σμηση στην εσωτερική επιφάνεια. 
Φέρει ακέραιο κτένισμα συνολικού 
πλάτους 0,027-28 μ. που συνίσταται 
από 7 λεπτές έως μεσαίες ευθείες κά-
θετες γραμμές πλάτους <0,001-3 μ. σε 
πυκνή έως αραιή διάταξη (<0,001-5 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π493
Α.Μ. IZ 17
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,104 μ. (σώμα) 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (β) 0,016 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βάσης με κτενιστή 
διακόσμηση. Σώζει 4 ακέραια κτενίσμα-
τα από κάθετες/διαγώνιες γραμμές. Το 
ένα αποτελείται από 3 μεσαίες γραμμές 
(0,002-4 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.). 
Το δεύτερο αποτελείται από 3 μεσαίες 
γραμμές (0,003-4 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Το τρίτο αποτελείται από 5 
μεσαίες γραμμές (0,002-3 μ.) σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). Το 
τέταρτο αποτελείται από 2 μεσαίες 
γραμμές (0,002-3 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ2α ή ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π494
Α.Μ. IZ 17
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,071 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άνω τμήμα σώματος 
φλάσκας με κτενιστή διακόσμηση. Πρό-
κειται για 6 λεπτές έως πλατιές κάθετες 
γραμμές πλάτους 0,002-6 μ. σε μεσαία 
έως αραιή διάταξη 0,003-0,011 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π495
Α.Μ. IZ 17
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,012 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοι-
κτού αγγείου με διακόσμηση στις 2 
επιφάνειες. Εξωτερικά φέρει μονό κτένι 
πλάτους 0,006-8 μ. Εσωτερικά φέρει 
μονό κτένι πλάτους 0,006-7 μ. και ίχνος 
άλλου κτενιού.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π496
Α.Μ. IZ 17
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,011 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με κτενιστή 
διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. Στην 
εξωτερική επιφάνεια σώζεται από-
σπασματικό κτένισμα που αποτελείται 
από 6 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 

γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή 
διάταξη <0,001-2 μ. Στην εσωτερική 
επιφάνεια σώζεται αποσπασματικό 
κτένισμα που αποτελείται από 5 λεπτές 
έως μεσαίες διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους 0,001-3 μ. σε πυκνή 
διάταξη 0,001-2 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π497
Α.Μ. IZ 17
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ. (λ)
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για 4 όστρακα 
που συγκολλήθηκαν και σχηματίζουν 
τμήμα του λαιμού και του ώμου φλά- 
σκης που φέρει κτενιστή διακόσμηση. 
Στον λαιμό σώζονται 7 μεσαίες έως 
πλατιές κάθετες ευθείες λευκωπές 
γραμμές πλάτους 0,003-6 μ. σε μεσαία 
έως αραιή πυκνότητα (0,003-5 μ.). Στον 
ώμο διαγράφονται μάλλον ελεύθερα 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές που 
ποικίλλουν από μεσαίες έως πλατιές 
0,002>-0,007 μ. σε πυκνή έως αραιή 
πυκνότητα (0,002-0,025 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α + Ε/Α 1β
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π498
Α.Μ. IZ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με γέ-
νεση λαιμού με κτενιστή διακόσμηση. 
Διακρίνεται σειρά από 5 λεπτές κάθετες 
ευθείες γραμμές λεπτού πλάτους 
(<0,001-2 μ.) και μεσαίας έως και αραι-
ής διάταξης (0,003-5 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π499
Α.Μ. IZ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
διακοσμημένο και στις 2 πλευρές. 
Εξωτερικά σώζει 2 ακέραια κτενίσματα 
που σώζουν 3 και 2 γραμμές και έχουν 
πλάτος (0,001-2 μ.) και πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Εσωτερικά διακρίνονται 2 
κτενίσματα αποτελούμενα από διαγώ- 
νιες κυματοειδείς πολύ λεπτές γραμμές 
παράλληλα μεταξύ τους. Το ένα 
σώζεται ακέραιο με πλάτος 0,009 μ. και 
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σύνολο γραμμών 6. Πιο πάνω σώζονται 
ακόμη 2 κτενίσματα από κυματοειδείς 
διαγώνιες γραμμές. Το ένα σώζει 6 
ανισοπαχείς γραμμές (0,001-3 μ.) και το 
άλλο 2-3.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α (συγκλίνοντα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π500
Α.Μ. IZ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο προχοής με 
κτενιστή διακόσμηση. Σώζει φθαρμένο 
κτένισμα πλάτους 0,04 μ. αποτελούμε-
νο από 13-16 οριζόντιες ευθείες πολύ 
λεπτές γραμμές πλάτους (<0,001-0,001 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με γκριζόμαυρο 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4-7/5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π501
Α.Μ. IZ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,096 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 
3 ομάδες κτενισμάτων. Οι 2 ομάδες 
αποτελούνται από 6 κάθετες παράλλη-
λες κυματοειδείς γραμμές, οι οποίες 
είναι λεπτές (0,002 μ.) σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Το ένα 
κτένισμα από τα 2 παραπάνω αποτελεί 
την αρχή των γραμμών. Το κτένισμα 
αυτό ξεκινά από την τρίτη ομάδα από 
5 διαγώνιες κυματοειδείς παράλληλες 
λεπτές (0,001-2 μ.) γραμμές σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Οι 
διαγώνιες και κάθετες γραμμές δεν 
τέμνονται ώστε να προκύπτει ο τύπος 
ΚΤ6β, αλλά λόγω φθοράς αυτό ίσως 
δεν διακρίνεται. Τα όστρακα μπορεί να 
συγκολληθούν. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα 
ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ7β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Πιθανόν συνανή-
κον με το Π504
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π502
Α.Μ. IZ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ α) 0,084 μ. β) 0,092 μ.
ΠΑΧΟΣ α) 0,013 μ. β) 0,016 μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α) Όστρακο σώματος. 
Σώζει κτένισμα από 12 λεπτές (0,001-2 
μ.) ευθείες διαγώνιες παράλληλες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
β) (2 όστρακα συνανήκοντα) Έχουν την 
ίδια διακόσμηση δηλαδή σώζονται 6 
ευθείες διαγώνιες παράλληλες λεπτές 
γραμμές, πλάτους 0,001 μ. σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α (ελαφρώς συγκλίνοντα)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π503
Α.Μ. IZ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος, το 
οποίο σώζει κτενίσματα από 4 διπλές 
ισοπαχείς κυματοειδείς διαγώνιες 
γραμμές, πλάτους 0,001 μ., οι οποίες 
απέχουν μεταξύ τους 0,003-4 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 4 ζεύγη ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π504
Α.Μ. IZ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ α) 0,069 μ. β) 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ α) 0,011 μ. β) 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα όστρακα αποτελούν τμή-
ματα σώματος. α) σώζονται 2 ομάδες 
κτενισμάτων από 4 και 3 κάθετες κυμα-
τοειδείς παράλληλες λεπτές (0,001-2 μ.) 
γραμμές, σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,002-4 μ.). Το α) αποτελείται από 2 
μικρά όστρακα. β) σώζονται 2 ομάδες 
από 2 και 5 κάθετες παράλληλες λεπτές 
(0,001-2 μ.) γραμμές, σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.). Τα όστρακα 
συνανήκουν. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β β) 1 κτένισμα ΚΤ2α 1 κτένισμα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Πιθανό συνανή-
κον με το Π501.
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π505
Α.Μ. IZ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με κτε-
νιστή διακόσμηση. Σώζει 2 αποσπα-
σματικά κτενίσματα, αποτελούμενα 
από οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές. 
Το ένα κτένισμα φέρει 3 λεπτές έως 

μεσαίες γραμμές, πλάτους 0,002-3 μ. 
σε μεσαία πυκνότητα (0,003 μ.). Το 
δεύτερο κτένισμα σώζει 3 λεπτές έως 
μεσαίες γραμμές, πλάτους <0,002-4 μ. 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 
μ.). Μία διαγώνια καμπύλη γραμμή 
πλάτους 0,004μ. φαίνεται να αποτελεί 
μέρος ενός άλλου κτενίσματος η μορφή 
του οποίου δεν σώζεται.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ8γ
2 κτενίσματα ΚΤ1β
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Δάπεδο 2

Α.Ε. Π506
Α.Μ. IZ 22
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
φέρει κτένισμα που αποτελείται από 7 
λεπτές έως μεσαίες ευθείες διαγώνιες 
γραμμές, πλάτους 0,001-3 μ. σε μεσαία 
έως αραιή πυκνότητα (0,002-4 μ.). 
Εσωτερικά 6 λεπτές διαγώνιες ευθείες 
γραμμές πλάτους <0,001-2 μ. σε μεσαία 
έως αραιή πυκνότητα (0,002-4 μ.) φαί-
νεται να τέμνουν 3 λεπτές διαγώνιες 
ευθείες γραμμές, πλάτους 0,001 μ. σε 
μεσαία πυκνότητα (0,002-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π507
Α.Μ. I 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Φέρει 2 
πλατιές διαγώνιες ευθείες γραμμές 
πλάτους 0,004-6 μ. Οι 2 γραμμές απέ-
χουν μεταξύ τους 0,017-26 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π508
Α.Μ. I 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,073 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Σώζεται 1 
πλατιά ευθεία κάθετη γραμμή, πλάτους 
0,007-9 μ. και ίχνη δεύτερης. Οι δυο 
γραμμές απέχουν μεταξύ τους 0,012-14 
μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα



Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ •  AURA                                                                                                          ·  102  ·

Α.Ε. Π509
Α.Μ. I 1
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ. (σ)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,045 μ. (βάση)
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (β) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
τμήμα βάσης διακοσμημένο και στις 2 
πλευρές. Στο σώμα σώζεται κτένισμα 
αποτελούμενο από 10-11 ευθείες 
κάθετες γραμμές πολύ λεπτού πλάτους 
(≤0,001 μ.) και πυκνής διάταξης. Στο 
τμήμα της βάσης διακρίνονται τμήματα 
2 κτενισμάτων αποτελούμενα από ευ-
θείες διαγώνιες γραμμές συγκλίνουσες 
προς τα κάτω, πολύ λεπτού πλάτους 
και πυκνότητας. Εσωτερικά σώζει 
ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,013 μ. 
αποτελούμενο από 4 ευθείες οριζόντιες 
γραμμές πλάτους 0,001 μ. και πυκνής 
διάταξης και ίχνη ακόμη 2 γραμμών.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 ΚΤ2α (στο 
σώμα) ίχνη από 1-2 ΚΤ3α (στο σώμα) 
ΚΤ7α (στη βάση)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α και ίχνη 
από δεύτερο κτένισμα
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π510
Α.Μ. I 1
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 
κτένισμα από 12 ευθείες κάθετες πα-
ράλληλες λεπτές (0,001-2 μ.) γραμμές, 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π511
Α.Μ. I 2
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,088 μ. (π) 0,069 μ. (σ)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,023 μ. (π)
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,007 μ. (π) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από ανοικτή φιάλη 
που σώζει ακέραιη προχοή, μέρος 
του χείλους και του σώματος. Λόγω 
της αποσπασματικότητας διακρίνε-
ται διακόσμηση μόνο στην προχοή. 
Σώζονται 2 ομάδες λεπτών γραμμών 
(0,001 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 
μ.) και χωρίζονται μεταξύ τους από 2 
πλατιές ερυθρές ταινίες. Λόγω φθοράς 
δεν διακρίνεται ο ακριβής αριθμός των 
γραμμών. Επίσης, λόγω φθοράς δεν 
διακρίνεται άλλο διακοσμητικό θέμα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ1α
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π512
Α.Μ. I 4
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό 
ΜΗΚΟΣ 0,059 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,042 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λαιμού από φλάσκα, 
διακοσμημένο με παράλληλες ευθείες 
λευκωπές ταινίες. Λόγω φθοράς δεν 
διακρίνεται ακριβής αριθμός γραμμών.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4, 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α (ασαφές)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π513
Α.Μ. I 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό 
ΜΗΚΟΣ 0,088 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος από 
σημείο του ώμου με κτενιστή διακό-
σμηση. Σώζει 2 ακέραια κτενίσματα 
πλάτους 0,023 μ. και 0,027 μ. Το ένα 
αποτελείται από 8 ευθείες γραμμές και 
το άλλο από 13. Οι γραμμές έχουν πολύ 
λεπτό πλάτος (<0,001-0,001 μ.) σε πολύ 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π514
Α.Μ. I 6
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό 
ΜΗΚΟΣ 0,101 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Σώζει 2 
πλατιές διαγώνιες γραμμές, πλάτους 
0,005-7 μ. σε αραιή διάταξη (0,016-
23μ).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π515
Α.Μ. I 8
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,095 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει συνολικά 
18 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους <0,001-0,001 μ. σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (<0,001-3 μ.). Συνολικά 
μπορούν να διακριθούν τουλάχιστον 
1-2 κτενίσματα. Εσωτερικά φέρει 3 
πλατιές ελαφρώς διαγώνιες γραμμές 
πλάτους 0,06 μ. σε αραιή πυκνότητα 
(0,012-21 μ.). 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π516
Α.Μ. I 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 7 λεπτές έως μεσαίες γραμμές 
πλάτους 0,001-<0,004 μ. σε πυκνή έως 
αραιή διάταξη (0,001-7 μ.). Εσωτερικά 
φέρει 5 μεσαίες έως πλατιές κάθετες 
ευθείες γραμμές πλάτους (0,001-5 μ.) 
σε πυκνή έως αραιή διάταξη (0,002-
0,01 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π517
Α.Μ. I 8
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
και μικρό τμήμα χείλους, με διακόσμη-
ση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
φέρει διακόσμηση από 2 κτενίσματα, 
το ένα αποσπασματικό και το άλλο 
ακέραιο. Το μεν ακέραιο φέρει 7 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ. σε μεσαία 
έως αραιή διάταξη (0,003-5 μ.). Το 
συνολικό πλάτος του κτενίσματος είναι 
0,067 μ. Το αποσπασματικό κτένισμα 
σώζει 3 λεπτές έως μεσαίες κάθετες κυ-
ματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,002-3 μ. 
σε μεσαία διάταξη (0,003 μ.). Εσωτερικά 
σώζει ακέραιο κτένισμα από 7 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές (0,002 
μ.) σε μεσαία έως αραιή διάταξη (0,003-
5 μ.). Διακρίνονται αμυδρά ίχνη και 
δεύτερου κτενίσματος (2 γραμμές ). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π518
Α.Μ. I 10
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7 τμήματα σώματος 
κλειστού αγγείου, πιθανόν φλάσκας, 
μερικά από τα οποία είναι συγκολλημέ-
να. Εξωτερικά φέρουν κτενίσματα από 
συγκλίνουσες προς τα πάνω ευθείες 
διαγώνιες γραμμές, πλάτους περί-
που 0,001-4 μ, σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (<0,001-4 μ). Τα όστρακα είναι 
συνανήκοντα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
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στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α, 1 κτένισμα ΚΤ2α και 1 κτένισμα 
ΚΤ3β β) ΚΤ5α γ) 2 κτενίσματα ΚΤ3β και 
ένα κτένισμα ΚΤ2α δ) 1 κτένισμα ΚΤ3α ή 
ΚΤ3β ε) ΚΤ5α; στ) 2 κτενίσματα ΚΤ2α και 
1 κτένισμα ΚΤ2β ζ) 1 κτένισμα ΚΤ2α και 
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π519
Α.Μ. I 10
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό 
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Φέρει 
κτένισμα από 2 κάθετες γραμμές 
λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) και αραιής 
πυκνότητας (0,006-7 μ.). Το συνολικό 
πλάτος κτενίσματος είναι 0,011 μ. Στο 
ένα άκρο σώζεται τμήμα από άλλο 
κτένισμα, το οποίο σώζεται ελάχιστα 
λόγω της αποσπασματικότητας του 
οστράκου, αποτελούμενο από 1 κάθετη 
γραμμή λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π520
Α.Μ. I 10
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,099 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση και στις 2 
πλευρές. Εξωτερικά φέρει 2 κτενίσμα-
τα από διαγώνιες ευθείες γραμμές. 
Το πρώτο φέρει 6 λεπτές έως μεσαίες 
γραμμές, πλάτους 0,001-3 μ. σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.). Το 
συνολικό πλάτος του κτενίσματος είναι 
0,025 μ. Το δεύτερο σώζει 6 λεπτές έως 
μεσαίες γραμμές πλάτους 0,001-3 μ. σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.). 
Εσωτερικά σώζονται 3 πλατιές διαγώ-
νιες ευθείες γραμμές, πλάτους 0,006-8 
μ. σε αραιή πυκνότητα (0,019-33 μ.). 
Υπάρχουν ακόμα 2 συνανήκοντα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π521
Α.Μ. I 10
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,064 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 

αγγείου με διακόσμηση και στις 2 επι-
φάνειες. Εξωτερικά φέρει ακέραιο κτέ-
νισμα αποτελούμενο από 7 λεπτές έως 
μεσαίες κάθετες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους 0,001-3 μ. σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Το συνολικό πλάτος του 
κτενίσματος είναι 0,028-0,03 μ. Εσωτε-
ρικά φέρει ακέραιο κτένισμα συνολι- 
κού πλάτους 0,026-28 μ., αποτελούμενο 
από 8 λεπτές έως μεσαίες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,001-3 μ., σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π522
Α.Μ. I 12
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό 
ΜΗΚΟΣ 0,031 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 
κτένισμα από 7 κάθετες κυματοει-
δείς παράλληλες λεπτές έως μεσαίες 
(0,001-3 μ.) γραμμές σε πυκνή έως μεση 
διάταξη (0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π523
Α.Μ. I 36
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό 
ΜΗΚΟΣ 0,073 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Διακρίνε-
ται συστάδα από 7 κάθετες κυματο-
ειδείς γραμμές λεπτές έως μεσαίες 
(0,002-4 μ.) και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (0,001-3 μ.). Στο υπόλοιπο 
τμήμα διακρίνουμε μία μεσαία ταινία. 
4 όστρακα συνανήκοντα συγκολλήθη-
καν. Πιθανόν συνανήκουν με άλλα 7 
όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ8α 
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π524
Α.Μ. I 38
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,029 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Η 
εξωτερική επιφάνεια είναι ερυθρή 
στιλπνή. Εσωτερικά διακρίνεται κτέ-
νισμα από 5 διαγώνιες κυματοειδείς 
παράλληλες γραμμές (0,001-2 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση/υπόστρω-
μα δαπέδου

Α.Ε. Π525
Α.Μ. I 38
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ α) 0,019 μ. β) 0,035 μ. γ) 0,038 
μ. δ) 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ α) 0,01 μ. β) 0,011 μ. γ) 0,012 μ. 
δ) 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 όστρακα σώματος. Συνα-
νήκουν αλλά δεν μπορούν να συγκολ-
ληθούν. Εξωτερικά φέρουν κτένισμα 
από 5-7 κυματοειδείς γραμμές λεπτές 
(0,001 μ.) σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-4 μ.). Το κτένισμα στο όστρακο 
γ) δεν σώζεται καλά. Εσωτερικά όλα 
τα όστρακα φέρουν ίχνη από κτένι. Το 
γ) σώζει τις περισσότερες γραμμές, 5 
κάθετες κυματοειδείς λεπτές (0,001-
2 μ.) σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ2β β) ΚΤ2β 
γ) 1-2 κτενίσματα ΚΤ2β και 1 κτένισμα 
ΚΤ3β δ) ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ2β β) αδιά-
γνωστο γ) ΚΤ3β δ) ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση/υπόστρω-
μα δαπέδου

Α.Ε. Π526
Α.Μ. I 40
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξωτε-
ρικά σώζεται κτένισμα από 8-9 κάθετες 
κυματοειδείς παράλληλες γραμμές 
λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.). Εσωτερικά 
σώζεται κτένισμα από 7 κυματοειδείς 
παράλληλες γραμμές λεπτές (0,001-
2 μ.) σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π527
Α.Μ. I 40
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ α) 0,066 μ. β) 0,028 μ.
ΠΑΧΟΣ β) 0,011 μ. (χείλος) α) 0,013 μ. β) 
0,014 μ. (σώμα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακα από σώμα και 
χείλος. Το χείλος σώζει στην εξωτερι-
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κή επιφάνεια 2 κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,002 μ.). Φαίνονται ακόμα 
ίχνη από άλλο κτένισμα. Στην εσωτε-
ρική επιφάνεια σώζονται 3 κάθετες 
κυματοειδείς παράλληλες γραμμές 
λεπτές (0,001 μ.) σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-4 μ.). Το όστρακο σώμα-
τος στην εξωτερική επιφάνεια φέρει 
κτένισμα από 8-9 κάθετες κυματοειδείς 
παράλληλες γραμμές λεπτές (0,001-2 μ.) 
σε μεσαία διάταξη (0,003 μ.). Εσωτερικά 
σώζεται κτένισμα από 4 διπλές κυματο-
ειδείς παράλληλες γραμμές ισοπλατείς 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-4 
μ.) και ακόμη 3 που αντιστοιχούν στο 
κτένισμα του χείλους. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β 
4 ζεύγη κτενισμάτων ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π528
Α.Μ. I 45
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,012 
μ. Αποτελείται από 5 κυματοειδείς 
γραμμές, λεπτού πλάτους (0,001 μ.) 
και πυκνής διάταξης (0,001 μ.) σε από-
σταση 0,006 μ. από αυτό διακρίνονται 
2 κυματοειδείς γραμμές. Εσωτερικά 
σώζει 3 συστάδες από 4 κυματοειδείς 
γραμμές. Οι 2 είναι παράλληλες και συ-
γκλίνουσες προς τα πάνω. Οι γραμμές 
έχουν πολύ λεπτό πλάτος (<0,001-0,001 
μ.) και πολύ πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π529
Α.Μ. I 45
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζεται ακέραιο κτένισμα πλάτους 
0,03 μ. αποτελούμενο από 6 διαγώ-
νιες κυματοειδείς γραμμές μεσαίου 
πλάτους (0,002-4 μ.) και πυκνής έως με-
σαίας διάταξης (0,001-4 μ.). Εσωτερικά 
διακρίνονται 2 κτενίσματα. Από το ένα 
σώζεται 1 γραμμή και από το άλλο 5, 
πλάτους μεσαίου (0,003 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,002 μ.). Τα 2 κτενίσματα 
δια χωρίζονται από πλατιά ερυθρή 
ταινία πλάτους 0,034 μ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π530
Α.Μ. I 43
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου, διακοσμημένο και στις 2 επι-
φάνειες. Εξωτερικά φέρει διακόσμηση 
από ακέραιο κτένισμα με 4-6 λεπτές πα-
ράλληλες οριζόντιες γραμμές πλάτους 
0,001 μ., σε πυκνή έως αραιή διάταξη 
(0,002-7 μ.). Εσωτερικά σώζει 5 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π531
Α.Μ. I 43
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους δια-
κοσμημένο στην εξωτερική πλευρά. 
Σώζει 10 ευθείες διαγώνιες γραμμές 
λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.), σε πυκνή 
έως αραιή διάταξη (0,001-0,0056 μ.). 
Εσωτερικά: μονόχρωμο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με υποκίτρινο 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π532
Α.Μ. I 43
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου, με διακόσμηση και στις 2 
επιφάνειες. Εξωτερικά διακοσμείται με 
γραμμές λεπτές (0,001-2 μ.) κυματοει-
δείς διαγώνιες συγκλίνουσες προς τα 
κάτω, σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.) 
ενώ στην ίδια επιφάνεια σώζονται 3 
λεπτές κυματοειδείς παράλληλες κάθε-
τες γραμμές, πλάτους 0,001 μ. σε πυκνή 
διάταξη (0,002 μ.). Το χείλος περιθέει 
ερυθρή ταινία. Εσωτερικά σώζονται 2 
αποσπασματικά κτενίσματα, το μεν ένα 
φέρει 5 λεπτές κυματοειδείς παράλλη-

λες γραμμές πλάτους 0,001 μ. σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.), ενώ το 
άλλο σώζει 7 λεπτές κυματοειδείς πα-
ράλληλες γραμμές (0,001 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ7β
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π533
Α.Μ. I 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,038 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει κτένισμα από 
7 γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 
μ.) ενώ στο ένα άκρο σώζεται κάθετη 
πλατιά γραμμή (0,005 μ.). Εσωτερικά 
σώζεται κάθετη ανισοπλατής γραμμή 
(0,002-7 μ.) εκατέρωθεν της οποίας 
έχουμε από την μία 4 λεπτές (<0,001 μ.) 
διαγώνιες γραμμές σε πυκνή διάταξη 
(0,002 μ.) και από την άλλη 2 επίσης 
λεπτές (0,001 μ.) διαγώνιες γραμμές σε 
πυκνή διάταξη (0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π534
Α.Μ. I 49
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό 
ΜΗΚΟΣ 0,068 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,018 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με δια-
κόσμηση από συστάδα 15 διαγώνιων 
ευθειών γραμμών πολύ λεπτού πλά-
τους και πυκνότητας (<0,001-0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο

Α.Ε. Π535
Α.Μ. I 58
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό 
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,01 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου διακοσμημένο και 
στις 2 πλευρές. Εξωτερικά διακρίνονται 
2 κτενίσματα. Το ένα είναι ακέραιο 
πλάτους 0,01 μ. αποτελούμενο από 5 
λεπτές κυματοειδείς κάθετες γραμμές, 
λεπτού πλάτους και πυκνής διάταξης. 
Το δεύτερο κτένισμα σώζει 3 γραμμές 
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ίδιου τύπου, πλάτους και πυκνότητας 
με τους προηγούμενους. Εσωτερικά 
δια κοσμείται από 2 ακέραια κτενίσμα-
τα, το πρώτο έχει 6-7 οριζόντιες ευθεί-
ες γραμμές και το δεύτερο 8 ευθείες 
κάθετες, πλάτους λεπτού και πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.). Τα κτενίσματα 
έχουν πλάτος 0,014 μ. και 0,018 μ. 
αντίστοιχα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π536
Α.Μ. I 60
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,054 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου που σώζει και γένεση λαιμού. 
Σώζει 3 κτενίσματα αποτελούμενα από 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές. Το ένα 
κτένισμα σώζει 4 λεπτές γραμμές, πλά-
τους 0,001-2 μ., σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,001-3 μ.). Το δεύτερο κτένι-
σμα σώζει 4 λεπτές γραμμές, πλάτους 
0,001-2μ., σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-3 μ.). Το τρίτο κτένισμα σώζει 3 
λεπτές γραμμές, πλάτους 0,001 μ. σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π537
Α.Μ. I 60
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου, διακοσμημένο και στις 
2 πλευρές. Εξωτερικά σώζεται ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,033 μ. με 9-10 
ευθείες διαγώνιες γραμμές λεπτού έως 
μεσαίου πλάτους (0,001-3 μ.) και μεσαί-
ας πυκνότητας (0,003-4 μ.). Εσωτερικά 
ήταν διακοσμημένο με πλατύ κτένισμα 
από το οποίο σώζονται ελάχιστα τμή- 
ματα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε 
να προσδιορίσουμε τον αριθμό των 
γραμμών. Σώζονται περίπου 14-16.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π538

Α.Μ. I 67
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους και σώμα-
τος από ανοικτό αγγείο. Εξωτερικά 
σώζει 7 λεπτές έως μεσαίες διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους <0,001-
>0,002 μ. σε αραιή διάταξη (0,001-2 μ.). 
Εσωτερικά σώζονται 5 λεπτές κάθετες 
γραμμές πλάτους <0,001-2 μ. σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-4 μ.) και μία 
πολύ πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π539
Α.Μ. I 78
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Σώζεται συστάδα 14 
κυματοειδών κάθετων γραμμών λεπτού 
πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π540
Α.Μ. IΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση κλειστό
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βάσης που σώζει και 
ένα μέρος του σώματος. Σώζονται 22 
ευθείες κάθετες γραμμές που ξεκινούν 
ακτινωτά από την βάση. Έχουν λεπτό 
πλάτος και πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ τουλάχιστον 2 
κτενίσματα ΚΤ2α ή ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Πιθανώς συνανή-
κει με τα: Π544, Π545, Π546.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π541
Α.Μ. IΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους ανοικτού 
αγγείου, διακοσμημένο και στις 2 πλευ-
ρές. Εξωτερικά σώζει ακέραιο κτένισμα 
πλάτους 0,03 μ. αποτελούμενο από 8 
κάθετες ευθείες γραμμές πολύ λεπτού 
πλάτους (0,001-2 μ.) και μεσαίας 
διάταξης (0,002-4 μ.). Επίσης σώζεται 
συστάδα από 3 ελαφρώς κυματοειδείς 
γραμμές, από δεύτερο κτένισμα. Έχουν 
λεπτό πλάτος (0,002 μ.) και πυκνή 

διάταξη (0,001 μ.). Εσωτερικά σώζεται 
ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,03 μ. απο-
τελούμενο από 8 κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές, λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) 
και πυκνής διάταξης (0,002-3 μ.). Σε 
απόσταση 0,02 μ. υπάρχουν 4 δια-
γώνιες κυματοειδείς γραμμές λεπτού 
πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,002 μ.) οι οποίες ανήκουν σε ένα 
δεύτερο κτένισμα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β 
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β 
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π542
Α.Μ. IΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει 2 κτενίσματα. Ένα ακέραιο 
πλάτους 0,023 μ. αποτελούμενο από 6 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 μ.) και πυ-
κνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 μ.), 
και συστάδα 5 διαγώνιων κυματοειδών 
γραμμών λεπτού πλάτους και πυκνής 
διάταξης (0,002 μ.). Εσωτερικά σώζεται 
ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,016 μ. 
που αποτελείται από 5 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους λεπτού 
έως μεσαίου (0,001-3 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β 
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π543
Α.Μ. IΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Σώζεται συστάδα από 
7 κάθετες ευθείες γραμμές πλάτους 
λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 μ.) και 
πυκνή έως αραιή διάταξη (0,001-5 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α + ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π544
Α.Μ. IΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,054 μ.
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ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει ακέραιο κτένισμα πλάτους 
0,026μ. αποτελούμενο από 7 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους πολύ 
λεπτού (0,001 μ.) και πυκνής διάτα-
ξης. Σώζονται και ίχνη από άλλες 2 
γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π545
Α.Μ. IΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λαιμού κλειστού 
αγγείου που σώζει συστάδα από 10-11 
καμπύλες γραμμές πολύ λεπτού πλά-
τους και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2-7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ4α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π546
Α.Μ. IΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Διακρίνεται ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,02μ. και αποτε-
λούμενο από 5 κυματοειδείς διαγώνιες 
γραμμές πλάτους λεπτού και πυκνής 
διάταξης (0,002 μ.). Σε απόσταση 0,015 
μ. σώζεται ομάδα από 3 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,002μ. 
και πυκνής διάταξης (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π547
Α.Μ. IΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,064 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 
κτένισμα από 10 λεπτές (0,001 μ.) κάθε-
τες κυματοειδείς παράλληλες γραμμές 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Παράλ-
ληλα προς το κτένισμα αυτό σώζονται 
τα ίχνη μιας ακόμα ομάδας από 4-5 
γραμμές όμοιες προς τις προηγούμε-
νες. Είναι όμως πολύ φθαρμένες. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π548
Α.Μ. IΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ α) 0,058 μ. β) 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ α) 0,009-0,014 μ. β) 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακα σώματος 
ανοικτού αγγείου. α) Εξωτερικά φέρει 
κτένισμα από 7 κάθετες ευθύγραμ-
μες παράλληλες μεσαίες (0,003-4 μ.) 
γραμμές σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,002-5 μ.). Και εδώ έχουμε ακτινωτή 
διάταξη από την βάση προς το χείλος. 
Εσωτερικά φέρει κτένισμα από 8-9 κά-
θετες ευθύγραμμες παράλληλες λεπτές 
έως μεσαίες (0,001-4 μ.) γραμμές σε 
πυκνή έως αραιή διάταξη (0,002-6 μ.). 
β) το κατώτερο μέρος του καθώς είναι 
πιο παχύ μάλλον αποτελεί την γένεση 
της βάσης. Εξωτερικά φέρει κτένισμα 
από 13 λεπτές έως μεσαίες (0,002-5 
μ.) κάθετες ευθύγραμες παράλληλες 
γραμμές σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-3 μ.). Οι γραμμές φαίνεται ότι ξε-
κινούσαν ακτινωτά από την βάση προς 
το χείλος. Εσωτερικά φέρει κτένισμα 
που καλύπτει όλη την επιφάνεια του 
οστράκου, αν και η εσωτερική επιφά-
νεια είναι πολύ φθαρμένη. Σώζονται 10 
λεπτές έως μεσαίες (0,002-4μ.) κάθετες 
ευθύγραμμες παράλληλες γραμμές σε 
πυκνή έως αραιή διάταξη (0,002-8 μ.). 
Η διακόσμηση του αγγείου εσωτερικά 
και εξωτερικά είναι ίδια. Τα όστρακα 
συνανήκουν. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ8α β) ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ8α β) ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια. Συνανήκει με το 
Π560 και πιθανώς με την προχοή Π563.
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π549
Α.Μ. IΣΤ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με κτενι-
στή διακόσμηση. Σώζει 10-12 λεπτές 
έως μεσαίες κυματοειδείς παράλληλες 
γραμμές πλάτους 0,001-3 μ. σε μεσαία 
διάταξη (0,003-4 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π550
Α.Μ. IΣΤ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος (2 όστρακα 

συνανήκοντα, συγκολλημένα). Σώζεται 
ακέραιο κτένισμα, πλάτους 0,038 
μ., αποτελούμενο από 10 ελαφρώς 
κυματοειδείς κάθετες γραμμές πλάτους 
λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/1-7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π551
Α.Μ. IΣΤ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα-βάση κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,048 μ. 
ΠΑΧΟΣ α) 0,01 μ. (β) β) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με τμή-
μα βάσης διακοσμημένο εσωτερικά με 
συστάδα από 19 κυματοειδείς κάθετες 
γραμμές πλάτους πολύ λεπτού (0,001 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,001 μ.). Εξω-
τερικά δεν σώζεται διακόσμηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π552
Α.Μ. IΣΤ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,054 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Η 
διακόσμηση δεν σώζεται σε καλή κατά-
σταση. Εξωτερικά φέρει 2 κτενίσματα 
από 2 και 3 οριζόντιες λεπτές (0,002 μ.) 
ευθείες γραμμές σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-3 μ.) και ένα ακόμη από 
3 διαγώνιες λεπτές γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. Η εσωτερική διακόσμηση εί-
ναι πολύ φθαρμένη αλλά διακρίνονται 
2 διαγώνιες ευθείες μεσαίες (0,003 μ.) 
γραμμές σε συνδυασμό με 4 διαγώνι-
ες κυματοειδείς μεσαίες γραμμές σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7β
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π553
Α.Μ. IΣΤ 16
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,095 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
φέρει συστάδα 14 κάθετων ευθείων 
γραμμών λεπτού έως μεσαίου πλάτους 
(0,001-3 μ.) και μεσαίας έως αραιής 
πυκνότητας (0,002-6 μ.). Εσωτερικά 
σώζεται συστάδα από 13 κάθετες ευ-
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θείες γραμμές, λεπτού πλάτους (0,001-3 
μ.) και πυκνής έως αραιής διάταξης 
(0,002-6 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με γκριζόμαυρο 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α + ΚΤ8α
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α + ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π554
Α.Μ. IΣΤ 16
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ α) 0,058 μ. β) 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ α) 0,011 μ. β) 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακα σώματος που 
συνανήκουν αλλά δεν συγκολλώνται. 
α) η διακόσμηση συνίσταται από 
κτένισμα, το οποίο αποτελείται από 8 
λεπτές (0,001 μ.) κάθετες κυματοειδείς 
παράλληλες γραμμές σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). β) Σώζει κτένισμα από 
7 κάθετες κυματοειδείς παράλληλες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ2β β) ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π555
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα-βάση κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,103 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,075 μ. (β)
ΠΑΧΟΣ α) 0,013 μ. (β) β) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βάσης και σώματος 
κλειστού αγγείου. Σώζεται διακόσμηση 
από 1-2 κτενίσματα αποτελούμενα 
συνολικά από 15-16 λεπτές κάθετες 
κυματοειδείς παράλληλες γραμμές 
πλάτους 0,001-2 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π556
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,082 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
κτενιστή διακόσμηση. Διακρίνονται 
3 κτενίσματα. Το ένα είναι ακέραιο 
με πλάτος 0,022 μ. και 9 γραμμές με 
πολύ λεπτό πλατος και πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Σε απόσταση 0,014 μ. και 
0,019 μ. εκατέρωθέν του, σώζονται 
τμήματα 2 ακόμα κτενισμάτων από τα 
οποία σώζονται 3 και 4 γραμμές αντί-
στοιχα. Οι γραμμές που σώζονται είναι 
διαγώνιες κυματοειδείς. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π557
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,098 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου διακοσμημένο και στις 2 
πλευρές. Εξωτερικά σώζεται ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,036 μ. αποτελούμε-
νο από 8 διαγώνιες κυματοειδείς γραμ-
μές λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) και 
πυκνής έως αραιής διάταξης (0,002-5 
μ.). Εσωτερικά σώζονται 2 συστάδες 10 
και 3 κάθετων κυματοειδών γραμμών 
πλάτους λεπτού έως αραιού (0,001-8 
μ.) και πυκνής έως αραιής διάταξης 
(0,001-0,01 μ.) και 2 πλατιές ταινίες 
ενδιάμεσα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4-6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π558
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,093 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά σώζει ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,028 μ. αποτελού-
μενο από 5 διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές, λεπτού έως μεσαίου πλάτους 
(0,001-3 μ.) και μεσαίας έως αραιής 
διάταξης (0,003-6 μ.). Σε απόσταση 
0,018 μ. σώζονται 2 κάθετες κυματο-
ειδείς γραμμές. Εσωτερικά σώζονται 2 
κτενίσματα από διαγώνιες κυματοει-
δείς γραμμές που διαχωρίζονται από 2 
πλατιές γραμμές, πλάτους 0,009 μ. Το 
ένα κτένισμα είναι ακέραιο, με πλάτος 
0,066 μ., αποτελούμενο από 5 γραμ-
μές λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) και 
μεσαίας έως αραιής διάταξης (0,003-5 
μ.). Από το δεύτερο κτένισμα σώζονται 
μόνο 2 γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π559
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,089 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 

ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά σώζει 1-2 
κτενίσματα πλάτους 0,06 μ. αποτελού-
μενα από 12 διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους λεπτού έως μεσαίου 
(0,001-3 μ.) και πυκνότητα κυμαινόμενη 
από 0,002-9 μ. Εσωτερικά διακρίνονται 
2 κτενίσματα. Το ένα, ακέραιο πλάτους 
0,025 μ., αποτελείται από 5 οριζόντιες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πλάτους 
και μεσαίας πυκνότητας. Το δεύτερο 
σώζει 5 διαγώνιες κυματοειδείς γραμ-
μές. Τα 2 κτενίσματα χωρίζονται από 
πλατιά ταινία πλάτους 0,006 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1γ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π560
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βάσης ανοικτού 
αγγείου διακοσμημένη και στις 2 
πλευρές. Εξωτερικά σώζονται 15-16 ευ-
θείες γραμμές που ξεκινούν ακτινωτά 
από την βάση. Έχουν μεσαίο πλάτος 
(0,002-4 μ.) και πυκνότητα 0,001-8 μ. 
Εσωτερικά σώζονται 7-8 ευθείες γραμ-
μές με μεσαίο πλάτος (0,003-4 μ.) και 
πυκνότητα 0,002-5 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α + ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α + ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π561
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από λαιμό κλειστού 
αγγείου. Φέρει 2 κτενίσματα (το ένα 
αποσπασματικό). Το πρώτο αποτελεί-
ται από 4-5 λεπτές κάθετες γραμμές 
(0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). 
Το συνολικό πλάτος του κτενίσματος 
είναι 0,015 μ. Το δεύτερο κτένισμα απο-
τελείται από 3 λεπτές κάθετες γραμμές 
(0,001-2 μ.) σε πυκνή έως μεσαία διά-
ταξη (0,001-4 μ.). Το μέγιστο πάχος του 
λαιμού είναι 0,014 μ. Τα κτενίσματα 
σώζονται σε κακή κατάσταση λόγω της 
καταστροφής του οστράκου. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ2α
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π562
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,064 μ.
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ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα. Σώζο-
νται 2 ομάδες από κτένισμα με 6 και 4 
γραμμές αντίστοιχα διαγώνιες κυματο-
ειδείς παράλληλες λεπτές (0,001 μ.) σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π563
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή-χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,079 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,031 μ. (π)
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,011 μ. (π)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα προχοής και 
χείλους. Εξωτερικά σώζονται 2 ομά-
δες κτενίσματος η μία με 4 ευθείες 
παράλληλες γραμμές μεσαίες (0,003 
μ.) σε αραιή διάταξη (0,006-8 μ.) και η 
άλλη με 3 λεπτές (0,001-2 μ.) σε αραιή 
διάταξη (0,005 μ.). Εσωτερικά σώζονται 
6 κυματοειδείς παράλληλες κάθετες με-
σαίες (0,003-4 μ.) σε μεσαία έως αραιή 
διάταξη (0,004-5 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α ή ΚΤ1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β ή ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π564
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με χείλος 
με διακόσμηση και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζει διακόσμηση από 6 
λεπτές κυματοειδείς παράλληλες κάθε-
τες γραμμές πλάτους <0,001- 0,001 μ. 
σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.). Εσωτερικά 
σώζει ακέραιο κτένισμα αποτελούμενο 
από 10 λεπτές κυματοειδείς παράλλη-
λες οριζόντιες γραμμές πάχους 0,001-2 
μ. σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π565
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,006 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
φέρει διακόσμηση από 2 κτενίσματα το 
ένα ακέραιο το άλλο αποσπασματικό. 

Το ακέραιο φέρει 6-7 λεπτές κυματο-
ειδείς παράλληλες κάθετες γραμμές 
πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή έως αραιή 
διάταξη (0,002-5 μ.). Το συνολικό του 
πλάτος είναι 0,03 μ. Το αποσπασματικό 
σώζει μόνο μία κάθετη λεπτή κυματο-
ειδή παράλληλη γραμμή πλάτους 0,001 
μ. Ανάμεσα στα 2 κτενίσματα υπάρχει 
κάθετη ταινία πλάτους 0,005 μ. Εσωτε-
ρικά φέρει διακόσμηση από 5 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές πλάτους <0,001-0,001 μ. ανά-
μεσα σε πλατύτερες (0,007-8 μ.) μονές, 
κάθετες διαγώνιες ευθείες γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π566
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,092 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους από ανοικτό 
αγγείο με διακόσμηση στις 2 επιφά-
νειες. Εξωτερικά φέρει 2 κτενίσμα-
τα αποτελούμενα από οριζόντιες 
κυματοειδείς γραμμές. Το ένα ακέραιο 
φέρει 5 λεπτές γραμμές (0,001-2 μ.) σε 
μεσαία έως αραιή διάταξη. Το δεύτερο 
σώζει 11 λεπτές γραμμές (0,001-2 μ.) σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
Διαχωρίζονται από 2 πλατιές ταινίες 
(0,005 μ.). Εσωτερικά φέρει κτένισμα 
συνολικού πλάτους 0,033 μ. αποτε-
λούμενο από 10 λεπτές έως μεσαίες 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
0,002-3 μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Το κτένισμα περιβάλλεται από 2 
πλατιές διαγώνιες ευθείες γραμμές 
πλάτους 0,005 μ. Εσωτερικά οι διαγώ-
νιες κυματοειδείς γραμμές ενδέχεται 
να είναι τεθλασμένες όπως φαίνεται 
από την αλλαγή της φοράς τους που 
όμως δεν αποκαθίσταται πλήρως λόγω 
της θραύσης του οστράκου στο σημείο 
αυτό. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1γ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π567
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος προχοή ανοικτό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με ακέραιη 
προχοή. Η προχοή φέρει διακόσμηση 
εξωτερικά αποτελούμενη από γραμμές 
κυματοειδείς παράλληλες κάθετες, 
αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε τον 
ακριβή αριθμό τους καθώς και το 
πλάτος τους λόγω της μεγάλης φθοράς.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα

ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α ή ΚΤ1α 
(ασαφές)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ασαφές (ίσως 
ΚΤ1α)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π568
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει κτένισμα από 
11 κάθετες γραμμές λεπτού πλάτους 
(0,001-2 μ.) σε πυκνή έως μεσαία διά-
ταξη (0,001-4 μ.). Εσωτερικά σώζονται 
4 κτενίσματα από τα οποία το πρώτο, 
τρίτο και τέταρτο έχουν 3 γραμμές και 
το δεύτερο 4. Οι γραμμές είναι λεπτές 
(0,001-2 μ.) και η διάταξη πυκνή (0,001 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3-4 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π569
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,126 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,01 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους διακοσμη-
μένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 3 συστάδες διαγωνίων κυματο-
ειδών γραμμών και μονού διαγωνίου 
κτενίσματος. Το πρώτο κτένισμα σώζει 
3 γραμμές λεπτές κυματοειδείς παράλ-
ληλες διαγώνιες πλάτους 0,001 μ. σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Το επόμενο 
κτένισμα φέρει 4 λεπτές κυματοειδείς 
παράλληλες διαγώνιες πλάτους <0,001-
0,001 μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
Ακολουθεί η μονή διαγώνια ευθεία 
παχιά γραμμή πλάτους 0,005-8 μ. Το 
τελευταίο κτένισμα φέρει 4 λεπτές δια-
γώνιες κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
0,001 μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
Εσωτερικά διακοσμείται από γραμμές 
λεπτές ευθείες κάθετες παράλληλες 
πλάτους 0,001-0,001 μ., σε πυκνή 
διάταξη (0,001 μ.) που εναλλάσσονται 
με μονά κάθετα κτενίσματα πλάτους 
0,007 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π570
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,073 μ.
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ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση και στις 2 επι-
φάνειες. Εξωτερικά φέρει 2 κτενίσματα 
από κάθετες κυματοειδείς γραμμές. 
Το πρώτο σώζει 4 λεπτές έως μεσαίες 
γραμμές πλάτους 0,002-3 μ. σε μεσαία 
έως αραιή διάταξη (0,003-5 μ.). Το δεύ-
τερο ακέραιο συνολικού πλάτους 0,035 
μ. φέρει 5 λεπτές έως μεσαίες γραμμές 
πλάτους 0,002-4 μ. σε πυκνή έως αραιή 
διάταξη (0,002-5 μ.). Εσωτερικά φέρει 
κτένισμα από 4 λεπτές έως μεσαίες 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές πλά-
τους 0,002-4 μ. σε μεσαία πυκνότητα 
0,002-3 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π571
Α.Μ. IΣΤ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,107 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 0,012 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 2 κτενίσματα, το ένα ακέραιο 
και το άλλο αποσπασματικό. Το ακέ-
ραιο φέρει 8-9 λεπτές κυματοειδείς 
παράλληλες κάθετες γραμμές πλάτους 
0,001-2 μ. σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,002-4 μ.). Το συνολικό πλάτος του 
κτενίσματος είναι 0,025 μ. Το αποσπα-
σματικό σώζει 3 λεπτές (0,001-2 μ.) 
κυματοειδείς παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές, σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.). 
Εσωτερικά είναι πολύ φθαρμένο αλλά 
σώζει ίχνη ευθείων παράλληλων κάθε-
των γραμμών. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π572
Α.Μ. IΣΤ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξωτε-
ρικά σώζεται κτένισμα φθαρμένο από 
9 διαγώνιες κυματοειδείς παράλληλες 
λεπτές (0,001-2 μ.) γραμμές σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). Εσωτερικά φέρει 
υπολείμματα επιχρίσματος, αλλά δεν 
σώζεται τίποτα από την διακόσμηση, 
αν υπήρχε. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π573
Α.Μ. IΣΤ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξω-
τερικά σώζει κτένισμα από 2 κυματο-
ειδείς παράλληλες κάθετες μεσαίες 
(0,004 μ.) γραμμές σε πυκνή διάταξη 
(0,002 μ.). Εσωτερικά σώζει κτένισμα 
από 2 κυματοειδείς παράλληλες κάθε-
τες μεσαίες (0,002 μ.) γραμμές σε αραιή 
διάταξη (0,008 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π574
Α.Μ. IΣΤ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζονται τμήματα 2 κτενισμάτων 
που αποτελούνται από συστάδα 3-5 
κυματοειδών γραμμών το καθένα. 
Μεταξύ τους σχηματίζουν ορθή γωνία. 
Το πλάτος των γραμμών είναι 0,001-3 
μ. και βρίσκονται σε πυκνή διάταξη 
(0,002 μ.). Εσωτερικά σώζεται συστάδα 
9-11 διαγώνιων κυματοειδών γραμμών 
πλάτους πολύ λεπτού (0,001 μ.) και βρί-
σκονται σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με μαύρο 
πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ7β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π575
Α.Μ. IΣΤ 22
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,14 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,011 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου διακοσμημένο και 
στις 2 πλευρές. Εξωτερικά σώζονται 2 
κτενίσματα από 13 και 17 διαγώνιες κυ-
ματοειδείς γραμμές συγκλίνουσες και 
ενδιάμεσα ακέραιο κτένισμα πλάτους 
0,033 μ., αποτελούμενο από 18 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές πολύ λεπτού 
πλάτους (0,001-2 μ.) και πυκνής διάτα-
ξης (0,001 μ.). Εσωτερικά διακρίνονται 
2 κτενίσματα, εκ των οποίων το ένα 
είναι ακέραιο με πλάτος 0,03 μ., που 
αποτελούνται από κάθετες κυματοει-
δείς γραμμές πλάτους λεπτού (0,001 

μ.) και πυκνής διάταξης (0,001 μ.). Δια-
χωρίζονται από πλατιά ερυθρή ταινία 
πλάτους 0,04 μ. Συγκλίνουσα προς το 
ακέραιο κτένισμα είναι συστάδα από 6 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές πολύ 
λεπτού πλάτους και πυκνότητας. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με μαύρο 
πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ6β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β 
1 κτένισμα ΚΤ7β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π576
Α.Μ. IΣΤ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,114 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος που 
σώζει και την γένεση της προχοής. 
Εξωτερικά σώζονται 13-15 κυματοει-
δείς παράλληλες διαγώνιες γραμμές 
λεπτές (0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Ορισμένες είναι πολύ 
φθαρμένες. Εσωτερικά σώζει κτένισμα 
πολύ φθαρμένο από 7-8 κάθετες κυμα-
τοειδείς παράλληλες λεπτές γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Επίσης στο σημείο 
γένεσης της προχοής τα τοιχώματα του 
αγγείου ανοίγουν και παχαίνουν προς 
το υπόλοιπο τμήμα του αγγείου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Εστία 1

Α.Ε. Π577
Α.Μ. IΣΤ 31
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0012-0,0017 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος, το 
οποίο σώζει και την γένεση της προ-
χοής (το πάχος του τοιχώματος στο 
σημείο αυτό είναι μεγαλύτερο, 0,017 
μ.). Σώζει 2 ομάδες κτενισμάτων μία 
με 6 κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
λεπτές (0,001-2 μ.) γραμμές σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.) και 
η άλλη ομάδα με 4 όμοιες προς τις 
πρώτες. Εσωτερικά σώζονται 2 ομάδες 
κτενισμάτων με 4 και 3 παράλληλες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτές έως 
μεσαίες (0,001-3 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση
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Α.Ε. Π578
Α.Μ. IΣΤ 31
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,054 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξωτε-
ρικά σώζεται μία ομάδα από 5 κυμα-
τοειδείς παράλληλες διαγώνιες πολύ 
λεπτές (0,001 μ.) γραμμές σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). Εσωτερικά 
σώζονται 2 ομάδες κτενισμάτων, η 
μία με 2 ευθείες παράλληλες κάθετες 
γραμμές και η άλλη με 4 κυματοειδείς 
παράλληλες κάθετες γραμμές. Η πρώτη 
ομάδα αποτελείται από 2 γραμμές, η 
μία λεπτή (0,001 μ.) και η άλλη μεσαία 
(0,003 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). Η 
άλλη ομάδα αποτελείται από γραμμές 
λεπτές (0,001 μ.) σε μεσαία διάταξη 
(0,003-4 μ.). Επίσης σώζεται μεμονω-
μένο κτένισμα, που σημαίνει ότι ίσως 
εκατέρωθεν του κάθετου κτενίσματος 
υπήρχε κτένισμα με κυματοειδείς 
γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ8α
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π579
Α.Μ. IΣΤ 32
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,095 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
ο τύπος της κτενιστής διακόσμησης 
δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί. 
Εσωτερικά σώζει 2 κτενίσματα από 4 
και 2 κυματοειδείς διαγώνιες γραμμές 
συγκλίνουσες, λεπτού πλάτους (0,001-3 
μ.) και πυκνής έως αραιής διάταξης και 
ανάμεσά τους, 7 κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,002 μ.) και 
πυκνής έως αραιής διάταξης (0,002-5 
μ.). Πρόκειται για όστρακο κοντά στην 
βάση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ6β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π580
Α.Μ. IΣΤ 32
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,091 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση και στις 2 
επιφάνειες. Εξωτερικά σώζει 2 κτενί-
σματα. Το ένα αποτελείται από 5 λεπτές 
έως μεσαίες διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,001-3 μ. σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.), ενώ το δεύτερο 
αποτελείται από 8-9 κάθετες κυματο-
ειδείς γραμμές, πλάτους 0,001-3 μ., σε 

πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Εσωτερικά 
φέρει 3 πλατιές διαγώνιες ευθείες 
γραμμές, πλάτους 0,004-6 μ., σε αραιή 
διάταξη (0,0023-26 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π581
Α.Μ. IΣΤ 32
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,042 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους, με διακό-
σμηση και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 4 μεσαίες ευθείες παράλληλες 
κάθετες γραμμές πλάτους 0,003-4 μ., σε 
μεσαία έως αραιή διάταξη (0,003-8 μ.). 
Εσωτερικά σώζει 4-6 μεσαίες ευθείες 
παράλληλες κάθετες γραμμές, πλάτους 
0,003-4 μ., σε πυκνή έως αραιή διάταξη 
(0,002-7 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π582
Α.Μ. IΣΤ 34
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Η μόνη 
διακόσμηση του οστράκου είναι ένα 
μεμονωμένο κτένισμα: κάθετη κυμα-
τοειδής πλατιά (0,005 μ.) γραμμή. Δεν 
σώζονται ίχνη από κτένι στην υπόλοι- 
πη επιφάνεια αν και είναι φθαρμένη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π583
Α.Μ. IΣΤ 34
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,111 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξω-
τερικά φέρει 4 ομάδες κτενισμάτων, 
από τις οποίες η μία σώζει 2 λεπτές 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Οι υπόλοι-
πες τρεις σώζουν 5, 10 και 7 κάθετες 
κυματοειδείς παράλληλες γραμμές 
(0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Εσωτερικά σώζονται 3 ομάδες 
από 4, 10 και 10 κάθετες κυματοειδείς 
παράλληλες γραμμές, λεπτές (0,001 μ.) 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής

ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 4 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π584
Α.Μ. IΣΤ 50
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,118 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου, πιθανώς φλάσκας. Φέρει δια-
κόσμηση από 4 κτενίσματα που αποτε-
λούνται από 3 λεπτές κυματοειδείς ή 
ευθείες γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ. σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). 
Το συνολικό πλάτος των κτενισμάτων 
είναι 0,006-7μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3β 
1-2 κτενίσματα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π585
Α.Μ. IΗ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Σώζει 
διακόσμηση από 2 λευκωπές πλατιές 
κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
γραμμές, πλάτους 0,005-6 μ., σε πολύ 
αραιή διάταξη (0,008 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1δ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π586
Α.Μ. IΗ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,078 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει ακέραιο 
κτένισμα αποτελούμενο από 5 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες διαγώνι-
ες γραμμές πλάτους (0,001-2 μ.) σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
Εσωτερικά σώζει ίχνη από 2 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές (0,002 μ.), σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα
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Α.Ε. Π587
Α.Μ. IΗ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,078 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση και στις 2 
επιφάνειες. Εξωτερικά σώζει διακόσμη-
ση από 2 κτενίσματα. Το πρώτο σώζει 
5 λεπτές έως μεσαίες κυματοειδείς 
παράλληλες κάθετες γραμμές, πλάτους 
0,001-3 μ. σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,002-3 μ.). Το άλλο σώζει 4-5 λεπτές 
ευθείες παράλληλες κάθετες γραμμές 
πλάτους 0,001-2 μ. σε μεσαία διάταξη 
(0,003 μ.). Εσωτερικά φέρει 2 συστάδες 
από λεπτές έως μεσαίες διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές (0,001-3 μ.) σε 
πυκνή έως αραιή διάταξη (0,002-5 μ.), 
μία συστάδα από 4 λεπτές έως μεσαίες 
καμπύλες γραμμές (0,001-3 μ.), σε 
μεσαία έως αραιή πυκνότητα (0,003-7 
μ.) και τέλος σώζει αποσπασματικό 
κτένισμα αποτελούμενο από 4-6 λεπτές 
οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους <0,001- 0,002 μ., σε πυκνή έως 
αραιή διάταξη (0,002-9 μ.). Το συνολικό 
πλάτος του κτενίσματος είναι 0,027μ. 
Το συνολικό πλάτος όλων των άλλων 
κτενισμάτων είναι 0,024-25 μ. Σώζεται 
τέλος, ίχνος (μια γραμμή) κτενίσματος 
από διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2-3 κτενίσματα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ1α ή ΚΤ1β
1 κτένισμα ΚΤ4α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π588
Α.Μ. IΗ 11
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός-χείλος κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,159 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,032 μ. (λ)
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου που σώζει 
μέρος του σώματος και ολόκληρο τον 
λαιμό. Φέρει κτένισμα (ενιαίο και γύρω 
κάτω από τον λαιμό) που αποτελεί-
ται από 16 πλατιές λευκωπές ταινίες 
(0,005-0,013 μ.) σε ποικίλες διατάξεις, 
κυρίως όμως σε αραιή (0,005-0,013 
μ.). Το όστρακο σε μερικά τμήματα του 
κτενίσματος σώζει δόντια σε πυκνή και 
μεσαία διάταξη (0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α και Ε/Α 
1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π589
Α.Μ. IΗ 11
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,114 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 0,014 μ. (σ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά σώζεται 
ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,029 μ., 
που αποτελείται από 6 κάθετες κυματο-
ειδείς γραμμές λεπτού πλάτους (0,002 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,002-3 μ.). Εσωτερικά σώζεται επίσης 
ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,026 μ. 
και αποτελείται από 6-7 κυματοειδείς. 
Σώζονται επίσης ίχνη από οριζόντιο 
κτένισμα από 4 γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ1α (ασαφές)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π590
Α.Μ. IΗ 47
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος από 
ανοικτό αγγείο που σώζει την αρχή 
γένεσης της προχοής. Η διακόσμηση 
στην εξωτερική επιφάνεια δεν σώζεται 
λόγω υπερβολικής φθοράς. Εσωτερικά 
σώζεται κτένισμα που αποτελείται από 
2 πλατιές ευθείες κάθετες γραμμές, 
πλάτους 0,007-8 μ. σε μεσαία έως 
αραιή διάταξη (0,003-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ φθαρμένο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Λάκκος 2

Α.Ε. Π591
Α.Μ. ΙΕ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
κλειστού αγγείου. Σώζεται ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,02 μ., το οποίο 
αποτελείται από 5 διαγώνιες κυματοει-
δείς γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 
μ.) και μεσαίας πυκνότητας (0,003 μ.). 
Σε απόσταση 0,02 μ. σώζεται αποσπα-
σματικό κτένισμα αποτελούμενο από 
4 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π592
Α.Μ. ΙΕ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,059 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους ανοικτού 
αγγείου διακοσμημένο και στις 2 πλευ-
ρές. Εξωτερικά σώζει 2 ακέραια κτενί-

σματα πλάτους 0,013 μ., αποτελούμενα 
από 7 και 7 διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,001 μ.). Εσωτερικά 
σώζει 2 ακέραια κτενίσματα πλάτους 
0,007 μ., αποτελούμενα από 3 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πλάτους 
(0,001 μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π593
Α.Μ. ΙΕ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
φέρει διακόσμηση από 2 κτενίσματα 
(και τα δύο αποσπασματικά). Το ένα 
φέρει 20-23 πολύ λεπτές κυματοειδείς 
παράλληλες διαγώνιες γραμμές, πλά- 
τους <0,001 μ., σε πολύ πυκνή διάταξη 
(<0,001 μ.). Το συνολικό πλάτος του 
κτενίσματος είναι 0,02 μ. Το άλλο σώζει 
13 πολύ λεπτές διαγώνιες γραμμές 
(<0,001 μ.) σε πολύ πυκνή διάταξη. 
Εσωτερικά σώζει 2 ακέραια κτενίσματα. 
Το πρώτο σώζει 18-20 πολύ λεπτές κυ-
ματοειδείς διαγώνιες γραμμές (<0,001 
μ.), σε πυκνή διάταξη (<0,001-0,001 μ.). 
Το άλλο σώζει 9 λεπτές κυματοειδείς 
διαγώνιες γραμμές, πλάτους <0,001μ. 
σε πυκνή διάταξη (<0,001-0,001 μ.). Το 
συνολικό πλάτος του πρώτου κτενί-
σματος είναι 0,018 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π594
Α.Μ. ΙΕ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει κτένισμα 
πιθανώς ακέραιο, αποτελούμενο από 
13 λεπτές κυματοειδείς παράλληλες 
διαγώνιες γραμμές πλάτους <0,001 μ., 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Σώζεται 
ακόμη 1 λεπτή κυματοειδής ελαφρώς 
διαγώνια γραμμή. Εσωτερικά σώζει 
κτένισμα ακέραιο, αποτελούμενο από 9 
λεπτές κυματοειδείς διαγώνιες γραμμές 
(<0,001 μ.), σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.), 
ανάμεσα σε 2 πλατύτερες μονές δια-
γώνιες ευθείες γραμμές πλάτους 0,005 
μ. και 0,008 μ. Το συνολικό πλάτος 
του ακέραιου κτενίσματος είναι 0,04 
μ. Σώζεται επίσης τμήμα κτενίσματος 
αποτελούμενο από 4 λεπτές κυματοει-
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δείς διαγώνιες γραμμές, πλάτους 0,001 
μ., σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π595
Α.Μ. ΙΕ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 0,014 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με τμή-
μα χείλους. Εξωτερικά φέρει κτένισμα 
αποτελούμενο από 9 κάθετες κυμα-
τοειδείς λεπτές γραμμές (0,001-2 μ.) 
σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.) και από 
μία πλατιά κάθετη γραμμή (0,001 μ.). 
Εσωτερικά φέρει κτένισμα αποτελούμε-
νο από 5 κάθετες ευθείες παράλληλες 
λεπτές γραμμές (0,001-2 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.) και από 2 κάθετες 
ευθείες πλατιές γραμμές (0,01 μ.) σε 
αραιή διάταξη (0,01 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π596
Α.Μ. ΙΕ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,01 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει συστάδα από 
12 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
πολύ λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.). Εσωτε-
ρικά σώζει συστάδα από 6 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές, σωζόμενες σε 
σχετικά καλή κατάσταση, λεπτού πλά-
τους (0,002 μ.) και σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π597
Α.Μ. ΙΕ 2
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,081 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 
2 κτενίσματα από 5 και 2 κυματοειδείς 
παράλληλες κάθετες λεπτές γραμμές 
(0,001 μ.) σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-4 μ.). Ορισμένες γραμμές του 
κτενίσματος δεν σώζονται καλά λόγω 
της φθοράς του οστράκου (ίσως πρό-
κειται για ένα κτένισμα). 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-λιθορριπή

Α.Ε. Π598
Α.Μ. ΙΕ 2
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει και την γένεση λαιμού. Φέρει 
κτένισμα από 8 διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,001 μ.) σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). 
Επίσης σώζεται κτένισμα από 7 δια-
γώνιες κυματοειδείς λεπτές γραμμές 
(0,001 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.) 
τις οποίες τέμνουν διαγώνια 6 διαγώνι-
ες ευθείες λεπτές γραμμές (0,001 μ.) σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-λιθορριπή

Α.Ε. Π599
Α.Μ. ΙΕ 6
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 2 κτενίσματα, το ένα ακέραιο και 
το άλλο αποσπασματικό. Το ακέραιο 
είναι αρκετά φθαρμένο αλλά συνολικά 
φέρει περίπου 9 κάθετες κυματοειδείς 
λεπτές γραμμές πλάτους 0,001-2 μ., σε 
πυκνή διάταξη (0,001 μ.). Το συνολικό 
πλάτος είναι 0,023-24 μ. Το αποσπα-
σματικό σώζει 5 κάθετες κυματοειδείς 
λεπτές γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
Εσωτερικά φέρει κτένισμα αποτελούμε-
νο από 10 λεπτές διαγώνιες κυματοει-
δείς γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ., σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β 
1 κτένισμα ΚΤ3β 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Κοιλότητα Κ1

Α.Ε. Π600
Α.Μ. ΙΕ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,012 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτε- 
ρικά σώζει κτένισμα που αποτελείται 

από συστάδα 4 κάθετων κυματοειδών 
γραμμών μεσαίου πλάτους (0,004 μ.) 
και μεσαίας διάταξης (0,004 μ.). Εσω-
τερικά σώζει κτένισμα αποτελούμενο 
από συστάδα 5 διαγώνιων κυματοει-
δών γραμμών μεσαίου πλάτους (0,004 
μ.) και μεσαίας έως αραιή διάταξης 
(0,004-5 μ.). Σώζεται ακόμη πλατιά 
λευκή ταινία.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π601
Α.Μ. ΙΕ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,089 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζεται συστάδα αποτελούμενη από 
9 κάθετες ευθείες γραμμές, λεπτού 
πλάτους (0,001-2 μ.) και σε πυκνή διά-
ταξη (0,001-2 μ.). Σε απόσταση 0,002 μ. 
σώζεται συστάδα 3 κάθετων γραμμών 
λεπτού έως μεσαίου πάχους (0,002-5 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,002 μ.). Εσω-
τερικά σώζεται συστάδα 12-13 κάθετων 
κυματοειδών γραμμών πλάτους λεπτού 
(0,001-2 μ.) και μεσαίας πυκνότητας 
(0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3α 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π602
Α.Μ. ΙΕ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο εξωτερικά από 2 κτενίσματα 
από 5 και 10 αντίστοιχα διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές. Το δεύτερο 
κτένισμα σώζεται ακέραιο και έχει 
πλάτος 0,028 μ. Οι κυματοειδείς γραμ-
μές είναι λεπτού έως μεσαίου (0,002-3 
μ.) πλάτους και βρίσκονται σε πυκνή 
διάταξη. Εσωτερικά σώζεται πιθανόν 
ακέραιο κτένισμα αποτελούμενο από 
17 κάθετες κυματοειδείς γραμμές, 
λεπτού έως μεσαίου πλάτους (0,002-3 
μ.) και σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη ελαφρώς στιλπνή επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση
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Α.Ε. Π603
Α.Μ. ΙΕ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,011 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με τμή-
μα χείλους. Εξωτερικά σώζει συστάδα 
από 7 κάθετες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους λεπτού και πυκνής έως μεσαί-
ας διάταξης (0,001-3 μ.). Εσωτερικά σώ-
ζει ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,023 μ., 
που αποτελείται επίσης από 7 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους λεπτού 
(0,001 μ.) και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/2-7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π604
Α.Μ. ΙΕ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους. Εξωτε-
ρικά φέρει κτένισμα αποτελούμενο 
από 2 λεπτές ευθείες κάθετες γραμμές 
(0,001 μ.) σε μεσαία πυκνότητα (0,003-4 
μ.). Εσωτερικά σώζεται κτένισμα από 4 
λεπτές έως μεσαίες διαγώνιες κυματο-
ειδείς γραμμές (0,002-3 μ.) σε μεσαία 
διάταξη (0,003-4 μ.). Επίσης σώζεται 
εσωτερικά αρχή άλλου κτενίσματος 
(σώζεται μόλις ένα δόντι που δεν είναι 
ολόκληρο). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π605
Α.Μ. ΙΕ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,031 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος και χείλους 
από ανοικτό αγγείο με διακόσμηση 
και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά φέρει 
μονή λευκή πλατιά ταινία και κτένισμα 
που αποτελείται από 4 λεπτές κάθετες 
ευθείες γραμμές, πλάτους 0,001 μ., σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.) 
και συγκλίνει στην ταινία. Εσωτερικά 
σώζεται αποσπασματικό κτένισμα που 
αποτελείται από 1 μόνο πλατύ κάθετο 
κτένι (πλάτους 0,011 μ.) και από 2 του-
λάχιστον κάθετες ευθείες γραμμές στην 
μία πλευρά, πλάτους 0,001-2 μ., και σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.) και ακόμη 
μία αντίστοιχη στην άλλη πλευρά της 
ταινίας. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1α
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π606
Α.Μ. ΙΕ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,088 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
φέρει διακόσμηση από 20 λεπτές κυμα-
τοειδείς παράλληλες κάθετες γραμμές 
πλάτους 0,001 μ. σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-3 μ.). Εσωτερικά σώζει 
κτένισμα αποτελούμενο από 9 λεπτές 
κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
γραμμές, πλάτους 0,001 μ. σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π607
Α.Μ. ΙΕ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,083 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζεται 
συστάδα από 8 ελαφρώς διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές και συστάδα από 
8 κάθετες κυματοειδείς γραμμές. Οι 
συστάδες διαχωρίζονται από πλατιά 
λευκή ταινία (0,011 μ.). Οι γραμμές 
έχουν πλάτος πολύ λεπτό (0,001 μ.) και 
μεσαία έως αραιή διάταξη (0,002-5 μ). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π608
Α.Μ. ΙΕ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει διακόσμηση από 7 
λεπτές έως μεσαίες διαγώνιες κυματο-
ειδείς γραμμές, πλάτους 0,002-3 μ., σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.) 
και από 7 μεσαίες κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,003 μ. σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 5/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β 
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π609
Α.Μ. ΙΕ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ.

ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξω-
τερικά φέρει κτένισμα από 4 κάθετες 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,001 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001 μ.) και κτένι-
σμα από ακόμη 3 λεπτές (0,001-2 μ.) 
γραμμές σε πυκνή διάταξη (<0,001 μ.). 
Εσωτερικά σώζεται κτένισμα από 10 
δια γώνιες κυματοειδείς γραμμές λε-
πτού πλάτους (0,001 μ.) σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,001-4 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π610
Α.Μ. ΙΕ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (χ) 0,015 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
τμήμα χείλους και γένεση προχοής. 
Εξωτερικά διακρίνονται 2 τμήματα 
κτενίσματος. Από το πρώτο σώζονται 2 
ευθείες κάθετες γραμμές μεσαίου πλά-
τους και πυκνής διάταξης. Το άλλο έχει 
πλάτος 0,012 μ. και αποτελείται από 3 
κάθετες ευθείες γραμμές πολύ πυκνής 
διάταξης (0,001 μ.) και μεσαίου πλά-
τους (0,003-4 μ.). Εσωτερικά σώζεται 
ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,023 μ. που 
αποτελείται από 5 διαγώνιες ευθείες 
γραμμές, πλάτους λεπτού έως μεσαίου 
(0,001-4 μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-
2 μ.). Σώζεται επίσης τμήμα πλατιάς 
λευκής ταινίας.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π611
Α.Μ. ΙΕ 27
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους. Εξωτερικά 
σώζει 4 γραμμές μεγάλου πλάτους 
(0,006 μ.) και αραιής πυκνότητας 
(0,006-0,011 μ.). Εσωτερικά σώζονται 
επίσης 4 γραμμές, μεγάλου πλάτους 
(0,003-4 μ.) και μεσαίας έως αραιής 
διάταξης (0,002-6 μ.)  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π612
Α.Μ. ΙΕ 27
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
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ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο ώμου με γένεση 
λαιμού. Σώζονται 3 κτενίσματα: τα 2 
είναι ακέραια με πλάτος 0,025 μ. και 
0,017 μ. και αποτελούνται από πολύ λε-
πτές κάθετες ευθείες γραμμές πλάτους 
0,001-2 μ. και μεσαίας πυκνότητας. Δια-
κρίνεται και αποσπασματικό κτένισμα 
από το οποίο σώζονται 5 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους λεπτού 
(0,001-2 μ.) και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (0,001-3 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π613
Α.Μ. ΙΕ 27
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,243 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,01 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που σώ-
ζει και τμήμα του χείλους. Εξωτερικά 
διακρίνονται 3 ακέραια (και 2 αποσπα-
σματικά κτενίσματα) πλάτους 0,04 μ. 
και 4 πλατιές γραμμές πλάτους 0,01 μ., 
ανάμεσα σ'αυτά. Τα ακέραια κτενίσμα-
τα φέρουν 7 κυματοειδείς γραμμές 
το καθένα. Οι γραμμές έχουν μεσαίο 
πλάτος (0,002-4 μ.) και αραιή διά ταξη 
(0,004-5 μ.). Εσωτερικά σώζονται 
επίσης 3 κτενίσματα πλάτους 0,038 
μ., που αποτελούνται από 7 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές έκαστο, πλάτους 
μεσαίου (0,003-4 μ.) και μεσαίας έως 
αραιής διάταξης (0,003-5 μ.). Ανάμεσα 
στα κτενίσματα σώζονται 3 μονές δια-
γώνιες ευθείες ταινίες πλάτους 0,011 
μ. Ακόμη μία πλατιά ταινία τέμνει άλλη 
πλατιά και βρίσκεται σε επαφή με το 
ένα κτένισμα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4-6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π614
Α.Μ. ΙΕ 27
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,078 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξωτε-
ρικά φέρει 2 ομάδες κτενισμάτων με 2 
κυματοειδείς διαγώνιες λεπτές γραμμές 
(0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). 
Εσωτερικά σώζεται αντίστοιχη διακό- 
σμηση (αρκετά φθαρμένη όμως).   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π615
Α.Μ. ΙΕ 27
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα-βάση ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,119 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (β) 0,012 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος και 
βάσης με σωζόμενη διακόσμηση μόνο 
στην εξωτερική επιφάνεια. Σώζει 4 
κτενίσματα από κάθετες και διαγώνιες 
γραμμές. Το πρώτο από αριστερά σώζει 
8 λεπτές κάθετες ευθείες γραμμές, 
πλάτους 0,001 μ., σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Το δεύτερο σώζει 5 λεπτές 
κάθετες ευθείες γραμμές (0,001 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Το τρίτο 
σώζει 7 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές (0,001-2 μ.), σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). Το τέταρτο 
σώζει 3 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές (0,001 μ.), σε πυκνή έως αραιή 
διάταξη (0,001-5μ.). Τα δύο τελευταία 
κτενίσματα είναι συγκλίνοντα. Το συ-
νολικό πλάτος των κτενισμάτων είναι 
0,025-28 μ.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β 
2 κτενίσματα ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π616
Α.Μ. ΙΕ 28
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,132 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζο-
νται 2 ακέραια κτενίσματα πλάτους 
0,033 μ. Αποτελούνται από 8 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές έκαστο. Οι γραμ-
μές έχουν λεπτό πλάτος (0,001-2 μ.) και 
μεσαία πυκνότητα (0,002-3 μ.). Τα κτε-
νίσματα απέχουν μεταξύ τους 0,033 μ. 
Υπάρχουν και ίχνη τρίτου κτενίσματος.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π617
Α.Μ. ΙΕ 28
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα-λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ. (λ) 0,127 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος (περιοχή 
ώμου) που σώζει και τμήμα του λαιμού. 
Διακρίνονται 8-9 κυματοειδείς λευκές 
ταινίες. Το πλάτος τους κυμαίνεται από 
0,005 μ. έως και 0,01 μ. Η πυκνότητα 
μεταξύ των ταινιών κυμαίνεται από 
0,005 μ. έως 0,017 μ. Οι ταινίες έχουν 
γίνει με πλατύ κτένι. Πρόκειται για 5 
συγκολλημένα όστρακα.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π618
Α.Μ. ΙΕ 28
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,09 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λαιμού με χεί-
λος από κλειστό αγγείο (φλάσκα). 
Διακρίνονται 4 μονές κάθετες ευθείες 
γραμμές που έχουν πλάτος 0,006-9 μ. 
και βρίσκονται σε πολύ αραιή διάταξη 
(0,005-0,02 μ.). Πρόκειται για 3 συνα-
νήκοντα όστρακα. Τα 2 από αυτά είναι 
συγκολλημένα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π619
Α.Μ. ΙΕ 28
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,077 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει διακόσμηση από 1 κτένισμα 
αποτελούμενο από 10 λεπτές ευθείες 
διαγώνιες γραμμές, πλάτους 0,001 μ., 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 
μ.) και δεύτερο κτένισμα από 7 λεπτές 
ευθείες κάθετες γραμμές (0,001-2 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,002 μ.). Εσωτερικά 
φέρει επίσης 2 κτενίσματα. Το πρώτο 
αποτελείται από 6 λεπτές κυματοειδείς 
διαγώνιες γραμμές (0,001-2 μ.), σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.) και το άλλο 
από 8 λεπτές ευθείες διαγώνιες γραμ-
μές (<0,001 μ.) σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-3μ).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2α
1 κτένισμα ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π620
Α.Μ. ΙΕ 28
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,105 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει και την γένεση λαιμού. Φέρει 
2 κτενίσματα αποτελούμενα από 5 
και 7 αντίστοιχα λεπτές έως μεσαίες 
διαγώνιες γραμμές (0,002-4 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,002 μ.). Τα 2 κτενί-
σματα συγκλίνουν προς τον λαιμό του 
αγγείου. Επίσης σώζονται ίχνη από 
τρίτο κτένισμα. Το συνολικό πλάτος της 
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διακόσμησης φτάνει τα 0,048 μ.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π621
Α.Μ. ΙΕ 28
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από 
ανοικτό αγγείο με διακόσμηση στις 2 
επιφάνειες. Εξωτερικά φέρει κτένισμα 
αποτελούμενο από 8 λεπτές έως μεσαί-
ες οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους 0,002-3 μ., σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.) και από μονή λεπτή (<0,001 
μ.) οριζόντια ευθεία γραμμή. Εσωτερι-
κά φέρει 8 μεσαίου πάχους οριζόντιες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,002-4 
μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π622
Α.Μ. ΙΕ 28
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση στις 2 επιφά-
νειες. Εξωτερικά σώζει κτένισμα συνο-
λικού πλάτους 0,014 μ., αποτελούμενο 
από 4 λεπτές οριζόντιες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,001 μ. σε πυκνή 
διάταξη (0,001 μ.). Εσωτερικά φέρει 
ταινία συνολικού πλάτους 0,007-8 
μ., που περιλαμβάνει κτένισμα από 4 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές, πλά-
τους 0,001-2 μ., σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,001-3 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π623
Α.Μ. ΙΕ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτε-
ρικά σώζει 2 τμήματα κτενισμάτων 
αποτελούμενα από 6 και 5 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές πολύ λεπτού 
πλάτους και πυκνής διάταξης (0,001-2 
μ.). Εσωτερικά σώζει 3 πλατιές λευκές 

διαγώνιες ταινίες με πλάτος 0,004-8 
μ. που εναλλάσσονται με αντίστοιχες 
πλατιές ερυθρές (πλάτους 0,014-15 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3-7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π624
Α.Μ. ΙΕ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει κτένισμα αποτελούμενο από 
συστάδα 12 ευθειών παράλληλων κά-
θετων γραμμών λεπτού πλάτους (0,001 
μ.) και μεσαίας διάταξης (0,003-4 μ.). 
Εσωτερικά σώζει κτένισμα αποτελούμε-
νο από συστάδα 14 ευθειών παράλλη-
λων κάθετων γραμμών λεπτού πλάτους 
(0,001 μ.) και μεσαίας διάταξης (0,003-4 
μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π625
Α.Μ. ΙΕ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,01μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους διακοσμη-
μένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει συστάδα 7 κάθετων κυματοειδών 
γραμμών λεπτού πλάτους (0,002 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,002 μ.). Εσωτερικά 
σώζει συστάδα 5 διαγώνιων κυματοει-
δών γραμμών λεπτού πλάτους (0,001 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,002-3 μ.).   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3-7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π626
Α.Μ. ΙΕ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει διακόσμη-
ση από 2 κτενίσματα αποτελούμενα 
από 5 λεπτές κυματοειδείς κάθετες 
γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή 
διάταξη (0,001 μ.) που εναλλάσσονται 
με 3 πλατιές ταινίες (πλάτους 0,007-8 
μ.). Εσωτερικά σώζει ίχνη 4 πλατιών 
ταινιών που όμως δεν μπορούν να πε-

ριγραφούν λόγω εκτεταμένης φθοράς 
του οστράκου στην επιφάνεια αυτή.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α (φθαρμένο)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π627
Α.Μ. ΙΕ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Φέρει 
2 κτενίσματα, το ένα αποτελούμενο 
από 8 κάθετες κυματοειδείς γραμμές, 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.), σε πυκνή 
διάταξη (<0,001 μ.), ενώ το δεύτερο 
αποτελείται από 10 λεπτές κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές (<0,001 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001 μ.). Το συνολι-
κό πλάτος του πρώτου κτενίσματος 
φτάνει τα 0,017 μ. και του δεύτερου τα 
0,02 μ.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π628
Α.Μ. ΙΕ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,019 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει διακόσμηση 
από 5 λεπτές καμπύλες γραμμές πλά-
τους 0,001 μ., σε πυκνή διάταξη (0,001-
2 μ.) και από 2 τουλάχιστον λεπτές 
καμπύλες ευθείες αντιθετικές γραμμές, 
πλάτους 0,001 μ. σε πυκνή διάταξη 
(0,001 μ.). Σώζονται ακόμη 2 πλατιές 
λευκές ταινίες. Εσωτερικά δεν σώζεται 
σχεδόν καθόλου διακόσμηση.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ4α
2 ταινίες Ε/Α 1α;
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π629
Α.Μ. ΙΕ 30
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,096 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,03 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη προχοή από 
ανοικτό αγγείο. Σώζεται κτένισμα πλά-
τους 0,021 μ. που αποτελείται από 4 
οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές πολύ 
λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) και μεσαί-
ας έως αραιής πυκνότητας (0,003-6 μ.). 
Έχει χρησιμοποιηθεί πολύ λεπτό κτένι.   
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης «Γραμμή Ερυ-
θρού Χώματος»

Α.Ε. Π630
Α.Μ. ΙΕ 30
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,068 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 2 
ακέραια κτενίσματα. Το ένα έχει πλάτος 
0,023 μ. και αποτελείται από συστάδα 4 
διαγώνιων παράλληλων κυματοειδών 
γραμμών λεπτού πλάτους (0,001-2 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,001 μ.). Το 
κτένισμα αυτό συγκλίνει προς άλλο 
κτένισμα πλάτους 0,002 μ. το οποίο 
αποτελείται από συστάδα 5 κάθετων 
παράλληλων κυματοειδών γραμμών 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.).   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης «Γραμμή Ερυ-
θρού Χώματος»

Α.Ε. Π631
Α.Μ. ΙΕ 30
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους διακοσμη-
μένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,031 
μ. αποτελούμενο από 8 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές, λεπτού πλάτους 
(0,002 μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 
μ.). Εσωτερικά σώζει συστάδα από επί-
σης 8 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
λεπτού έως μεσαίου πλάτους (0,002-3 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.).   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης «Γραμμή Ερυ-
θρού Χώματος»

Α.Ε. Π632
Α.Μ. ΙΕ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,17 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που 
σώζει και τμήμα από το χείλος. Φέρει 
διακό- σμηση και στις 2 πλευρές αλλά 
εξωτερικά δεν μπορεί να διευκρινιστεί 
ο τύπος της κτενιστής διακόσμησης. 
Εσωτερικά σώζονται 3-4 κτενίσμα-
τα αποτελούμενα από διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές συγκλίνουσες 

προς τα κάτω. Το ένα κτένισμα σώζεται 
ακέραιο και έχει πλάτος 0,053 μ., 
αποτελούμενο από 10 γραμμές λεπτού 
πλάτους (0,001-2 μ.) και πυκνής έως 
μεσαίας διάταξης (0,001-3 μ.). Τα άλλα 
2 κτενίσματα έχουν ίδια κατεύθυνση 
και αποτελούνται από 5 και 4 αντί-
στοιχα γραμμές λεπτού πλάτους και 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,002-3 
μ.). Τέλος σώζεται ίχνος και από άλλο 
αδιάγνωστο κτένισμα.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο (ίσως 
ΚΤ5β)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π633
Α.Μ. Α 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,014 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με χείλος, 
διακοσμημένο και στις 2 επιφάνειες. 
Εσωτερικά αποτελείται από συστάδα 9 
λεπτών έως μέσων κάθετων κυματο-
ειδών γραμμών, πλάτους 0,001-3 μ. 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 
μ.) και μία μεσαία διαγώνια κυματο-
ειδή ταινία, πλάτους 0,004 μ., που 
την τέμνει. Εξωτερικά σώζει 9 λεπτές 
κυματοειδείς κάθετες γραμμές, πλά-
τους 0,001-2 μ., σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-3 μ.).   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
1 ταινία ΚΤ8β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π634
Α.Μ. Α 0
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,089 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,035 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,041 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα προχοής διακοσμη-
μένο με 7 λεπτές οριζόντιες κυματο-
ειδείς γραμμές, πλάτους 0,001 μ., σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.), εκατέρωθεν 
του οποίου υπάρχουν 16 συνολικά 
λεπτές οριζόντιες ευθείες γραμμές πλά-
τους 0,001 μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Λόγω αποσπασματικότητας της 
προχοής ο αριθμός των γραμμών δεν 
είναι δυνατόν να εξακριβωθεί πλήρως 
(στο τελικό σχέδιο διακρίνονται 9).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π635
Α.Μ. Α 4
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,01 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά σώζεται 
συστάδα 15 κάθετων κυματοειδών 
γραμμών πολύ λεπτού πλάτους (0,001 
μ.) και πυκνής έως αραιής διάταξης 
(0,001-5 μ.). Εσωτερικά διακρίνεται 
ένα ακέραιο και ένα αποσπασματικό 
κτένισμα. Το ακέραιο έχει πλάτος 0,017 
μ. και σώζει 6 διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους λεπτού (0,001 μ.) και 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 
μ.). Από το αποσπασματικό διακρίνο-
νται 5 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους λεπτού (0,001 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.).   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/4 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π636
Α.Μ. Α 5
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,01 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερικά σώζονται ένα 
ακέραιο και ένα αποσπασματικό κτένι- 
σμα. Το ακέραιο έχει πλάτος 0,013 
μ. και αποτελείται από 5 ελαφρώς 
διαγώνιες ευθείες γραμμές με πλάτος 
λεπτό (0,001-2 μ.) και πυκνή διάταξη 
(0,002 μ.). Από το αποσπασματικό δια-
κρίνονται 3 διαγώνιες ευθείες γραμμές, 
ίδιου πλάτους και πυκνότητας με τις 
προηγούμενες. Εσωτερικά σώζονται 
2 ακέραια κτενίσματα αποτελούμενα 
από διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους λεπτού (0,001 μ.) και πυκνής 
έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 μ.).   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με παχύ φαιό 
μαύρο πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π637
Α.Μ. Α 28
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,097 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο από συστάδα 14 οριζοντίων κυ-
ματοειδών γραμμών, πλάτους λεπτού 
(0,001-2 μ.) και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (0,001-3 μ.). Οι οριζόντιες 
διακόπτονται από 2 κάθετες κυματο-
ειδείς γραμμές με πλάτος 0,006-7 μ. 
Πρόκειται για 4 όστρακα συνανήκοντα, 
3 συγκολλημένα.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
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στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π638
Α.Μ. Α 38
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο από συστάδα αποτελούμενη 
από 8-9 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.).   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π639
Α.Μ. Α 56
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,132 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήματα σώματος. α) Σώζει 
κτένισμα αποτελούμενο από συστάδα 8 
κυματοειδών παράλληλων διαγώνιων 
γραμμών λεπτού πλάτους (0,002 μ.) και 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 
μ.). β) 2 κτενίσματα αποτελούμενα από 
7 και 5 κυματοειδείς γραμμές. Πρόκει-
ται για 2 συνανήκοντα όστρακα.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ3β β) 1 
κτένισμα ΚΤ2β 
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π640
Α.Μ. Α 56
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,092 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,017 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
σώζει 2 ακέραια κτενίσματα. Το ένα 
κτένισμα έχει συνολικό πλάτος 0,023 μ. 
και το άλλο 0,027 μ. Το πρώτο κτένισμα 
αποτελείται από 6 κάθετες κυματοει-
δείς γραμμές λεπτού έως μεσαίου πλά-
τους (0,002-4 μ.) και μεσαίας διάταξης 
(0,003-4 μ.). Το άλλο κτένισμα που απέ-
χει 0,011-23 μ. από αυτό, αποτελείται 
από 8-9 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
μεσαίου πλάτους (0,003-4 μ.) και μεσαί-
ας διάταξης (0,003 μ.). Στο εσωτερικό 
δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί ο 
τύπος της κτενιστής διακόσμησης.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π641
Α.Μ. Α 56
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ. (χ) 0,017 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος 
ανοικτού αγγείου και αρχή γένεσης 
της προχοής. Εξωτερικά διακρίνο-
νται 2 κτενίσματα, ένα ακέραιο και 
ένα αποσπασματικό. Το ακέραιο έχει 
πλάτος 0,02 μ. και αποτελείται από 5 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές λεπτού 
έως μεσαίου πλάτους (0,002-3 μ.) και 
μεσαίας πυκνότητας (0,002-3 μ.). Από 
το αποσπασματικό κτένισμα διακρίνε-
ται συστάδα 4 διαγώνιων κυματοειδών 
γραμμών, λεπτού έως μεσαίου πλάτους 
(0,001-3 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.). Εσωτερικά η διακόσμηση 
έχει φθαρεί και δεν είναι δυνατόν να 
διαγνωσθεί ο τύπος της διακόσμησης.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π642
Α.Μ. Α 56
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος αγ-
γείου. Εξωτερικά φέρει κτένισμα αποτε-
λούμενο από 8 λεπτές κάθετες γραμμές 
(0,001-2 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Εσωτερικά σώζεται κτένισμα από 
6 κάθετες γραμμές λεπτού πλάτους 
(0,001 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.) 
καθώς και μία πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π643
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήματα σώματος, διακο-
σμημένα με λεπτές έως μεσαίες κυμα-
τοειδείς διαγώνιες/κάθετες γραμμές, 
πλάτους 0,001-3 μ. σε πυκνή διάταξη 
(0,002 μ.). Πρόκειται για 4 συνανήκοντα 
όστρακα, που όμως δεν συγκολλώνται. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ2β β) ΚΤ3β γ)

ΚΤ3β δ) ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π644
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,071 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Φέρει 
κτένισμα αποτελούμενο από 8 λεπτές 
κάθετες γραμμές (0,001-0,0015 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Επίσης σώ-
ζεται δεύτερο κτένισμα από 5 λεπτές 
κάθετες γραμμές (<0,001 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). Τα 2 κτενίσμα-
τα εφάπτονται στο κάτω μέρος του 
οστράκου. Το όστρακο συνανήκει με 
ακόμα ένα (β), με το οποίο όμως δεν 
συγκολλάται. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β β) 1-2 κτενίσματα ΚΤ2β ή ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π645
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,059 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτε- 
ρικά σώζει κτένισμα αποτελούμενο από 
6 κυματοειδείς παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές, λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,01 μ.). Εσωτερικά 
σώζει κτένισμα αποτελούμενο από 
7 κυματοειδείς παράλληλες κάθετες 
γραμμές λεπτού έως μεσαίου πλάτους 
(0,001-3 μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-
2 μ.). Επίσης σώζει ένα αποσπασματικό 
κτένισμα αποτελούμενο από 4 κάθετες 
γραμμές σε απόσταση 0,021 μ. από το 
προηγούμενο κτένισμα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με λεπτό φαιό 
πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π646
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. 
Εξωτερικά σώζεται διακόσμηση από 
κτένισμα αποτελούμενο από 3-4 γραμ-
μές μεσαίου πλάτους (0,003-4 μ.) και 
μεσαίας πυκνότητας (0,003 μ.) και από 
μία ακόμα γραμμή μεσαίου πλάτους 
(0,003 μ.) λίγο πιο δίπλα. Εσωτερικά 
δεν σώζεται διακόσμηση λόγω φθοράς. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
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ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με καστανό 
πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ8β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π647
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Σώζει 
κτένισμα αποτελούμενο από 11 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π648
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο τμήματος λαιμού. 
Σώζει κτένισμα αποτελούμενο από 
11-14 περίπου παράλληλες κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές, λεπτού πλάτους 
(0,001 μ.) και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π649
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Σώζει 
κτένισμα αποτελούμενο από 11-12 λε-
πτές διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή έως αραιή 
διάταξη (0,001-5 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π650
Α.Μ. ΙΘ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Φέρει 
κτένισμα συνολικού πλάτους 0,027 μ. 
από 9 λεπτές έως μεσαίες διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,001-3 
μ., σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-
4 μ.). Σώζονται επίσης εν μέρει 2 κυμα-
τοειδείς γραμμές από κτένισμα που δεν 
είναι δυνατόν να περιγραφεί λόγω της 

αποσπασματικότητας του οστράκου. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π651
Α.Μ. ΙΘ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,048 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτε- 
ρικά σώζει κτένισμα αποτελούμενο 
από 13 παράλληλες κυματοειδείς 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,001 μ.) 
και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-4 μ.). Εσωτερικά σώζει κτένισμα 
αποτελούμενο από 13-14 παράλλη-
λες κυματοειδείς οριζόντιες γραμμές 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π652
Α.Μ. ΙΘ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,081 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από 
ανοικτό αγγείο. Εξωτερικά φέρει 
διακόσμηση από 4 κτενίσματα το ένα 
ακέραιο και τα άλλα αποσπασματικά. 
Το ακέραιο φέρει 8 λεπτές κυματο-
ειδείς διαγώνιες γραμμές πλάτους 
0,001 μ., σε πυκνή διάταξη (0,002 μ.). 
Το δεύτερο κτένισμα με διακόσμηση 
διαγώνιων κυματοειδών γραμμών 
σώζει 5 λεπτές γραμμές (0,001 μ.) σε 
πυκνή διάταξη (0,002 μ.). Το τρίτο 
κτένισμα σώζει 8 λεπτές κυματοειδείς 
διαγώνιες γραμμές (0,001 μ.) σε πυκνή 
διάταξη (0,002 μ.) ενώ το τέταρτο σώζει 
6 λεπτές κυματοειδείς διαγώνιες (0,001 
μ.) γραμμές σε πυκνή διάταξη (0,002 
μ.). Το συνολικό πλάτος του ακέραιου 
κτενίσματος είναι 0,022 μ. Εσωτερικά 
σώζει 2 ακέραια κτενίσματα. Φέρουν 
6 και 8 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές (0,001 μ.) σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Το συνολικό τους πλάτος 
κυμαίνεται από 0,018-0,02 μ. Επίσης, 
σώζονται ίχνη δύο ακόμα κτενισμάτων 
που αποτελούνται από 1 και 4 γραμμές 
λεπτές κυματοειδείς κάθετες. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ6β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3-4 κτενίσματα 
ΚΤ2β

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π653
Α.Μ. ΙΘ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,031 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από 
κλειστό αγγείο. Σώζει κτένισμα απο-
τελούμενο από 17 λεπτές έως μεσαίες 
διαγώνιες γραμμές πλάτους <0,001-3 μ. 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (<0,001-3 
μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π654
Α.Μ. ΙΘ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει ακέραιο κτένισμα πλάτους (0,005 
μ.). Αποτελείται από 14 οριζόντιες 
γραμμές πλάτους λεπτού έως μεσαίου 
(0,002-3 μ.) και πυκνής διάταξης 
(<0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π655
Α.Μ. ΙΘ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
διακοσμημένο με συστάδα 9 κάθετων 
ελαφρώς κυματοειδών γραμμών πολύ 
λεπτού πλάτους (<0,001-0,001 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π656
Α.Μ. ΙΘ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 
2 αποσπασματικά κτενίσματα σε από-
σταση 0,024 μ. Το ένα αποτελείται από 
5-8 κάθετες παράλληλες κυματοειδείς 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,002 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.). Το άλλο 
αποτελείται από 4 κάθετες παράλληλες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πλάτους 
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(0,001 μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π657
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει εξωτερικά ακέραιο κτένισμα 
πλάτους 0,013 μ. Αποτελείται από 
6 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους λεπτού (0,001 μ.) και πυκνής 
διάταξης (<0,001-0,002 μ.). Εσωτερικά 
δεν σώζεται κτένισμα εκτός από μερι-
κές γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με ελαφρώς 
φαιό πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ φθαρμένο 
ίσως ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π658
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,086 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει διακόσμηση από 11 
λεπτές κυματοειδείς παράλληλες 
γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή 
διάταξη (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π659
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει κτένισμα 
αποτελούμενο από 8 λεπτές κάθετες 
γραμμές (0,001-2 μ.) σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη (0,001-4 μ.). Εσωτερικά 
σώζεται κτένισμα 7 λεπτών διαγωνίων 
γραμμών (0,001-2 μ.) σε πυκνή έως 
αραιή διάταξη (0,001-5 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 

ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π660
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,038 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο με ακέραιο κτένισμα πλάτους 
0,015 μ. Αποτελείται από 7 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές, πολύ λεπτού 
πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π661
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ α) 0,076 μ. β) 0,072 μ. γ) 0,055 
μ.
ΠΑΧΟΣ α) 0,012 μ. β) 0,013 μ. γ) 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακα συνανήκοντα 
από κλειστό αγγείο τα οποία σώζουν 
συνολικά 4 ακέραια κτενίσματα που 
φέρουν 3 έως 4 λεπτές έως μεσαίες 
ευθείες κάθετες γραμμές, πλάτους 
0,002-3 μ., σε πυκνή διάταξη (0,002 
μ.). Σώζει επίσης 3 αποσπασματικά 
κτενίσματα αποτελούμενα από 2 έως 
4 λεπτές γραμμές. Το συνολικό πλάτος 
των ακέραιων κτενισμάτων κυμαίνεται 
από 0,01-2 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 1 κτένισμα ΚΤ3β 
ή ΚΤ4α
1 κτένισμα ΚΤ3α
β) 1 κτένισμα ΚΤ2α
1 κτένισμα ΚΤ3α
γ) 2 κτενίσματα ΚΤ1α
1 κτένισμα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π662
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,113 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος αγγείου 
διακοσμημένο με κάθετες κυματοει-
δείς γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-4 μ.). Διακρίνονται ακόμη και 
πλατιές ταινίες σε 2 περιπτώσεις. 
Πρόκειται για 21 όστρακα συνανήκοντα 
κάποια από τα οποία έχουν συγκολ-
ληθεί.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 1 κτένισμα ΚΤ2β 
β) 1 κτένισμα ΚΤ3α γ) 1 κτένισμα ΚΤ3β δ) 1 
κτένισμα ΚΤ2β ε) ΚΤ/Ε/Α1β στ) 2 κτενίσμα-
τα ΚΤ2β ζ) 2 κτενίσματα ΚΤ3β η) 1 κτένισμα 

ΚΤ3β θ) ΚΤ/Ε/Α1β ι) 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π663
Α.Μ. ΙΘ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,094 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση και στις 2 επι-
φάνειες. Εξωτερικά φέρει 2 κτενίσματα 
αποτελούμενα από κάθετες κυμα-
τοειδείς γραμμές. Το πρώτο σώζει 7 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές, 
πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή διάταξη 
(0,001-2 μ.). Το δεύτερο σώζει 13 λεπτές 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές, πλά-
τους 0,001-2 μ., σε πυκνή διάταξη. Εσω-
τερικά σώζει κτένισμα αποτελούμενο 
από 11 λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Το 
συνολικό πλάτος του κτενίσματος είναι 
0,028 μ. Στην εσωτερική επιφάνεια 
σώζονται ακόμη 2 τουλάχιστον λεπτές 
(0,001-2 μ.) διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές, που αποτελούσαν ένα ακόμα 
κτένισμα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση/«-
Περιοχή τριτώνων»

Α.Ε. Π664
Α.Μ. ΙΘ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (χ) 0,012 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται συστάδα 
6 διαγωνίων κυματοειδών γραμμών 
λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) και μεσαί-
ας διάταξης (0,002-3 μ.). Εσωτερικά 
διακρίνονται τμήματα 2 κτενισμάτων 
αποτελούμενα από 2 και 5 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους λεπτού 
και πυκνής διάταξης. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π665
Α.Μ. ΙΘ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος (δυο 
όστρακα συγκολλημένα). Εξωτερικά 
διακρίνεται συστάδα 8-9 κάθετων πι-
θανώς κυματοειδών γραμμών, πλάτους 
λεπτού έως μεσαίου (0,001-4 μ.) και 
πυκνής διάταξης (<0,001-2 μ.). Εσωτε-
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ρικά σώζεται συστάδα από 7 ευθείες 
γραμμές πλάτους μεσαίου (0,002-3 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4-7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π666
Α.Μ. ΙΘ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα αγ-
γείου. Εξωτερικά φέρει κτένισμα που 
αποτελείται από 20 κάθετες κυματοει-
δείς γραμμές, λεπτού πλάτους (<0,001-
0,001 μ.) σε πυκνή διάταξη (0,001-2 
μ.). Εσωτερικά σώζεται κτένισμα από 
12 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές, 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.), σε πυκνή 
διάταξη (0,001 μ.). Το συνολικό πλάτος 
κτενίσματος είναι 0,035 μ. Σώζεται επί-
σης, πολύ αποσπασματικά, ένα ακόμη 
κτένισμα στο άκρο της εσωτερικής επι-
φάνειας. Η εσωτερική επιφάνεια του 
οστράκου σώζει την διακόσμησή της σε 
κακή κατάσταση λόγω φθοράς. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-3 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π667
Α.Μ. ΙΘ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο προχοής. Σώζει 
2 αποσπασματικά κτενίσματα σε 
απόσταση 0,021μ. μεταξύ τους. Το ένα 
αποτελείται από συστάδα 8 ευθείων 
παράλληλων οριζόντιων γραμμών, 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,001 μ.). Το άλλο αποτελεί-
ται από συστάδα 11 ευθείων παράλ-
ληλων οριζόντιων γραμμών λεπτού 
πλάτους (0,001 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με λεπτό φαιό 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π668
Α.Μ. ΙΘ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,111 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακο-
σμημένο από 8 κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους λεπτού (<0,001-0,002 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-4 μ.). Πρόκειται για 2 συγκολλη-
μένα όστρακα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π669
Α.Μ. ΙΘ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,089 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει διακόσμηση 
από 3 μεσαίες έως πλατιές διαγώνιες 
γραμμές (0,003-5 μ.) σε μεσαία διάταξη 
(0,003 μ.), και ακόμη 2 ευθείες κάθετες 
πλατιές γραμμές. Εσωτερικά φέρει 3 
πλατιές κάθετες ευθείες γραμμές, το 
πλάτος των οποίων κυμαίνεται από 
0,005-0,01 μ., σε πολύ αραιή διάταξη 
(0,015 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π670
Α.Μ. ΙΘ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου με διακόσμηση και στις 2 επι-
φάνειες. Εξωτερικά φέρει 2 κτενίσματα 
από κάθετες κυματοειδείς γραμμές. 
Το πρώτο σώζει 6 λεπτές έως μεσαίες 
γραμμές, πλάτους 0,002-4 μ., σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Το 
δεύτερο, ιδιαίτερα φθαρμένο, σώζει 3 
γραμμές, πλάτους 0,002-3 μ., σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). Εσω-
τερικά σώζει 2 κτενίσματα. Το πρώτο 
σώζει 6 λεπτές οριζόντιες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους <0,001-0,002 μ. σε 
πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Το δεύτερο 
φέρει 5-6 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,001-3 μ., σε μεσαία 
πυκνότητα (0,003-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ7β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π671
Α.Μ. ΙΘ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,069 μ.

ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήματα σώματος διακο-
σμημένα και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζονται κτενίσματα αποτελούμενα 
από κάθετες και διαγώνιες παράλλη-
λες γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.). 
Εσωτερικά σώζονται κτενίσματα επίσης 
αποτελούμενα από κάθετες και διαγώ-
νιες γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.). 
Πρόκειται για 30 συνανήκοντα όστρα-
κα, μερικά από τα οποία συγκολλημένα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με λεπτό φαιό 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ διακρίνονται 
μοτίβα: ΚΤ2α, ΚΤ2β ΚΤ3α, ΚΤ3β, ΚΤ6β 30 
όστρακα συνολικά (συγκολλημένα σε 16)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ βλέπε εξωτερική 
επιφάνεια
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π672
Α.Μ. ΙΘ 11
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Φέρει 
κτένισμα από 9 διαγώνιες ευθείες 
γραμμές, λεπτού πλάτους (<0,001 μ.) σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-3 μ.). 
Το συνολικό πλάτος του κτενίσματος 
είναι περίπου 0,021 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π673
Α.Μ. ΙΘ 11
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με 
ακέραιο κτένισμα πλάτους 0,019 μ. 
Αποτελείται από 14 διαγώνιες κυματο-
ειδείς γραμμές, πολύ λεπτού πλάτους 
(0,001 μ.) και πυκνής διάταξης (<0,001- 
0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π674
Α.Μ. ΙΘ 13
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
διακρίνονται 2 κτενίσματα. Το ένα σώ-
ζει 4 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
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λεπτού έως μεσαίου πλάτους (0,001-4 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,002-4 μ.). Το άλλο σώζει 2 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πλάτους 
(0,002 μ.) και μεσαίας διάταξης (0,003 
μ.). Εσωτερικά σώζει ακέραιο κτένισμα, 
πλάτους 0,024 μ., αποτελούμενο από 
5-6 κυματοειδείς γραμμές λεπτού έως 
μεσαίου πλάτους (0,001-3 μ.) και πυ-
κνής έως μεσαίας διάταξης (0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 1

Α.Ε. Π675
Α.Μ. ΙΘ 13
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει μία συστάδα από 21 λε-
πτές οριζόντιες ευθείες γραμμές, πλά-
τους 0,001-2 μ., σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,001-2 μ.), σε συνδυασμό με 
1-2 κυματοειδείς κάθετες γραμμές, πλά-
τους 0,005-7 μ., σε πολύ πυκνή διάταξη 
(<0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 1

Α.Ε. Π676
Α.Μ. ΙΘ 13
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει 2 κτενίσματα. Το πρώτο, 
συνολικού πλάτους 0,021 μ., αποτελεί-
ται από 5 λεπτές έως μεσαίες κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές, πλάτους 0,001-3 
μ. σε πυκνή διάταξη (<0,001-2 μ.). Το 
δεύτερο σώζει 4 λεπτές ελαφρά διαγώ-
νιες ευθείες γραμμές, πλάτους 0,001-2 
μ., σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-
3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 1

Α.Ε. Π677
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,088 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 
κτένισμα αποτελούμενο από συστάδα 
21 κάθετων κυματοειδών γραμμών 

λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,001-2 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2-3 κτενίσματα 
ΚΤ2β 
1 πιθανό κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π678
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος, διακο-
σμημένο με συστάδα 19 οριζόντιων 
κυματοειδών γραμμών, πλάτους λε-
πτού (0,001-2 μ.) και πυκνής διάταξης 
(<0,001-0,001 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π679
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ α) 0,104 μ. β) 0,078 μ.
ΠΑΧΟΣ α) 0,014 μ. β) 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει 2 κτενίσματα ακέραια, 
αποτελούμενα από 4-5 λεπτές έως 
μεσαίες ευθείες γραμμές, πλάτους 
0,002-4 μ., σε πυκνή έως αραιή διάταξη 
(0,002-6 μ.). Το συνολικό πλάτος των 
ακέραιων κτενισμάτων κυμαίνεται από 
0,015-0,02 μ. Πρόκειται για 5 συνανή-
κοντα όστρακα, εκ των οποίων τα 4 
συγκολλημένα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) και β) 1 κτένι-
σμα ΚΤ2α και 1 κτένισμα ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π680
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,015 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από χείλος αγγεί-
ου. Εξωτερικά φέρει κτένισμα από 9 κά-
θετες λεπτές γραμμές (<0,001-0,001 μ.), 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 
μ.). Εσωτερικά σώζεται κτένισμα από 7 
λεπτές (<0,001 μ.) διαγώνιες γραμμές, 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,001-3 
μ.) και ακόμη μία πλατιά (0,005-6 μ.) 
διαγώνια γραμμή λίγο δεξιότερα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π681
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ α) 0,073 μ. β) 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει ένα ακέραιο 
κτένισμα αποτελούμενο από 5 λεπτές 
έως μεσαίες ευθείες διαγώνιες γραμμές 
πλάτους 0,001-4 μ. και πυκνής έως 
αραιής διάταξης (0,002-6 μ.). Το συνο-
λικό πλάτος του ακέραιου κτενίσματος 
κυμαίνεται από 0,023-24 μ. Εσωτερικά 
φέρει κτενιστή διακόσμηση από επίσης 
3-4 γραμμές αδιάγνωστων λοιπών 
στοιχείων λόγω φθοράς. Πρόκειται για 
2 συνανήκοντα όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ3α β) ΚΤ2α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ2α; φθαρ-
μένο 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π682
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 
ένα ακέραιο κτένισμα συνολικού πλά-
τους 0,025 μ. και ένα αποσπασματικό. 
Το ακέραιο κτένισμα αποτελείται από 
8 κάθετες ευθείες γραμμές λεπτού πλά-
τους (0,001-2 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.). Το αποσπασματικό κτένι-
σμα σώζει συστάδα από 3 κάθετες ευ-
θείες γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ3β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π683
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,09 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
διακρίνονται 2 κτενίσματα, πλάτους 
0,001-3 μ., που αποτελούνται από 2 
γραμμές έκαστο, πλάτους 0,001-3 μ., 
και μεσαίας πυκνότητας (0,004 μ.). Εσω-
τερικά σώζονται τμήματα 2 κτενισμά-
των αποτελούμενων από 8 και 6 ευθεί-
ες διαγώνιες γραμμές, πλάτους λεπτού 
έως μεσαίου (<0,001- 0,003 μ.) και 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (<0,001-
0,003 μ.). Πρόκειται για 4 συνανήκοντα 
όστρακα που έχουν συγκολληθεί.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 



Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ •  AURA                                                                                                          ·  122  ·

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με ελαφρώς 
φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π684
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,009 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Σώζει 
2 κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,011 
μ., σε απόσταση 0,018 μ. μεταξύ τους. 
Σε όλη την υπόλοιπη επιφάνεια σώζο-
νται κάθετες και διαγώνιες γραμμές. 
Πρόκειται για πρωτότυπη διακόσμηση. 
Το όστρακο φέρει κηλίδες ερυθρής 
βαφής.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π685α
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,011μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,018 μ., που αποτε-
λείται από 9 γραμμές, πλάτους λεπτού 
(<0,001-0,002 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,001 μ.). Συνανήκει με όστρακο σώ-
ματος που περιγράφεται ξεχωριστά με 
τον ίδιο αριθμό ευρετηρίου.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με ελαφρώς 
φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π685β
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,105 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος. Εξωτε-
ρικά διακρίνονται ένα αποσπασματικό 
και ένα ακέραιο κτένισμα. Από το 
πρώτο σώζονται 4 γραμμές πλάτους 
λεπτού (<0,001-0,002 μ.) και πυκνής 
διάταξης (0,001 μ.). Το ακέραιο έχει 
πλάτος 0,016 μ. και αποτελείται από 7 
γραμμές πλάτους λεπτού (<0,001-0,002 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-3 μ.). Εσωτερικά σώζει ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,018 μ., που αποτε-
λείται από 8 γραμμές, πλάτους λεπτού 
(<0,001-0,002 μ.) και πυκνής διάταξης 
(0,001-2 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-

στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π686
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ Α: 0,073 μ. Β: 0,056 μ. 
ΠΑΧΟΣ Α: 0,015 μ. Β: 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήματα από σώμα 
ανοικτού αγγείου. α) Εξωτερικά φέρει 
κτένισμα αποτελούμενο από 4 λεπτές 
κυματοειδείς κάθετες γραμμές σε με-
σαία διάταξη. Η εσωτερική όψη σώζει 
6-7 κυματοειδείς διαγώνιες λεπτές 
γραμμές σε πυκνή έως μεσαία διάταξη. 
β) Εξωτερικά φέρει κτένισμα ακέραιο 
αποτελούμενο από 5 λεπτές έως 
μεσαίες κυματοειδείς κάθετες γραμμές 
πλάτους 0,002-4 μ. σε πυκνή έως με-
σαία διάταξη (0,001-3 μ.). Το συνολικό 
πλάτος του ακέραιου κτενίσματος είναι 
0,026 μ. Εσωτερικά λόγω φθοράς του 
αγγείου δεν διακρίνεται ο ακριβής 
αριθμός των γραμμών. Πρόκειται για 2 
συνανήκοντα όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ2β β) ΚΤ8β 
ή ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ3β β) 
αδιάγνωστο 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π687
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,078 μ. (σ) 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. (χ) 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει ακέραιο 
κτένισμα αποτελούμενο από 10 λεπτές 
διαγώνιες γραμμές πλάτους 0,001μ. και 
πυκνής έως αραιής διάταξης (0,001-3 
μ.). Το συνολικό πλάτος του ακέραιου 
κτενίσματος κυμαίνεται από 0,024 μ. 
έως 0,025μ. Εσωτερικά φέρει 2 απο-
σπασματικά κτενίσματα: το ένα απο-
τελούμενο από 8 λεπτές κυματοειδείς 
διαγώνιες γραμμές πλάτους έως 0,001 
μ. και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.), το 
άλλο αποτελούμενο από 7 λεπτές ευ-
θείες κάθετες γραμμές πλάτους 0,001-2 
μ. και πυκνής διάταξης (0,001-2 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ2α 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλπνή επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π688

Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,073 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα κλειστού 
αγγείου. Διακοσμείται με 2 κτενίσματα, 
ένα ακέραιο και ένα αποσπασματικό 
που συγκλίνουν. Το ακέραιο φέρει 8 
λεπτές κυματοειδείς κάθετες γραμμές, 
πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή έως με-
σαία διάταξη (0,001-3 μ.). Το συνολικό 
του πλάτους είναι 0,02 μ. Το αποσπα-
σματικό σώζει 7 λεπτές διαγώνιες 
γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη (0,001-3 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π689
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,091 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα κλειστού 
αγγείου. Σώζει 3 πλατιές διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,007-9 
μ. σε αραιή πυκνότητα (0,021-0,028 μ.). 
Το κτένισμα είναι ιδιαίτερα φθαρμένο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π690
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,013 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους δια-
κοσμημένο και στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζει μία ευθεία οριζό-
ντια λευκή γραμμή πλάτους 0,008 μ. 
Εσωτερικά σώζει 2 κάθετες παράλληλες 
πλατιές λευκές γραμμές (0,01-0,013 μ.) 
που εναλλάσσονται με παχιές ταινίες 
ερυθρωπού χρώματος.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1γ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π691
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή/χείλος ανοικτό
σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0105 μ. (π)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,037 μ. (π) 0,013 μ. (χ)
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου με ακέραιη 
προχοή και τμήμα χείλους. Στην άνω 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  •  AURA                                                                                                          ·  123  ·

πλευρά της προχοής σώζονται 2 απο-
σπασματικά κτενίσματα αποτελούμενα 
από κάθετες γραμμές, πλάτους λεπτού 
έως μεσαίου (0,001-3 μ.) και μεσαίας 
έως αραιής διάταξης (0,002-5 μ.). Στο 
εσωτερικό τμήμα του αγγείου σώζονται 
2 ακέραια κτενίσματα, πλάτους 0,029 μ. 
που αποτελούνται από 7 και 6 γραμμές 
πλάτους και πυκνότητας 0,002 μ. Στην 
εξωτερική πλευρά του σώματος και 
στην κάτω πλευρά της προχοής δεν 
είναι δυνατό να διαγνωστεί ο τύπος 
της κτενιστής διακόσμησης λόγω της 
σκληρότητας του ιζήματος που δεν κα-
τέστη δυνατό να καθαριστεί. Πιθανώς 
στο ίδιο αγγείο συνανήκει και όστρακο 
σώματος που έχει τοποθετηθεί στο 
ίδιο κουτί. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 3 κτενίσματα 
ΚΤ2β β) 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 2-3 κτενίσματα 
ΚΤ2β β) 1 κτένισμα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλβωμένη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π692
Α.Μ. ΙΘ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα αγ-
γείου. Φέρει κτένισμα αποτελούμενο 
από 16 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και σε πυκνή 
διάταξη (<0,001 μ.). Το συνολικό πλά- 
τος του κτενίσματος είναι περίπου 
0,028 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π693
Α.Μ. ΙΘ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,011 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους διακοσμη-
μένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερι-
κά φέρει διακόσμηση από ακέραιο 
κόσμημα, αποτελούμενο από 8 λεπτές 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,001 
μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Το 
συνολικό πλάτος του κτενίσματος 
είναι 0,018 μ. Εσωτερικά φέρει ακέραιο 
κτένισμα αποτελούμενο από 8 λεπτές 
κυματοειδείς γραμμές πλάτους 0,001 
μ. σε πυκνή διάταξη (0,001-2 μ.). Το 
συνολικό πλάτος του κτενίσματος είναι 
0,019 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

Α.Ε. Π694
Α.Μ. ΙΘ 35
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,125 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. (χ) 0,001 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου διακοσμη-
μένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει 1 ακέραιο και 2 αποσπασματικά 
κτενίσματα. Το ακέραιο κτένισμα 
πλάτους 0,027 μ. αποτελείται από 8 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές λεπτού 
πλάτους (0,001-2 μ.) και πυκνής διάτα-
ξης (0,002 μ.). Το ένα αποσπασματικό 
κτένισμα αποτελείται από 7 κάθετες 
σωματοειδείς γραμμές λεπτού πλάτους 
(0,001-2 μ.) και πυκνής διάταξης (0,002 
μ.). Το άλλο αποσπασματικό κτένισμα 
αποτελείται από 8 διαγώνιες κυματοει-
δείς γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 
μ.) και πυκνής διάταξης (0,002 μ.). 
Στην εσωτερική πλευρά η διακόσμηση 
είναι πολύ φθαρμένη. Πρόκειται για 4 
όστρακα συγκολλημένα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με λεπτό φαιό 
πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ φθαρμένο
πιθανώς ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π695
Α.Μ. ΙΘ 35
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,071 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει ακέραιο 
κτένισμα αποτελούμενο από 10 γραμ-
μές, λεπτές έως μεσαίες κυματοειδείς 
διαγώνιες πλάτους <0,001-0,004 μ. σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-4 
μ.). Το συνολικό πλάτος του κτενίσμα-
τος είναι 0,025 μ. Εσωτερικά σώζει 2 
κτενίσματα. Το ένα σώζει 10 λεπτές 
κυματοειδείς δια γώνιες γραμμές 
πλάτους <0,001-0,002 μ., σε πυκνή 
διάταξη (0,002 μ.), ενώ το άλλο σώζει 3 
λεπτές κυματοειδείς γραμμές πλάτους 
0,001 μ., σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π696
Α.Μ. ΙΘ 35
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,048 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζει αποσπασματικό 
κτένισμα αποτελούμενο από 9 λεπτές 
κυματοειδείς κάθετες πλάτους έως 
0,001 μ. σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π697
Α.Μ. ΙΘ 35
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα κλει-
στού αγγείου. Φέρει κτένισμα από 6 
λεπτές (<0,001 μ.) διαγώνιες γραμμές 
μεσαίας έως αραιής πυκνότητας (0,03-5 
μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π698
Α.Μ. ΙΘ 36
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,179 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,021 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συγκολλημένο τμήμα από 
ανοικτό αγγείο (πιθανόν φιάλης), 
με διακόσμηση στις 2 επιφάνειες. 
Εξωτερικά σώζονται 7 τουλάχιστον 
λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς γραμ-
μές πλάτους 0,001-2 μ., σε πυκνή έως 
αραιή διάταξη (0,002-6 μ.) και 2 πλατιές 
γραμμές (μία διαγώνια και μία κάθετη). 
Εσωτερικά σώζονται κτενίσματα από 
διαγώνιες ευθείες γραμμές που λόγω 
της ιδιαίτερης φθοράς του οστράκου 
δεν μπορούν να περιγραφούν. Το τμή-
μα αυτού του αγγείου είναι ιδιαίτερα 
φθαρμένο και δεν μπορεί να περιγρα-
φεί με βεβαιότητα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3α
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π699
Α.Μ. ΙΘ 38
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,085 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. (χ) 0,011 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει συστάδα 
13 γραμμών πλάτους λεπτού (0,001-2 
μ.) και πυκνής διάταξης (<0,001-2 μ.). 
Εσωτερικά δεν σώζεται διακόσμηση. 
Πρόκειται για 3 όστρακα συνανήκοντα 
και συγκολλημένα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
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ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π700
Α.Μ. ΙΘ 39
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος διακο-
σμημένο και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζει συστάδα 6 κάθετων κυματοειδών 
γραμμών λεπτού έως μεσαίου πλάτους 
(0,002-3 μ.) και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (<0,001-3 μ.). Εσωτερικά σώζει 
αποσπασματικό κτένισμα αποτελούμε-
νο από 4 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
μεσαίου πλάτους (0,003-4 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,007 μ.). Διακρίνεται 
ακόμη και 1 αποσπασματική πλατιά 
ταινία.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π701
Α.Μ. ΙΘ 43
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος με δια-
κόσμηση και στις 2 πλευρές. Εξωτερικά 
σώζονται 2 κτενίσματα αποτελούμενα 
από 3 και 2 ευθείες γραμμές λεπτού 
πλάτους (0,002 μ.) και μεσαίας διάτα-
ξης (0,002-4 μ.). Εσωτερικά σώζονται 
2 αποσπασματικά κτενίσματα σε από-
σταση 0,025 μ. ανάμεσά τους. Το ένα 
αποτελείται από 3 διαγώνιες ευθείες 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 μ.) 
και πυκνής διάταξης (0,001 μ.). Το άλλο 
αποτελείται από 6-7 διαγώνιες ευθείες 
γραμμές λεπτού πλάτους (0,001-2 
μ.) και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π702
Α.Μ. ΙΘ 43
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα κλει-
στού αγγείου. Φέρει διακόσμηση από 2 
κτενίσματα. Το πρώτο αποτελείται από 
1 λεπτή διαγώνια γραμμή (0,001 μ.) και 
το δεύτερο από 3 λεπτές (<0,0001 μ.) 

σε πυκνή διάταξη (<0,001 μ.). Ανάμεσά 
τους διακρίνονται 2 πιθανές πλατιές 
ταινίες (0,005 μ. και 0,006 μ. αντίστοι-
χα). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π703
Α.Μ. ΙΘ 46
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,042 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο από σώμα 
κλειστού αγγείου, διακοσμημένο στην 
εξωτερική πλευρά. Σώζει συστάδα 7-8 
γραμμών λεπτού έως μεσαίου πλάτους 
(<0,001-3 μ.) και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης (0,002-3 μ.). Εσωτερικά δεν 
σώζεται διακόσμηση. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π704
Α.Μ. ΙΘ 46
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος που 
σώζει εξωτερικά συστάδα 5-6 κάθετων 
ευθείων γραμμών μεγάλου πλάτους 
(0,004-5 μ.) και αραιής διάταξης (0,004-
5 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π705
Α.Μ. ΙΘ 47
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο και στις 2 επιφάνειες. Εξωτερικά 
φέρει τμήματα 2 κτενισμάτων που 
πιθανόν αποτελούνται από κυματοει-
δείς συγκλίνουσες γραμμές, πλάτους 
λεπτού έως μεσαίου (0,001-3 μ.) και 
πυκνής έως μεσαίας διάταξης (0,001-3 
μ.). Εσωτερικά φέρει πιθανόν ακέραιο 
κτένισμα πλάτους 0,024 μ. που απο-
τελείται από 6-7 κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές πλάτους λεπτού έως μεσαίου 
(0,001-3 μ.) και πυκνής έως αραιής 
διάταξης (0,001-3 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β

1 κτένισμα ασαφές
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια, στιλβωμένη 
εξωτερικά
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης δαπεδοειδής 
επιφάνεια

Α.Ε. Π706α
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,085 μ. (π) 0,167 μ. (σ)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,04 μ. (π)
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. (π) 0,012 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου με χείλος, 
σώμα και προχοή (8 συγκολλημένα 
όστρακα). Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζονται 6 κτενίσματα (3 βρίσκονται 
στην προχοή) 3-7 κυματοειδών γραμ-
μών πλάτους 0,001-3 μ. και μεσαίας 
διάταξης (0,002-3 μ.). Στην εσωτερική 
πλευρά σώζονται 3 συστάδες κυματοει-
δών γραμμών. Οι 2 συστάδες σώζονται 
ακέραιες και φέρουν 7-8 γραμμές πλά-
τους 0,002-3 μ. και μεσαίας διάταξης. 
Η προχοή σώζεται σχεδόν ακέραιη 
(λείπει ένα μικρό τμήμα της).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 6 κτενίσματα 
ΚΤ2α ή ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ2β ή ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π706β
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,105 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τρία συγκολλημένα όστρα-
κα που περιλαμβάνουν και τμήμα από 
το χείλος. Εξωτερικά σώζονται 3 συστά-
δες κάθετων κυματοειδών γραμμών 
πλάτους 0,002-3 μ. και μεσαίας διάτα-
ξης. Η μεσαία συστάδα σώζεται ολό-
κληρη και αποτελείται από 8 γραμμές. 
Εσωτερικά σώζονται 2 συστάδες 5 και 9 
κυματοειδών γραμμών πλάτους 0,002-4 
μ. και μεσαίας διάταξης. Τα κτενίσματα 
δεν είναι σε όλα τα σημεία ευδιάκριτα. 
Σώζεται και συνανήκον με τα παραπά-
νω όστρακο. Τα 3 συγκολλημένα όστρα-
κα καθώς και το συνανήκον όστρακο 
προέρχονται από το ίδιο αγγείο με το 
άλλο Π706 που περιγράφηκε. Γι' αυτό 
και δίνεται ο ίδιος αριθμός ευρετηρίου. 
Τα 2 τμήματα συγκολλώνται. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2-3 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π707
Α.Μ. Β 0
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Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,215 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
2 συστάδες ευθείων παράλληλων 
διαγώνιων γραμμών πλάτους 0,001-3 μ. 
και πυκνής διάταξης. Η δεξιά συστάδα 
σώζεται ακέραιη κι αποτελείται από 
8 γραμμές ενώ η αριστερή σώζει 5 
γραμμές που δεν είναι ευδιάκριτες 
σε όλα τα σημεία τους. Πρόκειται για 
τμήμα φλάσκας από 10 συγκολλημένα 
όστρακα (έχουν σχεδιαστεί τα 7). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π708
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,238 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήματα σώματος. Το ένα 
σώζει 3 συστάδες κάθετων κυμα-
τοειδών γραμμών πλάτους 0,002 μ. 
και πυκνής διάταξης. Οι 2 συστάδες 
σώζονται ακέραιες και η τρίτη μερικώς. 
Το άλλο σώζει μία συστάδα από περί-
που 9 κάθετες κυματοειδείς γραμμές. 
Πρόκειται για 12 συνανήκοντα όστρακα 
(συγκολλημένα σε 8 και 4 αντίστοιχα). 
Τα 2 τμήματα συγκολλώνται. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 3 κτενίσματα 
ΚΤ2β β) 1 κτένισμα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π709
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,12 μ. 0,164 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 συνανήκοντα όστρακα 
προερχόμενα από σώμα αγγείου που 
σώζουν μία συστάδα 5 οριζοντίων 
κυματοειδών γραμμών, μεσαίας διά-
ταξης (0,001-3 μ.) και πλάτους (0,003-4 
μ.). Επίσης σώζονται 4 συνανήκοντα 
όστρακα προερχόμενα από διαφορετι-
κό μέρος του ίδιου αγγείου. Διακρίνε-
ται το σημείο γένεσης της προχοής. Η 
διακόσμησή τους έχει υποστεί εκτετα-
μένη φθορά. Συνολικά: 6 συνανήκοντα 
όστρακα (έχουν σχεδιαστεί τα 2). Στην 
εσωτερική επιφάνεια δεν σώζεται 
διακόσμηση. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π710

Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση ανοικτό
ΠΑΧΟΣ 0,0115 μ. (β) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βάσης αγγείου 
που φέρει στην εσωτερική επιφάνεια 
2-3 συστάδες ευθείων παράλληλων 
γραμμών πλάτους 0,0025-0,004 μ. Οι 
γραμμές που σώζονται είναι περίπου 
20. Πρόκειται για 2 συνανήκοντα συ-
γκολλημένα όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2α
1 πιθανό μοτίβο ΚΤ6α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π711
Α.Μ. Β 2
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,058 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο με κυματοειδείς κάθετες γραμμές 
(περίπου 15), πλάτους 0,001-4 μ. και 
μεσαίας διάταξης (0,002-4 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π712
Α.Μ. Β 2
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,107 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 0,014 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τέσσερα συγκολλημένα 
όστρακα προερχόμενα από χείλος 
ανοικτού αγγείου. Στην εξωτερική 
επιφάνειά τους σώζεται συστάδα 4 
κάθετων ευθείων γραμμών και άλλες 
κυματοειδείς. Στην εσωτερική επιφά-
νεια σώζονται 2 συστάδες κάθετων 
κυματοειδών γραμμών με 6 κτενίσμα-
τα η κάθε μία πλάτους 0,002-3 μ. και 
μεσαίας διάταξης (0,002-4 μ.). Μεταξύ 
των 2 συστάδων σώζεται κτένισμα 
πλατιάς κάθετης λευκωπής ταινίας. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ασαφές (μάλλον 
1 κτένισμα ΚΤ2α και 1-2 ΚΤ2β)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π713
Α.Μ. Β 4
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,11 μ. (σ) 0,075 μ. (σ)
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. (χ) 0,01 μ. (σ) 0,01 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με χείλος. 
Σώζει παράλληλες ευθείες γραμμές 
στην εσωτερική και εξωτερική επιφά-
νεια πλάτους 0,001 μ. και διάταξης 

πυκνής έως μεσαίας (0,001-5 μ.). 4 
συνανήκοντα όστρακα, εκ των οποίων 
τα 3 είναι συγκολλημένα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 2 κτενίσματα 
ΚΤ2α β) 2 κτενίσματα ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) 2 κτενίσματα 
ΚΤ2α β) 1-2 κτενίσματα ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π714
Α.Μ. ΙΒ 6
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,26 μ. (σ) 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (χ) 0,016 μ. (σ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα φιάλης. Εξωτερικά 
σώζει 3 συστάδες με 8, 11 και 9 αντί-
στοιχα ευθείες γραμμές με πολύ λεπτό 
πλάτος (0,001-2 μ.) και αραιή διάταξη 
(0,004-5 μ.). Στο εσωτερικό σώζονται 3 
συστάδες 7, 10 και 9 περίπου ευθειών, 
ίδιου πλάτους και διατάξεως με τις 
συστάδες της εξωτερικής επιφάνειας. 
Περίπου 8 συγκολλημένα όστρακα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2α 
2 κτενίσματα ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2α
2 κτενίσματα ΚΤ3α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 1 

Α.Ε. Π715
Α.Μ. Ε 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,078 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,018 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
στο ανώτερο τμήμα σειρά παράλληλων 
κάθετων κυματοειδών, πλάτους 0,001-2 
μ. και μεσαίας διάταξης. Ακολουθεί 
πλατιά οριζόντια κυματοειδής ταινία 
πλάτους 0,008-0,010 μ. και στο κατώ-
τατο σημείο του όστρακου σώζεται 
τμήμα κτενίσματος 5-6 οριζόντιων 
κυματοειδών γραμμών. Τα κτενίσμα-
τα διαχωρίζονται μεταξύ τους από 
πλατιές ερυθρές ταινίες πλάτους 0,01-
0,02 μ. Πρόκειται για 4 συγκολλημένα 
όστρακα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 4;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π716
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,077 μ. (σ) 
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους που σώζει 2 
συστάδες 9-10 παράλληλων κυματοει-
δών κάθετων γραμμών, στην εξωτερική 
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πλευρά πολύ λεπτού πλάτους (0,001 
μ.) σε πολύ πυκνή διάταξη. Στην εσω- 
τερική πλευρά σώζονται τμήματα 2 
συστάδων παράλληλων κυματοειδών 
κάθετων γραμμών, αποτελούμενων 
από 4 γραμμές πολύ λεπτού πλάτους 
(0,001 μ.) και σε πολύ πυκνή διάταξη 
η κάθε μια. Ανάμεσα στις 2 συστάδες 
σώζεται ακέραιη δέσμη 11 ευθειών 
παράλληλων διαγώνιων γραμμών πολύ 
λεπτού πλάτους (0,001 μ.) και σε πολύ 
πυκνή διάταξη.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3α 
2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π717
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,135 μ. (σ) 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 0,015 μ. (σ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζει 3 ακέραιες συστάδες κυματοει-
δών κάθετων γραμμών εκ των οποίων 
οι 2 έχουν πλάτος 0,025 μ. και η τρίτη 
0,03μ. Τα κτενίσματα έχουν πλάτος 
0,01-0,02 μ. και βρίσκονται σε πυκνή 
διάταξη. Στην εσωτερική επιφάνεια 
σώζονται 3-5 συστάδες κυματοειδών 
διαγώνιων γραμμών, εκ των οποίων 
οι 2 είναι ακέραιες με πλάτος 0,025 μ. 
και 0,032 μ. αντίστοιχα. Τα κτενίσματα 
έχουν πλάτος 0,001 μ. και βρίσκονται 
σε πυκνή διάταξη. Πρόκειται για 3 
συγκολλημένα όστρακα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2 κτενίσματα ΚΤ2β 
2-3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π718
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,083 μ. (σ) 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους που φέρει 
στην εξωτερική επιφάνεια 3 δέσμες 
κυματοειδών παράλληλων διαγώνιων 
γραμμών εκ των οποίων η αριστερή 
είναι αποσπασματική και σώζει 4 
γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε πυκνή 
διάταξη. Η μεσαία δέσμη αποτελείται 
από 4 γραμμές πλάτους 0,001-2 μ. σε 
πυκνή διάταξη, ενώ η τελευταία από 3. 
Στην εσωτερική επιφάνεια σώζονται 2 
κάθετες δέσμες κυματοειδών γραμμών 
που εναλλάσονται με πλατιές λωρίδες 
πλάτους περίπου 0,01 μ.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π719
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ. (σ) 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. (χ) 0,012 μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος. Στην 
εξωτερική επιφάνεια σώζει 3 αλληλο-
συμπλεκόμενες δέσμες οριζόντιων και 
διαγώνιων κυματοειδών γραμμών πλά-
τους πολύ λεπτού (0,001 μ.) και πυκνής 
διάταξης. Στην εσωτερική επιφάνεια 
σώζει οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους 0,001 μ. και πυκνής διάταξης. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β και ΚΤ3β 
συμπλεκόμενα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π720
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ. (σ) 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. (χ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους που σώζει 
δέσμη 8 παράλληλων οριζόντιων 
κυματοειδών γραμμών πλάτους 0,001-2 
μ. σε μεσαία διάταξη στην εξωτερική 
επιφάνεια. Εσωτερικά διακρίνεται 
τμήμα δέσμης 6 κάθετων παράλληλων 
κυματοειδών γραμμών πλάτους 0,001-3 
μ. και πυκνής έως μεσαίας διάταξης 
(0,001-4 μ.). Ακολουθεί λευκή λωρίδα 
πλάτους 0,016 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με εκτεταμένο 
φαιό πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π721
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο με 2 συστάδες ευθειών διαγώνιων 
συγκλινουσών γραμμών. Η μία αποτε-
λείται από 3 γραμμές πλάτους 0,001-2 
μ. σε μεσαία διάταξη. Η άλλη είναι 
ακέραιη και αποτελείται από 4 γραμμές 
πλάτους 0,001-3 μ. σε αραιή διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5α

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π722
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,009 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Εξωτε-
ρικά σώζει 3 συστάδες διαγωνίων 
κυματοειδών γραμμών εκ των οποίων 
οι 2 είναι ακέραιες με πλάτος 0,015 μ. 
Το πλάτος των γραμμών είναι πολύ 
λεπτό (0,001 μ.) και η διάταξή τους 
πολύ πυκνή. Εσωτερικά σώζονται 3 
συστάδες κάθετων κυματοειδών γραμ-
μών εκ των οποίων οι 2 είναι ακέραιες 
με πλάτος 0,017 μ. έκαστη. Το πλάτος 
των γραμμών είναι πολύ λεπτό και η 
διάταξή τους πολύ πυκνή. Πρόκειται 
για 2 συγκολλημένα όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με προσμείξεις
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα ΚΤ2β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π723
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
6 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
πλάτους 0,001-2 μ. μεσαίας διάταξης. 
Διακρίνεται επίσης πλατιά διαγώνια 
ταινία πλάτους 0,005 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (διχρωμία)
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π724
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,0735 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που φέρει 
8 διαγώνιες παράλληλες κυματοειδείς 
γραμμές, πλάτους 0,001 μ. σε αραιή 
διάταξη στην εξωτερική πλευρά. Στην 
εσωτερική πλευρά σώζονται 3 διαγώνι-
ες γραμμές πλάτους 0,001 μ. σε πυκνή 
διάταξη καθώς και 1 διαγώνια πλατιά 
ταινία πλάτους 0,006-0,011 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με ασβε-
στολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη επιφάνεια 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

Α.Ε. Π725
Α.Μ. Α 0
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Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,068 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
κλειστού αγγείου. Φέρει κτένισμα το 
οποίο σώζει 4 κυματοειδείς διαγώνιες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.) 
επί ερυθρής ταινίας. Υπάρχει ακόμη 
μία αποσπασματικά σωζόμενη ερυθρή 
ταινία. Οι ερυθρές ταινίες απέχουν 
μεταξύ τους 0,01 μ. και χωρίζονται από 
παχειά λευκή ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π726
Α.Μ. Α 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζονται 2 ερυθρές ταινίες 
παράλληλες διαγώνιες που απέχουν 
0,11 μ. μεταξύ τους καθώς χωρίζονται 
από παχειά λευκή ταινία. Η μία ερυθρή 
ταινία έχει πλάτος 0,035 μ. και επί 
αυτής σώζεται κτένισμα από 4 κυμα-
τοειδείς παράλληλες γραμμές μεσαίου 
πάχους (0,003 – 0,004 μ.) σε μεσαίου 
πάχους διάταξη (0,003 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π727
Α.Μ. Α 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,11 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από κλει-
στό αγγείο. Η διακόσμηση σώζει δύο 
λευκωπά αντιμέτωπα τόξα αρνητικών 
κύκλων. Το πάχος της ερυθρής μεταξύ 
των τόξων σωζόμενης ταινίας κυμαίνε-
ται από 0,02 έως 0,034 μ. (το ελάχιστο 
στην μεσαία της ταινίας). Το πλάτος 
των δακτυλίων κυμαίνεται μεταξύ 
0,007 και 0,008 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1δ ή Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π728
Α.Μ. Α 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. χείλους: 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Η εξωτερική επιφάνεια φέρει 
2 μεσαίες κυματοειδείς διαγώνιες 

λευκωπές γραμμές σε αραιή διάταξη. 
Εσωτερικά η διακόσμηση είναι εξαιρε-
τικά φθαρμένη έτσι ώστε δεν μπορεί να 
διαγνωστεί το ακριβές μοτίβο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π729
Α.Μ. Α 3
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,14 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,11 μ. χείλους: 0,11 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ανοικτού αγγείου 
που σώζει και μέρος από το χείλος. 
Εξωτερικά φέρει 3 συστάδες (8, 11 και 
5 αντίστοιχα) διαγώνιων λεπτών έως 
μέσων κυματοειδών γραμμών σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη. Εσωτερικά σώζει 
κτένισμα 5 λεπτών κάθετων κυματο-
ειδών γραμμών σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη σε συνδυασμό με 4-5 πλατιές 
οριζόντιες ταινίες εναλλασσόμενες με 
αντίστοιχες ερυθρές.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π730
Α.Μ. Α 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από κλει-
στό αγγείο. Σώζεται τμήμα ερυθρού 
δακτυλίου πάχους 0,012 μ. Σώζεται επί-
σης τμήμα από δεύτερο δακτύλιο του 
οποίου η ερυθρή ταινία δεν σώζεται 
καλά. Τους δύο δακτυλίους χωρίζει 
λευκή ταινία της οποίας το μέγιστο 
πάχος φτάνει μέχρι 0,009 μ. Η ταύτιση 
του μοτίβου είναι προβληματική λόγω 
αποσπασματικής διατήρησης του 
οστράκου αλλά πιθανότατα πρόκειται 
για το μοτίβο των ομόκεντρων κύκλων.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π731
Α.Μ. Α 7
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,143 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. χείλους: 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για τμήμα ανοι-
κτής φιάλης με σωληνωτή προχοή που 
σώζει μέρος του χείλους και την γένεση 
της προχοής. Η εξωτερική επιφάνεια 
φέρει 3 συστάδες από 6, 6 και 4 αντί-

στοιχα λεπτές κυματοειδείς διαγώνιες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά 
σώζει διακόσμηση από δύο πλατιές 
ερυθρές ταινίες, εκ των οποίων η μία 
διακοσμείται με λεπτή κάθετη συστάδα 
4 λεπτών κυματοειδών γραμμών. Η 
άλλη σώζεται αποσπασματικά. Στην 
λευκή πλατιά ταινία μεταξύ των δύο 
ερυθρών σώζονται 3 ερυθροί κύκλοι σε 
κάθετη διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π732
Α.Μ. Α 14
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα κλειστού 
αγγείου. Φέρει διακόσμηση από διαγώ-
νια ερυθρή ταινία πάχους 0,028–0,031 
μ. εκατέρωθεν της οποίας υπάρχουν 
αντίστοιχες λευκές πλατιές (0,008 - 
0,009 μ.) ταινίες. Σώζεται ακόμη και 
ίχνος δεύτερης διαγώνιας ερυθρής 
ταινίας. Στο όστρακο υπάρχει πιθανή 
γένεση λαιμού.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Terra Rossa

Α.Ε. Π733
Α.Μ. Α 27
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,069 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου που σώζει λευκωπή πλατιά 
ταινία πάχους 0,016 μ. Διακρίνονται 
ακόμη δύο λευκωπές ταινίες πάχους 
0,006 και 0,009 μ. κάθετα διατεταγμέ-
νες έως προς την πρώτη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π734
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εξωτερική επιφάνεια: 
διαγώνια ερυθρή ταινία πάχους 0,02 
μ. και τμήμα παράλληλης ερυθρής 
ταινίας που σώζεται αποσπασματικά 
(πάχος 0,01-0,02 μ.) σε αραιή διάταξη 
(0,007 μ.). Εσωτερική επιφάνεια: επί 
πλατιάς ερυθρής ταινίας που έχει 
υποστεί φθορά σώζεται κτένισμα από 



Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ •  AURA                                                                                                          ·  128  ·

5 παράλληλες κυματοειδείς διαγώνιες 
λεπτές (0,001-0,002 μ.) γραμμές σε 
πυκνή διάταξη (0,001-0,002 μ.). Σώζεται 
επίσης αποσπασματικά και δεύτερη πα-
ράλληλη ερυθρή ταινία. Τις 2 ερυθρές 
διαχωρίζει πλατιά λευκή ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π735
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,09 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. χείλους: 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερική επιφάνεια: φέρει 
κτένισμα από 10-11 κάθετες λεπτές 
(0,001 μ.) κυματοειδείς παράλληλες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη (0,001-0,002 
μ.). Εσωτερική επιφάνεια: επί ερυθρής 
διαγώνιας ταινίας σώζεται κτένισμα 
από 8-10 διαγώνιες λεπτές κυματοει-
δείς παράλληλες γραμμές σε πυκνή 
διάταξη (0,001-0,002 μ.). Δεύτερη ερυ-
θρή διαγώνια ταινία που ξεκινά από το 
χείλος σώζεται αποσπασματικά. Τις 2 
ερυθρές χωρίζει πλατιά λευκή ταινία 
πάχους 0,008-0,02 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π736
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,67 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από ανοι-
κτό αγγείο. Εξωτερική επιφάνεια: Κτένι-
σμα από συνολικά 6 κάθετες κυματο-
ειδείς παράλληλες γραμμές, λεπτές 
(0,001 μ.) σε πυκνή έως μεσαία διάταξη 
(0,001-0,004 μ.). Εσωτερική επιφάνεια: 
Εναλλαγή διαγώνιων παράλληλων 
ερυθρών (3) και λευκών (2) πλατιών 
ταινιών. Επί της πλατύτερης ερυθρής 
(μεγ. σωζ. πάχος 0,021 μ.) ταινίας, σώ-
ζεται κτένισμα από περίπου 7 ευθείες 
λεπτές (0,001 μ.), παράλληλες γραμμές 
σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). Το πάχος 
των λευκών και της μεσαίας ερυθρής 
ταινίας κυμαίνεται στα 0,01-0,013μ., 
ενώ όσον αφορά την τελευταία ερυθρή 
ταινία, μόνο μικρό της τμήμα σώζεται. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1δ
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π737
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,95 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει ερυθρή ταινία που σώ-
ζεται σε πλάτος 0,47 μ. και φέρει τέσ-
σερα ζεύγη κάθετων λεπτών (0,001 μ.), 
κυματοειδών, παράλληλων γραμμών σε 
μεσαία έως αραιή διάταξη (0,003-0,007 
μ.). Σώζονται ακόμη ίχνη δεύτερης ερυ-
θρής ταινίας, ενώ τις 2 ερυθρές χωρίζει 
πλατιά λευκωπή ταινία αντίστοιχου 
μεγέθους με την πλατιά ερυθρή.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π738
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,66 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει διακόσμηση από 3 
ερυθρές επάλληλες γωνίες σε κάθετη 
διάταξη οι οποίες εναλλάσσονται με 
3-4 αντίστοιχες λευκές. Οι ταινίες είναι 
πλατιές (0,007-0,009 μ.) σε μεσαία έως 
αραιή διάταξη (0,004-0,009 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1ε
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π739
Α.Μ. Β 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,57 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,085 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει δύο ερυθρές παράλλη-
λες καμπύλες ταινίες πάχους 0,01 έως 
0,015 μ. (πλατιές) οι οποίες εναλλάσ-
σονται με αντίστοιχες λευκές πάχους 
0,006-0,009 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1δ
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π740
Α.Μ. Β 2
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,106 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,14 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει διακόσμηση 
από οκτώ λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά 
φέρει διακόσμηση που συνίσταται σε 
συνδυασμό δύο επάλληλων γωνιωδών 
ταινιών εκ των οποίων η μία είναι Ε/Α 
ολόβαφη και η άλλη φέρει αποσπασμα-
τικά σωζόμενη κτενιστή διακόσμηση 
αποτελούμενη από 1 συστάδα τριών 
κάθετων κυματοειδών γραμμών. Η 
εξωτερική επιφάνεια είναι ιδιαιτέρως 
φθαρμένη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 4
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π741
Α.Μ. Β 2
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,069 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Εξωτερικά η διακόσμηση συ-
νίσταται σε τμήματα 2 αποσπασματικά 
σωζόμενων εφαπτόμενων κύκλων. Στην 
μία περίπτωση σώζεται και τμήμα στιγ-
μής στο εσωτερικό. Τέλος, διακρίνεται 
και τμήμα ερυθρής κάθετης ταινίας. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 4/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π742
Α.Μ. Β 2
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,101 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει διακόσμηση η οποία 
αποτελείται από κύκλο (σωζόμενο στο 
μεγαλύτερο μέρος του) και φέρει στο 
εσωτερικό του ερυθρή στιγμή. Επίσης, 
σώζεται μικρό τμήμα δευτέρου κύκλου 
που δεν εφάπτεται με τον πρώτο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π743
Α.Μ. Β 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,007 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου που σώζει 3 παράλληλες 
κυματοειδείς Ε/Α ταινίες πάχους 0,008-
0,01 μ. καθώς και ίχνη από ακόμη 2 
αντίστοιχες. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π744
Α.Μ. Β 28
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,15 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει πλατιά λευκή ταινία 
(πάχους 0,017-0,02 μ.) εκατέρωθεν 
της οποίας βρίσκονται 2 ερυθρές. 
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Η μία ερυθρή (πάχους 0,92-0,11 μ.) 
σώζει κτένισμα αποτελούμενο από 
τέσσερα ζεύγη κάθετων λεπτών (0,001 
μ.) κυματοειδών γραμμών από πυκνή 
έως αραιή διάταξη (0,002-0,007 μ.). Η 
άλλη ερυθρή ταινία φέρει κτένισμα 
από τρεις λεπτές (0,001–0,002 μ.) 
κυματοειδείς παράλληλες γραμμές. 
Την λευκή κεντρική ταινία διακόπτει 
τρίτη ερυθρή εγκάρσια τοποθετημένη. 
Σώζεται και δεύτερο συνανήκον όστρα-
κο με ίδια διακόσμηση. Τα όστρακα 
συγκολλούνται. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π745
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,136 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. χείλους: 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος φιάλης. 
Στην εξωτερική επιφάνεια σώζονται 
δύο κτενίσματα από 3 και 13 λεπτές 
κάθετες παράλληλες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή έως μεσαία διάταξη. 
Στην εσωτερική επιφάνεια σώζει 
πλατιά ΕΑ ταινία που διακοσμείται με 
ομάδα 12 κάθετων λεπτών κυματοει-
δών γραμμών σε πυκνή διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π746
Α.Μ. Δ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,082 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα κλειστού 
αγγείου που σώζει στην εξωτερική 
επιφάνεια πλατιά ΕΑ ταινία με δια-
κόσμηση κτενίσματος αποτελούμενο 
από περίπου 11-12 λεπτές κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές. Το κτένισμα 
αυτό συνδυάζεται με αποσπασματικά 
σωζόμενο αρνητικό πιθανώς τριγωνικό 
μοτίβο σε ερυθρό πλαίσιο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 6
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π747
Α.Μ. Δ 22
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,122 μ. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ βάσης: 0,065 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. βάσης: 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βάσης και σώμα-
τος κλειστού αγγείου με διακόσμηση 

κτενιστή σε συνδυασμό με Ε/Α. Η δια-
κόσμηση συνίσταται από 2-3 κάθετες 
πλατιές Ε/Α ταινίες με κτενίσματα από 
λεπτές κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
(άγνωστος αριθμός λόγω φθοράς) που 
πλαισιώνουν Ε/Α κύκλο με ερυθρή 
στιγμή στο κέντρο (σώζεται περίπου ο 
μισός). Πρόκειται για 2 συνανήκοντα 
όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π748
Α.Μ. Δ 24
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,105 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει διακόσμηση από δύο 
ερυθρές διαγώνιες παράλληλες ταινίες 
πληρουμένες από κτενιστή διακό-
σμηση. Η μία ταινία σώζει 8-9 λεπτές 
και μεσαίες διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές μεσαίας διάταξης. Η άλλη 
ταινία δεν σώζει ακέραιο το κόσμημα 
αλλά ξεχωρίζει κτένισμα από περίπου 
5 γραμμές αντίστοιχες προς αυτές 
του άλλου κτενίσματος. Ανάμεσά τους 
μεσολαβεί λευκή ταινία πάχους: 0,019 
μ. Επίσης, σώζονται ίχνη από δεύτερη 
λευκή ταινία καθώς και από μία τρίτη 
ερυθρή.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π749
Α.Μ. Δ 29
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια σώ- 
ζονται τμήματα δύο ερυθρών ταινιών, 
η μία με σωζόμενο πάχος (0,016-0,023 
μ.) και η άλλη 0,02-0,031 μ. Οι ταινίες 
αυτές εναλλάσσονται με αντίστοιχες 
λευκές κυμαινόμενου πάχους 0,012 
-0,016 μ. Στην εσωτερική επιφάνεια 
επαναλαμβάνεται η ίδια διακόσμηση. 
Δηλαδή, 2 ερυθρές πλατιές ταινίες 
(κυμαινόμενου πάχους 0,012-0,022 μ.) 
εναλλάσσονται με 2 λευκές (κυμαινόμε-
νου πάχους 0,019-0,022 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π750
Α.Μ. Δ 32
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό

ΜΗΚΟΣ 0,079 μ. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ προχοή: 0,023 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα προχοής από ανοι-
κτό αγγείο. Από το χείλος ξεκινούν δύο 
ερυθρές πλατιές (0,024–0,03 μ.) ταινίες 
που εναλλάσσονται με αντίστοιχες 
λευκές (πάχους περίπου 0,025 μ.). 
Οι ταινίες πιθανότατα δεν σώζονται 
σε όλο τους το πάχος λόγω φθοράς (πα-
ραπλεύρως της μιας ερυθρής σώζονται 
ίχνη χρώματος).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π751
Α.Μ. Δ 32
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,11 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερική επιφάνεια: Φέρει 
διακόσμηση από 2-3 πλατιές ερυθρές 
(0,007–0,018 μ.) επάλληλες γωνιώδεις 
ταινίες εναλλασσόμενες με αντίστοι-
χες λευκές πάχους 0,002-0,014 μ. 
Επίσης, διακρίνονται ακόμη 2 πλατιές 
λευκωπές ταινίες σε ερυθρό βάθος. Το 
όστρακο σώζει και τμήμα της βάσης 
η οποία φέρει ένα αδιάγνωστο λόγω 
μεγάλης φθοράς μοτίβο. Εσωτερική 
επιφάνεια: φέρει επικάλυψη με ερυθρό 
επίχρισμα που αφήνει μία αποσπασμα-
τικά σωζόμενη μετώπη ορθογώνιου 
παραλληλόγραμμου σχήματος πλάτους 
0,027 μ. και σωζόμενου μήκους 0,049 μ. 
Κοντά στην βάση σώζεται αποσπασμα-
τικά ημικύκλιο άβαφο (δεν φαίνεται 
στο σχέδιο). Το αδιάγνωστο μοτίβο 
της εξωτερικής επιφάνειας ίσως είναι 
ερυθρός κύκλος με στιγμή στο κέντρο ή 
2 ομόκεντροι κύκλοι.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1ε 
2 ταινίες Ε/Α 1α
Ε/Α 5 (στη βάση)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 8 (+ Ε/Α 5;)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π752
Α.Μ. Δ 32
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,058 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εσωτερική επιφάνεια: Τμήμα 
καμπύλης πλατιάς (0,03 μ.) ερυθρής 
ταινίας η οποία φέρει κτένισμα από έξι 
λεπτές (0,001 μ.) παράλληλες καμπύλες 
γραμμές σε πυκνή (0,001-0,002 μ.) 
διάταξη. Η εξωτερική επιφάνεια φέρει 
ίχνη ερυθρής στιλπνής διακόσμησης 
κατά τόπους. Ο προσδιορισμός της 
διακόσμησης είναι αδύνατος λόγω 
φθοράς. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
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ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλβωμένη επιφάνεια
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π753
Α.Μ. Δ 36
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,067 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακοσμη-
μένο μόνο στην εξωτερική επιφάνεια. 
Διακρίνονται τμήματα 2 καμπύλων 
ταινιών (ίσως κύκλων) πληρουμένων 
με κτενιστή διακόσμηση. Το πάχος της 
μιας καμπύλης είναι 0,018 μ. και περι-
έχει 4 κυματοειδείς καμπύλες γραμμές 
λεπτού πάχους (0,001-0,002 μ.) και 
πυκνής διάταξης (0,001-0,002 μ.). Από 
την δεύτερη καμπύλη, που σώζεται 
αρκετά αποσπασματικά, διακρίνονται 3 
κυματοειδείς γραμμές ίδιου πάχους και 
διάταξης με τις προηγούμενες. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 ταινίες ΚΤ/Ε/Α 2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π754
Α.Μ. Δ 37
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,115 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. χείλους: 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Σώζει διακόσμηση η οποία 
αποτελείται από σειρά κρεμάμενων 
κάτωθεν του χείλους Ε/Α μοτίβων σε 
σχήμα U και από 2 ολόβαφες στιγμές. 
Όλα τα παραπάνω περιβάλλονται από 
πλατιά ερυθρή ταινία. Η εξωτερική 
πλευρά σώζει εξαιρετικά φθαρμένη 
δια κόσμηση. Ξεχωρίζουν 1-2 Ε/Α ταινί-
ες και ένας Ε/Α κύκλος. Πρόκειται για 5 
συγκολλημένα όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μοτίβα Ε/Α 2 + 
Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π755
Α.Μ. Δ 37
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,082 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
και γένεση προχοής. Στην εξωτε- ρική 
επιφάνεια σώζεται αποσπασματικά 
κτένισμα από 5-6 λεπτές διαγώνιες κυ-
ματοειδείς γραμμές. Εσωτερικά φέρει 2 
ενάλληλα ερυθρά ομόκεντρα ημικύκλια, 
πάχους 0,011–0,015 μ. Ένα τρίτο ημικύ-
κλιο σώζεται αποσπασματικά. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1δ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π756
Α.Μ. Δ 45
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει αποσπασματική διακό-
σμηση από δύο κυκλικά μοτίβα (πιθα-
νώς ερυθρά ολόβαφα). Σώζεται επίσης 
αποσπασματικά ερυθρή κάθετη ταινία 
πάχους 0,009 μ. η οποία εφάπτεται με 
τον ένα ερυθρό δίσκο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π757
Α.Μ. Δ 45
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει αποσπασματικά σωζό-
μενη πλατιά (0,034 μ.) κάθετη ερυθρή 
ταινία η οποία φέρει ζεύγος λεπτών 
(0,001 μ.) παράλληλων και κάθετων 
κυματοειδών γραμμών. Σώζεται επίσης 
αποσπασματικά παράλληλα μεμονω-
μένο κτένισμα λεπτής κυματοειδούς 
γραμμής σε αραιή διάταξη με το προη-
γούμενο κτένισμα (0,005 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π758
Α.Μ. Δ 45
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. χείλους: 0,008 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερική επιφάνεια: Κτένι-
σμα από 9-12 κάθετες κυματοειδείς πα-
ράλληλες, λεπτές (0,001-002 μ.) γραμ-
μές οι οποίες ξεκινούν από το χείλος σε 
πυκνή έως αραιή διάταξη (0,001–0,005 
μ.). Εσωτερική επιφάνεια: Σώζεται 
αποσπασματικά αρνητικός κύκλος (τον 
κύκλο ορίζει ερυθρή ταινία, η οποία 
ξεκινάει από το χείλος: μέγιστο πλάτος 
0,012 μ.) με ολόβαφη ερυθρή στιγμή 
στο κέντρο (η ακτίνα της στιγμής είναι 
κατά προσέγγιση 0,028 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα

ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης (εσωτε-
ρικά)
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π759
Α.Μ. Δ 60
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,092 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από σώμα κλειστού 
αγγείου που σώζει πλατιές κάθετες Ε/Α 
ταινίες που διακοσμούνται με κτενί-
σματα. Η μία ταινία πάχους 0,03–0,035 
μ. φέρει 5 λεπτές κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Η δεύτερη 
ταινία πάχους 0,01-0,02 μ. φέρει μονή 
μεσαίου πάχους κυματοειδή γραμ-
μή. Δύο ακόμη Ε/Α ταινίες σώζονται 
αποσπασματικά. Οι ερυθρές ταινίες 
ορίζονται από 2 μεσαίες λευκές καθώς 
και μία πλατιά κάθετη ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ συνδυασμός ΚΤ8α 
και ΚΤ8β, 1 κτένισμα ΚΤ2β 
1 ταινία Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π760
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,082 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από ανοι-
κτό αγγείο. Εξωτερικά σώζει συστάδα 
από 17 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
πάχους 0,001-0,002 μ. σε πυκνή 
διάταξη. Η συστάδα σώζεται ακέραιη 
και έχει πλάτος 0,048 μ. Εσωτερικά 
σώζονται τρεις παράλληλες πλατιές 
ερυθρές ταινίες. Οι δύο είναι ακέραιες 
με πλάτος 0,015 μ. και η τρίτη σώζεται 
αποσπασματικά. Εναλλάσσονται με 
αντίστοιχες λευκές πλατιές ταινίες. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π761
Α.Μ. Δ 97
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος. Σώζονται 
δύο επάλληλες γωνιώδεις ερυθρές 
ταινίες με μεσαίο πλάτος 0,01 μ. που 
διαχωρίζονται από αντίστοιχη λευκή 
ταινία με κυμαινόμενο πλάτος 0,003-
0,008 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
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ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1ε 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π762
Α.Μ. Δ 98
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,213 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. χείλους: 0,007 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από φιάλη. Σώζει 
μεγάλο μέρος του χείλους και του 
σώματος. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζεται κτενιστή διακόσμηση που 
συνίσταται από ομάδα 15-17 κάθετων 
λεπτών έως μεσαίων κυματοειδών 
γραμμών σε πυκνή διάταξη. Δεύτερο 
κτένισμα από περίπου 2 διαγώνιες 
λεπτές κυματοειδείς γραμμές σώζεται 
αποσπασματικά στην άλλη άκρη της 
εξωτερικής επιφάνειας. Στο εσωτερικό 
σώζεται διακόσμηση από 1 κάθετο (πε-
ρίπου 10 λεπτές κυματοειδείς γραμμές) 
και 1 διαγώνιο κτένισμα (7-11 λεπτές 
κυματοειδείς γραμμές). Τα κτενίσματα 
εναλλάσσονται με ζώνες όπου η διακό-
σμηση αποτελείται από ζεύγη διαγώνια 
τοποθετημένων τεθλασμένων γραμμών 
που δημιουργούν αρνητικά μοτίβα 
(θυμίζουν εφαπτόμενους ρόμβους). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ2β
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 7 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π763
Α.Μ. Δ 132
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,17 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
στην εξωτερική επιφάνεια δύο πλατιές 
ταινίες πληρούμενες με κτενιστή 
διακόσμηση (από 8-9 και 5-6 γραμμές 
αντίστοιχα). Οι γραμμές των κτενισμά-
των είναι πολύ λεπτές και σε μεσαία 
διάταξη. Ανάμεσα στις δύο ταινίες 
σώζονται 6 κάθετες ερυ- θρές ταινίες 
(οι 2 κεντρικές εφάπτονται) πλάτους 
περίπου 0,01 μ. η κάθε μία και οι 
οποίες εναλλάσσονται με 5 αντίστοιχες 
λευκές. Πρόκειται για 13 συγκολλημένα 
όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π764
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. χείλους: 0,007 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ανοικτής φιάλης 
που σώζει μέρος του χείλους και του 

σώματος. Εξωτερικά σώζει διακόσμηση 
που συνίσταται σε 3 πλατιές κάθετες 
παράλληλες Ε/Α γραμμές σε εναλλαγή 
με 2 αντίστοιχες λευκές. Εσωτερικά 
σώζει διακόσμηση που συνίσταται σε 2 
ερυθρές ζώνες με κάθετα και διαγώνια 
κτενίσματα από κυματοειδείς γραμμές. 
Οι ζώνες αυτές συμπλέκονται με 
περίπου 2-4 φθαρμένους Ε/Α κύκλους 
από τους οποίους μόλις ένας σώζεται 
σχεδόν ολόκληρος και περιέχει λευκή 
στιγμή στο κέντρο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π765
Α.Μ. Δ 183
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Σώζει στην εξωτερική 
επιφάνεια 2-3 συστάδες διαγώνιων 
κυματοειδών παράλληλων γραμμών 
(περίπου 35-40) εκ των οποίων η μία 
είναι ακέραιη και έχει πλάτος 0,028 μ. 
Οι γραμμές των κτενισμάτων έχουν 
πάχος 0,001 μ. και βρίσκονται σε πυκνή 
διάταξη. Στην εσωτερική επιφάνεια 
σώζεται ταινία πληρούμενη με 15 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές πολύ 
λεπτού πάχους και πυκνής διάταξης. 
Σώζεται επίσης κάθετη λευκή ταινία 
με κυμαινόμενο πλάτος από 0,007 έως 
0,01 μ. καθώς και δεύτερη αποσπασμα-
τική ερυθρή ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π766
Α.Μ. Δ 183
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,032 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος διακο-
σμημένο με δύο σειρές παράλληλων 
ερυθρών στιγμών πάνω σε ταινία 
ερυθρωπού χρώματος. Σε άλλο σημείο 
του οστράκου (σε λευκή επιφάνεια) 
σώζονται ακόμη τρεις ερυθρές στιγμές 
πιθανώς σε κυκλική διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 4 + Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π767
Α.Μ. Δ 185

Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,068 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Εσωτερικά φέρει 2 Ε/Α 
ομόκεντρους κύκλους. Ο μεγαλύτερος 
έχει ακτίνα 0,033 μ. και πλάτος 0,011 
μ. Ο μικρότερος έχει ακτίνα 0,016 μ. 
και πλάτος 0,01 μ. Εξωτερικά υπάρχει 
κόκκινο επίχρισμα που αφήνει άβαφο 
ένα πολύ αποσπασματικά σωζόμενο 
τμήμα (μάλλον πρόκειται για φθορά).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη, στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π768
Α.Μ. Δ 185
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος από 
κλειστό αγγείο. Φέρει διακόσμηση από 
μία πλατιά (μεγ. σωζ. 0,041 μ.) ερυθρή 
ταινία με κτένισμα από 8-9 λεπτές 
(0,001-0,002 μ.) κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη (0,001-0,002 
μ.). Επίσης, σώζονται αποσπασματικά 
δύο πλατιές (η μία 0,012 μ. και η άλλη 
0,007-0,008 μ.) ημικυκλικές ερυθρές 
ταινίες. Η πλατύτερη σώζει αποσπα-
σματικά και ερυθρή στιγμή στο κέντρο 
της. Οι ερυθρές ημικυκλικές ταινίες 
πιθανότατα παραπέμπουν σε μοτίβο με 
κυκλικές ταινίες με στιγμή στο κέντρο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π769
Α.Μ. Δ 185
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερική επιφάνεια: σώζεται 
αποσπασματικά ερυθρή ταινία με 
κτένισμα από 4-5 διαγώνιες λεπτές 
(0,001-0,002 μ.), σε πυκνή διάταξη 
(0,001 μ.), κυματοειδείς γραμμές. Το 
συνολικό σωζόμενο πλάτος του κτενί-
σματος είναι 0,013-0,015 μ. Εσωτερική 
επιφάνεια: σώζονται αποσπασματικά 
2 ερυθρές διαγώνιες ταινίες σωζόμε-
νου μέγιστου πλάτους 0,021 και 0,017 
μ. αντίστοιχα, εκατέρωθεν λευκής 
πλατιάς ταινίας πάχους 0,005 μ. Η με-
γαλύτερη ερυθρή φέρει κτένισμα από 
5 διαγώνιες κυματοειδείς λεπτές (0,001 
μ.) γραμμές σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.) 
και η μικρότερη κτένισμα από 8 οριζό-
ντιες ευθείες λεπτές (0,001 μ.) γραμμές 
σε πυκνή διάταξη (0,001-0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/6
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β + ΚΤ/Ε/Α 
1δ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π770
Α.Μ. Δ 188
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,102 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. χείλους: 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους από ανοικτό 
αγγείο το οποίο φέρει κτενιστή δια-
κόσμηση κυματοειδών γραμμών επί 
κάθετων Ε/Α ταινιών στην εξωτερική 
και δια γώνιων στην εσωτερική επιφά-
νεια. Οι ερυθρές ταινίες της εξωτερικής 
όψης είναι 2 και φέρουν κτένισμα από 
3 και 7-8 κυματοειδείς γραμμές αντί-
στοιχα, ενώ διαχωρίζονται από λευκή 
πλατιά ταινία. Εσωτερικά οι ερυθρές 
ταινίες είναι 3 αλλά μόλις μία σώζεται 
ακέραιη και φέρει κτένισμα από 8-9 
λεπτές κυματοειδείς διαγώνιες γραμ-
μές. Από την άλλη ταινία διακρίνονται 
μόλις 2 αντίστοιχες γραμμές από το 
κτένισμα, ενώ μόνο ίχνη της τελευταίας 
ταινίας είναι ορατά. Όπως και στην 
εξωτερική όψη και εδώ οι ερυθρές 
ταινίες χωρίζονται από ενδιάμεσες 
πλατιές λευκές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση

Α.Ε. Π771
Α.Μ. Δ 219
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου το οποίο στην εξωτερική 
επιφάνεια σώζει 2-3 συστάδες 9 
συνολικά κυματοειδών διαγώνιων 
γραμμών, λεπτού (0,001 μ.) πάχους και 
μεσαίας έως αραιής διάταξης. Στην 
εσωτερική επιφάνεια σώζεται τμήμα 
ταινίας πληρουμένης με 3 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πάχους 
και μεσαίας διάταξης. Σώζονται επίσης 
δύο ερυθρωποί ολόβαφοι κύκλοι που 
ενώνονται με ερυθρωπή ταινία πάχους 
περίπου 0,01 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π772
Α.Μ. Δ 225
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 

αγγείου που σώζει αποσπασματικά μο-
τίβο με Ε/Α διασταυρούμενες ταινίες. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π773
Α.Μ. Δ 227
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. χείλους: 0,007 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Σώζει 2 κτενίσματα από 3 
λεπτές παράλληλες κυματοειδείς ή 
καμπύλες γραμμές σε διαγώνια διάταξη 
στην εξωτερική επιφάνεια. Εσωτερικά, 
σώζει δύο αποσπασματικές πλατιές 
Ε/Α ταινίες και ίχνη τρίτης, οι οποίες 
συνολικά δημιουργούν την αίσθη-
ση αρνητικού ορθογώνιου μοτίβου 
(ανοικτού στην νότια πλευρά του). 
Σημειωτέον, ότι την εσωτερική όψη του 
χείλους φαίνεται να περιτρέχει πλατιά 
ερυθρή ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 8
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π774
Α.Μ. Δ 228
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
δύο αντιθετικές κυματοειδείς πλατιές 
Ε/Α γραμμές, πάχους 0,008 μ. και 
0,006-0,007 μ. αντίστοιχα. Ίχνη τρίτης 
ερυθρής γραμμής σώζονται στην άκρη 
του οστράκου. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π775
Α.Μ. Δ 235
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,034 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. χείλους: 0,0075 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά, φέρει διακόσμη-
ση από κτένισμα 5 λεπτών (0,002 μ.) 
διαγώνιων κυματοειδών γραμμών σε 
μεσαία διάταξη (0,003-0,004 μ.). Το 
κτένισμα σώζεται αποσπασματικά. 
Εσωτερικά, φέρει αποσπασματική 
διακόσμηση συμπλεκόμενων ερυθρών 
κυματοειδών ταινιών. Κατά μήκος του 
εσωτερικού του χείλους εκτείνεται 
ερυθρή ταινία (0,006 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής

ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π776
Α.Μ. Ε 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζει μέρος μοτίβου 
ομόκεντρων κύκλων καθώς και ερυθρή 
πλατιά ταινία κάθετη και εφαπτόμενη 
στον εξωτερικό δακτύλιο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π777
Α.Μ. Ε 1
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,253 μ. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ βάσης: 0,08 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,0145 μ. βάσης: 0,018 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου στο οποίο σώζεται ολόκληρη η 
βάση. Εξωτερικά και εσωτερικά έχουμε 
πλατιές (0,012-0,033 μ.) ταινίες ερυ-
θρού χρώματος σε εναλλαγή με λευκές 
μεσαίες ή πλατιές ταινίες (0,003-0,019 
μ.) οι οποίες διατάσσονται κάθετα ως 
προς το σώμα του αγγείου. Στην περιο-
χή της βάσης το μοτίβο παραλλάσσεται 
σε οριζόντια εναλλαγή λευκών και 
ερυθρών ταινιών (εξωτερική επιφά-
νεια) και διασταυρούμενες λευκές και 
ερυθρές ταινίες (εσωτερική επιφάνεια). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3 + Ε/Α1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π778
Α.Μ. Θ 19
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,142 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει 4 διαγώνιες ταίνιες πλη-
ρούμενες με κτενίσματα κυματοειδών 
γραμμών λεπτού πάχους και πυκνής 
διάταξης. Οι δύο ταινίες που σώζονται 
ακέραιες έχουν πλάτος 0,037 μ. έκαστη. 
Τις ερυθρές ταινίες διαχωρίζουν 3 
ακέραιες ταινίες λευκωπού χρώματος 
με πάχος από 0,012-0,014 μ. Πρόκειται 
για 3 συγκολλημένα όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3 + Ε/Α1α
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση

Α.Ε. Π779
Α.Μ. Θ 35
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζεται αποσπασματική δια-
κόσμηση 2 εφαπτόμενων Ε/Α κύκλων. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π780
Α.Μ. Θ 47
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,055 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λαιμού και ώμου 
φλάσκας. Η διακόσμηση συνίσταται 
σε πλατιά καμπύλη Ε/Α ταινία που 
περιτρέχει σχεδόν όλη την βάση 
του λαιμού. Από την ταινία ξεκινούν 
τουλάχιστον τρεις πλατιές ΕΑ ταινίες 
με κατεύθυνση την βάση του αγγείου. 
Ανάμεσα στις ταινίες δημιουργούνται 
αρνητικά τραπεζιόσχημα μοτίβα. Είναι 
πιθανόν μεταξύ των κάθετων ταινιών 
που κοσμούν το σώμα του αγγείου να 
περιλαμβάνεται και μοτίβο με βάση 
τον κύκλο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 8
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π781
Α.Μ. Θ 47
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,243 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. χείλους: 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους από ανοικτό 
αγγείο. Εξωτερικά φέρει διακόσμηση 
από περίπου 3 κτενίσματα (το ένα 
αποσπασματικά σωζόμενο), αποτελού-
μενα από 3, 4 και 5 κάθετες κυματο-
ειδείς μεσαίου πλάτους (0,003–0,004 
μ.) γραμμές σε μεσαία διάταξη 
(0,003-0,004 μ.). Εσωτερικά έχουμε 1 
κτένισμα αποτελούμενο από περίπου 
6 αντίστοιχες γραμμές και εκατέρω-
θεν αυτού αποσπασματικά σωζόμενα 
μοτίβα κύκλων. Συγκεκριμένα, σώζεται 
τουλάχιστον ένας Ε/Α κύκλος στην μία 
πλευρά και ίχνη από 2 μικρότερου 
μεγέθους εφαπτόμενους κύκλους στην 
άλλη. Το χείλος σώζει και σπαράγματα 
πιθανής ερυθρής ταινίας που ίσως 
υπήρχε κατά μήκος του. Οι ενώσεις 
των κύκλων της αλυσίδας είναι τόσο 
φθαρμένες που δεν μας επιτρέπουν 
να ξεχωρίσουμε αν είναι πληρούμενες 
με κτενιστή διακόσμηση. Υπάρχουν 
ακόμη 6 συνανήκοντα κάποια από τα 
οποία είναι συγκολλημένα μεταξύ τους. 
Όλα τα όστρακα φέρουν παρόμοια 
διακόσμηση. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 

ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π782
Α.Μ. Ι 8
Δ.ΤΥΠΟΣ προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,092 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ προχοής: 0,042 μ. 
ΠΑΧΟΣ προχοής: 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σωληνωτή προχοή φιάλης 
στην οποία διακρίνονται 3 διακοσμη-
τικά μοτίβα. Το πρώτο αποτελείται 
από μονή κάθετη Ε/Α ταινία πάχους 
0,01-0,015 μ. Επίσης, σώζονται 2 κυ-
ματοειδείς ταινίες όμοιου πάχους που 
σχηματίζουν συνεχές κόσμημα σε κά-
θετη διάταξη και ακόμη δύο Ε/Α ταινίες 
που σχηματίζουν ωοειδούς σχήματος 
κόσμημα. Ερυθρά ίχνη διακρίνονται 
κατά τόπους στην βάση και στο χείλος 
της προχοής.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π783α
Α.Μ. Ι 10
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,095 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,016 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζει ένα κτένισμα 8 διαγώνιων ευ-
θειών και ακόμη ένα 8-9 κυματοειδών 
γραμμών. Το συνολικό πλάτος κάθε κτε-
νίσματος είναι 0,02 μ., ενώ οι γραμμές 
τους έχουν πάχος 0,001 εκ. έως 0,002 μ. 
και είναι πυκνής έως μεσαίας διάταξης. 
Εσωτερικά διακρίνονται 2 κτενίσματα 
πυκνής διάταξης αποτελούμενα από 4 
διαγώνιες λεπτές κυματοειδείς γραμ-
μές. Επίσης, σώζεται αρνητικό ρομβο-
ειδές κόσμημα σε διαγώνια διάταξη 
καθώς και μία διαγώνια πλατιά λευκή 
ταινία. Πρόκειται για 2 συγκολλημένα 
όστρακα. Σώζεται και τρίτο επίσης 
συγκολλημένο όστρακο που φέρει στην 
εσωτερική του όψη αποσπασματικά 
σωζόμενο ρομβοειδές κόσμημα αντί-
στοιχο με αυτό που περιγράφηκε.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3α
1 κτένισμα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 7;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π783β
Α.Μ. Ι 10
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,116 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 

αγγείου. Εξωτερικά σώζεται κτένισμα 
κάθετων κυματοειδών γραμμών λεπτού 
πάχους και πυκνής διάταξης. Η συστά-
δα σώζεται ακέραιη και αποτελείται 
συνολικά από δέκα (10) γραμμές. 
Στην εσωτερική επιφάνεια σώζεται 
πολύ μικρό τμήμα κτενίσματος από 5 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές λεπτού 
πάχους και πυκνής διάταξης. Σώζεται 
επίσης αρνητικός Ε/Α ρόμβος με στιγμή 
στο κέντρο και ίχνη από ακόμη 3 
αδιάγνωστα αρνητικά κοσμήματα. Το 
παρόν τμήμα σώματος που περιγρά-
φηκε αποτελείται από 2 συγκολλημένα 
όστρακα και ανήκει στο ίδιο αγγείο με 
το όστρακο Π59α.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής γκρίζος πυρή-
νας 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 7
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική φάση

Α.Ε. Π784
Α.Μ. ΙΑ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,098 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Η διακόσμησή του συνίσταται 
σε πλατιές ερυθρές ταινίες οι οποίες 
δημιουργούν 3 αρνητικά ρομβοειδή 
κοσμήματα. Σε ένα από αυτά αναπτύσ-
σεται Ε/Α ρόμβος πληρούμενος από 
κτένισμα αποτελούμενο από κυμα-
τοειδείς γραμμές, λεπτού πάχους και 
πυκνής διάταξης. Όλα τα παραπάνω 
μοτίβα σώζονται αποσπασματικά. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3 + ΚΤ/Ε/Α 2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π785
Α.Μ. ΙΑ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ λαιμού: 0,056 μ
ΠΑΧΟΣ λαιμού: 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λαιμός με χείλος κλειστού 
αγγείου. Σώζεται ερυθρή ταινία που 
περιτρέχει το χείλος. Από το χείλος 
ξεκινούν δύο κάθετες μονές Ε/Α 
ταινίες, πάχους 0,01 μ. περίπου που 
απολήγουν η πρώτη σε Ε/Α κύκλο με 
διάμετρο 0,03 μ. περίπου και η δεύτερη 
σε δύο εφαπτόμενους Ε/Α κύκλους με 
διάμετρο 0,032 μ. περίπου έκαστος. 
Οι κάθετες ερυθρές ταινίες τέμνονται 
από οριζόντιες, μονές ερυθρές ταινίες, 
μεγίστου σωζόμενου πάχους 0,012 μ. 
Συνολικά λοιπόν σώζονται τα εξής Ε/Α 
κοσμήματα: 1 ορθογώνιο, 1 τραπεζιοει-
δές και 3 αποσπασματικοί κύκλοι. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 μοτίβα Ε/Α 8,
3 μοτίβα Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π786
Α.Μ. ΙΑ 1
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,1 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από κλει-
στό αγγείο. Φέρει 3 εφαπτόμενους Ε/Α 
κύκλους. Ο μεσαίος σώζεται ακέραιος 
με διάμετρο 0,045 μ. Ίχνη ερυθρής 
διακόσμησης πιθανώς παραπέμπουν 
σε μία δεύτερη σειρά εφαπτόμενων 
κύκλων. Όλη η παραπάνω διακόσμηση 
περικλείεται σε πλαίσιο που δημιουρ-
γούν 2 ερυθρές πλατιές κυματοειδείς 
ταινίες ενώ στην μία περίπτωση δια-
κρίνεται και ακόμα μία ερυθρή πλατιά 
κυματοειδής σε παράλληλη διάταξη με 
την ευθεία. Σώζονται 13 συνανήκοντα 
όστρακα (εδώ περιγράφονται τα 4 
συγκολλημένα). Τα υπόλοιπα δίνουν 
αρκετά αποσπασματική εικόνα του 
ίδιου μοτίβου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1δ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π787
Α.Μ. ΙΑ 14
Δ.ΤΥΠΟΣ βάση σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,094 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. βάσης: 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βάσης και σώματος 
φλάσκας. Σώζει διακόσμηση από δύο 
παχειές (περίπου 0,02 μ.) παράλληλες 
Ε/Α ταινίες σε οριζόντια διάταξη οι 
οποίες εναλλάσσονται με δύο μεσαίες/
πλατιές λευκωπές ταινίες. Όλη η 
επιφάνεια της σωζόμενης βάσης καλύ-
πτεται με ερυθρό χρώμα σε καστανή 
απόχρωση. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1δ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π788
Α.Μ. ΙΑ 14
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. χείλους: 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Η διακόσμησή του συνίστα-
ται εξωτερικά από ερυθρή ταινία που 
περιτρέχει το χείλος και 2 Ε/Α πλατιές 
παράλληλες διαγώνιες ταινίες πλη-
ρούμενες με κτενιστή διακόσμηση από 
διαγώνιες κυματοειδείς λεπτές γραμ-
μές. Εσωτερικά υπάρχουν 3 διαγώνιες 
παράλληλες Ε/Α ταινίες δύο από τις 
οποίες περιέχουν κτενίσματα από δια-
γώνιες κυματοειδείς λεπτές γραμμές 

ομοίως προς την εξωτερική όψη, ενώ η 
τρίτη κοντά στο χείλος είναι τριγωνική 
και ολόβαφη. Όλες οι ερυθρές ταινίες 
και στις δύο όψεις διαχωρίζονται από 
αντίστοιχες λευκωπές μικρότερου 
πάχους και σε παράλληλη διάταξη με 
τις ερυθρές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π789
Α.Μ. ΙΑ 28
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου που σώζει διακόσμηση από 
περίπου 3-4 ενάλληλες Ε/Α γωνιώδεις 
ταινίες σε κάθετη διάταξη. Υπάρχει, 
ακόμη, και 1 ευθεία ερυθρή πλατιά 
γραμμή σε παράλληλη διάταξη με τις 
γωνιώδεις.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1γ + Ε/Α 1ε
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π790
Α.Μ. ΙΒ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζονται δύο τμήματα ερυθρών διαγώ-
νιων πλατιών ταινιών που φαίνεται 
ότι περιέκλειαν μονή κάθετη λευκωπή 
ταινία, μέγιστου σωζόμενου πλάτους 
0,015 μ. περίπου. Στην εσωτερική 
επιφάνεια σώζεται αποσπασματικά 
Ε/Α κύκλος με στιγμή στο κέντρο, ενώ 
δίπλα στο μοτίβο αυτό διακρίνεται 
διαγώνια ερυθρή ταινία, μέγιστου 
σωζόμενου πλάτους 0,013 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5 + Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π791
Α.Μ. ΙΒ 6
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζεται διακόσμηση που 
συνίσταται από το εξής μοτίβο: 5-6 Ε/Α 
κύκλοι (ο ένας ίσως είναι ρόμβος) με 
λευκή στιγμή στο κέντρο, οι οποίοι είτε 
συνδέονται με πλατιές ερυθρές ταινίες 

είτε εφάπτονται μεταξύ τους. Συνολικά 
δημιουργείται η αίσθηση μοτίβου 
αλυσίδας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π792
Α.Μ. ΙΒ 7
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,091 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει αποσπασματικά διακό- 
σμηση από Ε/Α κύκλο με λευκή στιγμή 
στο κέντρο, ο οποίος εφάπτεται με 
ερυθρή ταινία πληρούμενη με κτένισμα 
από λεπτές κυματοειδείς γραμμές. Το 
κτένισμα δεν μπορεί να περιγραφεί 
περαιτέρω λόγω φθοράς. Στο όστρακο 
σώζονται και ίχνη ακόμη 2 ερυθρών 
ταινιών μία από τις οποίες πληρούται 
με κτένισμα (επίσης αποσπασματικά) 
αποτελούμενο από 7-8 λεπτές (0,001-
0,002 μ.) διαγώνιες κυματοειδείς 
λεπτές γραμμές σε πυκνή διάταξη 
(0,001-0,002 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π793
Α.Μ. ΙΒ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,102 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. χείλους: 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους από ανοικτό 
αγγείο. Εξωτερικά σώζονται 2 κτενί-
σματα από 7 κάθετες λεπτές κυματοει-
δείς γραμμές το καθένα σε πυκνή διά-
ταξη. Εσωτερικά σώζεται πλατιά (0,018 
μ.) λευκωπή κάθετη ταινία εκατέρωθεν 
της οποίας βρίσκονται δύο πλατιές 
ερυθρές ταινίες που φέρουν 8 και 7 
αντίστοιχα κάθετες λεπτές κυματοει-
δείς γραμμές σε πυκνή διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π794
Α.Μ. Δ 151
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,082 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου που σώζει διακόσμηση από 
ερυθρή ταινία πληρούμενη με κτένισμα 
από 7 κάθετες και διαγώνιες κυματο-
ειδείς λεπτές γραμμές. Σε αντίστοιχη 
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λευκωπή επιφάνεια δίπλα στην ερυθρή 
σώζεται αποσπασματικό μοτίβο Ε/Α 
κύκλου. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ίχνη 
στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π795
Α.Μ. Δ 162
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. χείλους: 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει 2 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές πάχους 0,001 
μ. σε πυκνή διάταξη. Στην εσωτερική 
επιφάνεια σώζει ταινία πληρούμενη 
με κτένισμα από 4 κάθετες λεπτές κυ-
ματοειδείς γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
1 διαγώνια λευκωπή ταινία μεσαίου 
πάχους περίπου 0,01 μ. χωρίζει την 
ερυθρή ταινία από δεύτερη πολύ 
αποσπασματικά σωζόμενη. Το χείλος 
φαίνεται ότι περιτρέχει πλατιά ερυθρή 
ταινία. Πρόκειται για 3 συγκολλημένα 
όστρακα και 1 συνανήκον.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π796
Α.Μ. Δ 177
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0125 μ. χείλους: 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους από ανοικτό 
αγγείο. Εξωτερικά φέρει ερυθρή ταινία 
πάχους (0,014 μ.) που περιτρέχει το 
χείλος. Από εκεί ξεκινούν 2 παράλληλες 
ελαφρώς διαγώνιες ερυθρές ταινίες 
μέγιστου σωζόμενου πλάτους 0,015 
και 0,02 μ. αντίστοιχα. Ανάμεσά τους 
υπάρχει αντίστοιχη λευκωπή ταινία 
πάχους (0,011-0,014 μ.). Εσωτερικά 
φέρει πάλι ερυθρή ταινία κατά μήκος 
του χείλους πάχους (0,009-0,012 μ.) και 
ακόμα μία σωζόμενη κάθετη ερυθρή 
ταινία πάχους 0,027 μ. εκατέρωθεν της 
οποίας υπάρχουν λευκωπές ταινίες 
πάχους περίπου 0,01 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π797
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό

ΜΗΚΟΣ 0,085 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. χείλους: 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Η εξωτερική όψη καλύπτεται 
από 2 κτενίσματα λεπτών διαγώνι-
ων κυματοειδών γραμμών σε πυκνή 
διάταξη. Παρά την εκτεταμένη φθορά 
φαίνεται ότι το πρώτο αποτελείται 
περίπου από 10 και το δεύτερο από 
6-7 γραμμές. Εσωτερικά διακρίνεται 
πλατιά ερυθρή ταινία με 1 κτένισμα 
από 10 κάθετες λεπτές κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη και 1 από 5 
διαγώνιες λεπτές κυματοειδείς γραμ-
μές σε πυκνή διάταξη. Τέλος, στο ένα 
άκρο του οστράκου διακρίνεται κάθετη 
λευκωπή ταινία σε παράλληλη διάταξη 
με την ερυθρή. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτένισματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π798
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει διακόσμηση 
από κτένισμα 9 λεπτών έως μεσαίων 
κάθετων κυματοειδών γραμμών σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη. Εσωτερικά 
φέρει διακόσμηση από μοτίβο ομόκε-
ντρων κύκλων (ή κύκλου με ερυθρή 
στιγμή στο κέντρο). Τέλος, διακρίνο-
νται ίχνη από πολύ αποσπασματικό 
κτένισμα 2 ευθειών γραμμών λεπτού 
πάχους και πυκνής διάταξης. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π799
Α.Μ. Δ 182
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ. χείλους: 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει διακόσμηση 
από 2 αποσπασματικά σωζόμενες κά-
θετες παχιές παράλληλες κυματοειδείς 
Ε/Α γραμμές. Το χείλος περιτρέχει ακό-
μη μία πλατιά (0,01-0,012 μ.) ερυθρή 
ταινία. Εσωτερικά σώζει διακόσμηση 
από 3 κτενίσματα αποτελούμενα 
από 3 μεσαίες κάθετες κυματοειδείς 
γραμμές, επί πλατιάς ερυθρής ταινίας. 
Διακρίνεται και παράλληλη πλατιά 
λευκωπή οριζόντια ταινία παράλληλη 
της ερυθρής (ίσως να πρόκειται για 
φθορά). Πρόκειται για 2 συγκολλημέ-
να όστρακα. Το κατώτατο μέρος της 
διακόσμησης είναι αδιάγνωστο αλλά 

διακρίνονται ακόμη 2 γραμμές από 
κτένισμα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π800
Α.Μ. Δ 183
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος το οποίο 
στην εσωτερική πλευρά σώζει τμήμα 
πιθανώς από 2 Ε/Α ομόκεντρους 
κύκλους με πάχος περίπου 0,018 και 
0,016 μ. Στην εξωτερική επιφάνεια σώ-
ζεται ίχνος κτενίσματος που όμως δεν 
μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο μοτίβο 
λόγω αποσπασματικότητας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1δ ή Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π801
Α.Μ. Δ 183
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει συστάδα 
από 8 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
λεπτού πάχους και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης. Στην εσωτερική επιφάνεια 
σώζεται τμήμα ολόβαφου ερυθρού 
κύκλου επί ανοικτής επιφάνειας καθώς 
και ίχνος από δεύτερη ερυθρή αδιά-
γνωστη επιφάνεια. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής γκρίζος πυρήνας
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π802
Α.Μ. Δ 185
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει ερυθρή ταινία μέγιστου 
σωζόμενου πλάτους (0,033 μ.) επί 
της οποίας υπάρχει κτένισμα από 7-8 
κάθετες κυματοειδείς λεπτού πάχους 
(0,001-0,002 μ.) γραμμές. Σώζονται 
επίσης αποσπασματικά ίχνη δεύτερης 
ερυθρής ταινίας. Ανάμεσά τους υπάρχει 
σε παράλληλη διάταξη λευκωπή ταινία 
πάχους (0,011-0,013 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
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ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π803
Α.Μ. Δ 196
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Η διακόσμησή του συνίσταται 
σε 3 σειρές 3, 4 και 4 ερυθρών στιγμών 
αντίστοιχα σε λευκό βάθος. Υπάρχουν 
και λιγοστά ίχνη που ίσως παραπέ-
μπουν σε ύπαρξη άλλου ερυθρού 
κοσμήματος. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 4
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π804
Α.Μ. Α 56
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,087 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει δύο ερυθρές καμπυλό-
γραμμες ταινίες πλάτους 1,5 εκ. και 2,5 
αντίστοιχα επί ανοικτής επιφάνειας. 
Ίχνη τρίτης αδιάγνωστης ταινίας 
σώζονται στην άκρη του οστράκου. Οι 
ερυθρές ταινίες εναλλάσσονται με 3 
αντίστοιχες λευκωπές.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1δ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π805
Α.Μ. Α 56
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,116 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που 
σώζει κάθετες ερυθρές ταινίες πάχους 
περίπου 1 εκ. Ανάμεσά τους διακρίνο-
νται ίχνη από τουλάχιστον 2 ερυ-
θρούς κυκλικούς δακτύλιους πλάτους 
κυμαινόμενου από 0,01 έως 0,015 μ. Η 
διακόσμηση είναι εξαιρετικά φθαρμένη 
καθιστώντας την φύση των μοτίβων 
ασαφή.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5 + Ε/Α 2;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π806
Α.Μ. Ι 60
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό

ΜΗΚΟΣ 0,094 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. χείλους: 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοι-
κτού αγγείου. Σώζει στην εξωτερική 
επιφάνεια 3 κτενίσματα από 4, 8 και 7 
κάθετες κυματοειδείς λεπτές γραμμές 
σε εναλλαγή με μονές κάθετες πλατιές 
ταινίες πάχους από 0,005 έως 0,01 μ. 
Η μεσαία συστάδα σώζεται ακέραιη 
με πάχος 0,036 μ. Τα κτένισματα έχουν 
λεπτό πάχος και είναι τοποθετημένα 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη. Στην 
εσωτερική επιφάνεια σώζονται 2 
συγκλίνοντα κτενίσματα από 8 κάθετες 
και 8 διαγώνιες λεπτές κυματοειδείς 
γραμμές. Ανάμεσά τους υπάρχει 
αρνητικό μοτίβο σε σχήμα ανάποδου 
τριγώνου. Οι γραμμές των κτενισμάτων 
βρίσκονται σε μεσαία διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 6
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π807
Α.Μ. Ι 60
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,027 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους με γένεση 
προχοής. Στην εσωτερική επιφάνεια 
σώζεται τμήμα πλατιάς ερυθρής 
ταινίας που περιέχει 2 κτενίσματα 
αποτελούμενα από μονή λεπτή κυμα-
τοειδή και ζεύγος λεπτών κυματοειδών 
γραμμών πάχους 0,001 εκ. και 0,003 μ. 
αντίστοιχα. Τα κτενίσματα διατάσσο-
νται κάθετα έως προς το χείλος. Όλη 
η υπόλοιπη επιφάνεια είναι ερυθρή 
εκτός από 2 αρνητικά ρομβοειδή κο-
σμήματα κοντά στην οπή της προχοής. 
Εξωτερικά το όστρακο φέρει ερυθρή 
μονόχρωμη διακόσμηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 7
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π808
Α.Μ. Ι 67
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος 
ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά σώζει 
κτένισμα από 7 διαγώνιες παράλληλες 
λεπτές έως μεσαίες (0,001-0,025 μ.) κυ-
ματοειδείς γραμμές σε πυκνή διάταξη 
(0,001-0,003 μ.). Εσωτερικά φέρει ίχνη 2 
ερυθρών διαγώνιων ταινιών εκατέρω-
θεν λευκωπής πλάτους 0,013 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π809
Α.Μ. ΙΕ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,051 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου που σώζει διακόσμηση από 4 
Ε/Α στιγμές σε κυκλική διάταξη.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π810
Α.Μ. ΙΕ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζεται αποσπασματικά ερυθρή διακό-
σμηση χωρίς να είναι δυνατό να διευ-
κρινισθεί το είδος του μοτίβου. Εσωτε-
ρικά σώζει αποσπασματικά Ε/Α κύκλο 
πάχους 0,01-0,015 μ. που πληρούται 
από κτενιστή διακόσμηση αποτελούμε-
νη από λεπτές κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση

Α.Ε. Π811
Α.Μ. ΙΕ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Η διακόσμηση συνίσταται 
σε Ε/Α κύκλο με λευκωπή στιγμή στο 
κέντρο. Σώζεται επίσης, ημικυκλική 
ερυθρή ταινία που ίσως αποτελεί 
δεύτερο αποσπασματικά σωζόμενο 
δακτύλιο από μοτίβο ομόκεντρων Ε/Α 
κύκλων. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π812
Α.Μ. ΙΕ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,084 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει αδιάγνωστη 
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Ε/Α διακόσμηση. Διακρίνονται ερυθρές 
και καστανές επιφάνειες, καθώς και 
πολύ μικρά τμήματα από αρνητικά 
μοτίβα. Εσωτερικά σώζει διακόσμηση 
από δύο εφαπτόμενους Ε/Α κύκλους 
σε οριζόντια ή διαγώνια διάταξη 
σε συνδυασμό με αποσπασματικά 
σωζόμενη Ε/Α ταινία πληρούμενη με 
κτενιστή διακόσμηση (3-4 παράλληλες 
λεπτές κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π813
Α.Μ. ΙΕ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει διακόσμηση 
από 2 κτενίσματα. Το ένα αποτελείται 
από 6 διαγώνιες μεσαίου πάχους κυ-
ματοειδείς γραμμές σε πυκνή διάταξη. 
Από το άλλο σώζονται μόλις 3 μεσαίου 
πάχους διαγώνιες κυματοειδείς 
γραμμές. Εσωτερικά, η διακόσμηση 
συνίσταται σε εναλλαγή 4 πλατιών 
ερυθρών ταινιών με 5 αντίστοιχες αλλά 
λεπτότερες λευκωπές σε παράλληλη 
διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π814
Α.Μ. ΙΕ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,074 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική όψη φέρει 
λευκωπή ταινία πλάτους περίπου 1 
εκ. εκατέρωθεν της οποίας υπάρχουν 
ερυθρές πλατιές ταινίες πληρούμενες 
με συγκλίνοντα κτενίσματα από 6 
και 7 διαγώνιες λεπτές κυματοειδείς 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά 
επαναλαμβάνεται η ίδια διακόσμηση 
με την μόνη διαφορά ότι έχουμε εναλ-
λαγή 3 ερυθρών με 3 λευκωπές ταινίες. 
Τα κτενίσματα δεν είναι δυνατόν να 
περιγραφούν με βεβαιότητα λόγω 
κακής διατήρησης της διακόσμησης 
του οστράκου. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 

ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π815
Α.Μ. ΙΕ 27
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει αποσπασμα-
τικό κτένισμα από 7 κάθετες κυματοει-
δείς λεπτές (0,0005-0,001 μ.) γραμμές 
σε πυκνή διάταξη (0,001-0,003 μ.). 
Εσωτερικά φέρει διακόσμηση από μία 
ερυθρή ταινία μέγιστου σωζόμενου 
πλάτους 0,029 μ. η οποία περιέχει 
αποσπασματικό κτένισμα από τέσσερις 
κυματοειδείς λεπτές κάθετες γραμμές 
(0,001-0,002 μ.) σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,001-0,004 μ.). Σώζονται ίχνη 
δεύτερης ερυθρής ταινίας μεγίστου 
σωζόμενου πλάτους 0,01 μ. και ανά-
μεσά τους εκτείνεται λευκωπή ταινία 
πλάτους 0,012-0,013 μ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π816
Α.Μ. ΙΕ 27
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,081 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει 2 Ε/Α καμπύλες ταινίες 
μεγίστου πλάτους (0,018 και 0,021 μ. 
αντίστοιχα) και ίχνη από τρίτη πολύ 
αποσπασματικά σωζόμενη. Πιθανότα-
τα ανήκουν σε ερυθρούς δακτύλιους. 
Οι 3 πιθανοί δακτύλιοι βρίσκονται 
στον ίδιο άξονα και διατρέχονται από 
κτένισμα αποτελούμενο από 6-7 λεπτές 
(0,0005-0,001 μ.) διαγώνιες κυματο-
ειδείς γραμμές σε πυκνή έως μεσαία 
διάταξη (0,002-0,003 μ.). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π817
Α.Μ. ΙΕ 27
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,195 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Η διακόσμησή του συνίστα-
ται από μονή, κάθετη λευκή ταινία, 
μεγίστου σωζόμενου πάχους 0,018 μ. 
εκατέρωθεν της οποίας διακρίνονται 
2 πλατιές κάθετες ερυθρές ταινίες. Το 
σωζόμενο πλάτος της μιας ερυθρής 
ταινίας ανέρχεται σε 0,086 μ. και περι-
έχει 3 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
πάχους 0,01 μ. έκαστη, σε αραιή διάτα-
ξη. Η δεύτερη ερυθρή ταινία σώζεται 
σε πλάτος 0,038 μ. και σώζει 1 κάθετη 

κυματοειδή ταινία πάχους 0,01 μ. 
περίπου. Η μεσολάβηση ερυθρών επι-
φανειών ανάμεσα στα κτενίσματα δίνει 
την αίσθηση διακόσμησης εναλλαγής 
λευκών-ερυθρών ταινιών.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β παραλλαγή 
με συνδυασμό ευθείας με κυματοειδείς 
πλατιές ταινίες
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π818
Α.Μ. ΙΕ 30
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,068 μ. λαιμού: 0,02 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με γένεση 
λαιμού. Σώζει δύο συστάδες 5 και 
5 κάθετων κυματοειδών γραμμών 
λεπτού-μεσαίου πάχους (0,001-0,003 
μ.) και πυκνής διάταξης. Ανάμεσα στις 
συστάδες σώζονται 2-3 κάθετες μονές 
ταινίες πάχους 0,01 μ. περίπου. Πρό-
κειται για 2 συγκολλημένα όστρακα. 
Υπάρχει ακόμη ένα όστρακο συνανήκον 
και διακοσμείται με 2 κάθετα κτενίσμα-
τα από κυματοειδείς λεπτές γραμμές 
σε πυκνή διάταξη τα οποία βρίσκονται 
εκατέρωθεν πλατιάς λευκωπής ταινίας 
(πλάτους 0,009-0,011 μ.).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) ΚΤ/Ε/Α 1β β) 
ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π819
Α.Μ. ΙΕ 30
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,077 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Η διακόσμησή του συνίσταται 
σε πλατιά Ε/Α γωνιώδη ταινία πλη-
ρούμενη με κτενίσματα 5 και 6 λεπτών 
ευθειών γραμμών σε πυκνή διάταξη. Τα 
2 κτενίσματα συμπλέκονται κοντά στην 
κορυφή της γωνιώδους ταινίας δίνο-
ντας την εντύπωση μοτίβου πλέγματος.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π820
Α.Μ. ΙΕ 30
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,091 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου το οποίο σώζει διακόσμηση 
που συνίσταται σε 3 Ε/Α παράλληλες 
διαγώνιες ταινίες, εκ των οποίων οι 



Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ •  AURA                                                                                                          ·  138  ·

δύο είναι αποσπασματικές. Η πρώτη 
Ε/Α ταινία είναι ευθεία και σώζει 
κτένισμα από 2 λεπτές κυματοειδείς 
παράλληλες γραμμές σε πυκνή διάτα-
ξη. Στην ακμή της ταινίας σώζονται 
δύο ολόβαφες στιγμές. Η δεύτερη Ε/Α 
ταινία είναι κυματοειδής και σώζεται 
πλήρως. Η ταινία φέρει κτένισμα από 7 
λεπτές παράλληλες κυματοειδείς γράμ-
μες σε πυκνή διάταξη. Στην ακμή της 
σώζονται συνολικά 8 ολόβαφες στιγμές 
4 σε κάθε πλευρά. Η τρίτη ταινία 
σώζεται αποσπασματικά. Διακρίνεται 
ολόβαφη ερυθρή επιφάνεια και μία 
ερυθρή στιγμή στην ακμή της. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 μοτίβα ΚΤ/Ε/Α 
2β + Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π821
Α.Μ. ΙΣΤ 30
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
ερυθρές ταινίες σε σχήμα Π οι οποίες 
πληρούνται από 2 κτενίσματα με 3 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές. Το 
μοτίβο συνδέεται με τμήμα κυκλικού 
δακτυλίου ή ολόβαφου κύκλου μέσω 
πολύ μικρής ταινίας, πλάτους 0,018 
μ. πληρούμενης επίσης από κτένισμα 
τριών συνολικά γραμμών. Όλα τα κτενί-
σματα έχουν λεπτό πάχος σε μεσαία 
διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 2α + ΚΤ/Ε/Α 
1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π822
Α.Μ. ΙΣΤ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. χείλους: 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους από ανοικτό 
αγγείο. Εξωτερικά φέρει αδιάγνωστη 
Ε/Α διακόσμηση λόγω φθοράς. Εσω-
τερικά φέρει διακόσμηση από παχιά 
οριζόντια ερυθρή ταινία η οποία περι-
έχει 2 οριζόντια κτενίσματα από 2 και 
4 ευθείες παράλληλες λεπτές γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Το χείλος περιτρέχει 
ακόμα 1 πλατιά ερυθρή ταινία, ενώ με-
ταξύ των ερυθρών μεσολαβεί λευκωπή 
πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1γ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π823
Α.Μ. ΙΣΤ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζεται κεντρική λευκωπή 
πλατιά ταινία εκατέρωθεν της οποίας 
υπάρχουν ερυθρές ταινίες πληρού-
μενες με κτενιστή διακόσμηση. Στην 
πρώτη ταινία διακρίνονται 4 κάθετες 
παράλληλες λεπτές κυματοειδείς 
γραμμές σε μεσαία διάταξη. Στην 
δεύτερη ταινία διακρίνονται 2 κάθετες 
λεπτές κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π824
Α.Μ. ΙΣΤ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ. χείλους: 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
φέρει κτενιστή διακόσμηση από 8 
ευθείες λεπτές παράλληλες διαγώνιες 
γραμμές σε πυκνή έως αραιή διάταξη. 
Εσωτερικά υπάρχει διακόσμηση από 
2-3 ολόβαφους κύκλους εκ των οποίων 
μόλις ο ένας έχει σωθεί σχεδόν ολόκλη-
ρος. Η μέγιστη διάμετρος του πλήρως 
σωζόμενου κύκλου ανέρχεται σε 0,02 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 5/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α ΚΤ3α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π825
Α.Μ. ΙΣΤ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,08 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,0117 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική του επιφάνεια 
φέρει 2 κτενίσματα (από 6 και 1 αντί-
στοιχα) λεπτές έως μεσαίες κάθετες, 
κυματοειδείς παράλληλες γραμμές σε 
μεσαία διάταξη (0,003 μ.). Εσωτερικά 
σώζεται διακόσμηση που θυμίζει 
οκτώσχημο Ε/Α μοτίβο. Πρόκειται 
ουσιαστικά για 2 ομόκεντρους Ε/Α κύ-
κλους εκ των οποίων ο εσωτερικός έχει 
διάμετρο 0,04 μ. Οι ομόκεντροι κύκλοι 
εφάπτονται μέσω ερυθρής μικρού 
μήκους ταινίας με αντίστοιχο μοτίβο 
αποσπασματικά σωζόμενο. Διακρίνεται 
τμήμα του εξωτερικού δακτυλίου και 
ολόβαφος ερυθρός κύκλος. Πρόκειται 
για 2 συγκολλημένα όστρακα. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π826
Α.Μ. ΙΣΤ 22
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,093 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο σώματος από 
κλειστό αγγείο. Φέρει διακόσμηση 
από δύο αποσπασματικά σωζόμενες 
ερυθρές ταινίες μέγιστου σωζόμενου 
πλάτους 0,043 και 0,038 μ. οι οποίες 
πληρούνται με κτενίσματα. Η πρώτη 
ταινία (0,043 μ.) φέρει κτένισμα αποτε-
λούμενο από 7 διαγώνιες κυματοειδείς 
λεπτές (0,001-0,002 μ.) γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002- 
0,004 μ.). Η άλλη ταινία (0,038 μ.) φέρει 
κτένισμα από 7 κάθετες κυματοειδείς 
λεπτές (0,001-0,002 μ.) γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη (0,002-0,003 
μ.). Τις δύο ερυθρές ταινίες χωρίζει 
λευκωπή ταινία πλάτους 0,0055-0,0095 
μ. Τα κτενίσματα των δύο ερυθρών 
ταινιών φαίνεται ότι συγκλίνουν όμως 
αυτό δεν είναι σαφές λόγω αποσπα-
σματικότητας. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π827
Α.Μ. ΙΣΤ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,16 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Φέρει μονή πλατιά λευκωπή 
κάθετη ταινία εκατέρωθεν της οποίας 
υπάρχουν 2 ερυθρές πλατιές ταινίες 
πληρούμενες με κτενιστή διακόσμη-
ση. Η μία ταινία περιέχει φθαρμένο 
κτένισμα από 2-3 κάθετες λεπτές 
κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή διά-
ταξη, ενώ η άλλη φέρει κτένισμα από 
3 κυματοειδείς κάθετες παράλληλες 
γραμμές μεγάλου πάχους και μεσαίας 
διάταξης. Στην εσωτερική πλευρά του 
οστράκου σώζονται μόνο ίχνη ερυθρού 
επιχρίσματος. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π828
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Α.Μ. ΙΣΤ 31
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,058 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,0125 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά η εκτεταμένη 
φθορά δεν επιτρέπει αναγνώριση και 
περιγραφή της διακόσμησης. Διακρί-
νονται μόνο κάποια ίχνη κτενίσματος. 
Εσωτερικά διακρίνονται 2 αποσπα-
σματικά σωζόμενες ερυθρές ταινίες 
μεγίστου σωζόμενου πλάτους 0,009 
και 0,007 μ. Ίχνη κτενίσματος από 2 
κάθετες κυματοειδείς λεπτές (0,001 μ.) 
γραμμές σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.) 
υποδηλώνουν ότι η μία τουλάχιστον 
ερυθρή ταινία περιείχε κτενιστή δια-
κόσμηση. Ανάμεσα στις δύο ερυθρές 
ταινίες σώζεται σε λευκό βάθος ερυθρή 
αλυσίδα κύκλων (σώζονται ένας και 
αποσπασματικά ένας δεύτερος). Οι 
κύκλοι είναι ολόβαφοι και ενώνονται 
με πλατιά κάθετη ερυθρή ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π829
Α.Μ. ΙΣΤ 50
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,152 μ. και 0,156 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. και 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δύο τμήματα κλειστού 
αγγείου. Σώζεται πλατιά ταινία, πάχους 
0,04 μ. η οποία πιθανόν διατρέχει 
οριζόντια την κοιλιά του αγγείου, δη-
μιουργώντας δύο διακοσμητικά πεδία. 
Στο άνω διακοσμητικό πεδίο σώζεται 
Ε/Α τρίγωνο εφαπτόμενο με Ε/Α ρόμβο 
ή τρίγωνο (η ύπαρξη ρόμβου ίσως υπο-
δηλώνει την ύπαρξη πλέγματος). Στο 
κάτω πεδίο σώζονται κάθετες παράλ-
ληλες τεθλασμένες ταινίες πάχους 0,02 
μ. περίπου σε συνδυασμό με αλυσίδες 
κύκλων. Πρόκειται για 45 συνανήκοντα 
όστρακα με κάποιες ομάδες συγκολλη-
μένων. Όλα έχουν ενταχθεί στον ίδιο 
αριθμό ευρετηρίου. Εδώ περιγράφο-
νται μόνο οι 2 καλύτερα σωζόμενες 
ομάδες συγκολλημένων οστράκων. 
Πιθανώς προέρχονται από φλάσκα.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ συνδυασμός: Ε/Α 
2, Ε/Α 5, Ε/Α 6 και Ε/Α 7
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π830
Α.Μ. ΙΖ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει διακόσμηση από απο-
σπασματικά σωζόμενο ερυθρό κύκλο 

που φέρει ερυθρή στιγμή στο κέντρο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π831
Α.Μ. ΙΖ 1
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που σώζει 
σχεδόν ακέραιο Ε/Α κύκλο με λευκή 
στιγμή στο κέντρο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π832
Α.Μ. ΙΖ 1
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,097 μ. 0,061 μ. 0,086 μ. 0,18 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. 0,01 μ. 0,011 μ. 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 τμήματα σώματος από 
κλειστό αγγείο. Παρά την εκτεταμένη 
φθορά φαίνεται ότι η διακόσμηση 
όλων συνίσταται σε Ε/Α κάθετες και 
διαγώνιες παράλληλες ταινίες (πλη-
ρούμενες με κτενιστή διακόσμηση) 
πλάτους 0,03 έως 0,035 μ. Τα κτενίσμα-
τα είναι παράλληλα κυματοειδή πά-
χους 0,001 μ. και πυκνής έως μεσαίας 
διάταξης. Εναλλάξ των ταινιών αυτών 
υπάρχουν κάθετες λευκές ταινίες πά-
χους 0,01 έως 0,014 μ. Πρόκειται για 8 
συνανήκοντα όστρακα συνολικά. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π833
Α.Μ. ΙΖ 1
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
φέρει 2-3 κτενίσματα από συνολικά 
12 παράλληλες διαγώνιες κυματοει-
δείς γραμμές, πολύ μικρού πάχους 
και πυκνής διάταξης. Στην εσωτερική 
επιφάνεια η διακόσμηση συνίσταται 
σε Ε/Α κάθετη ταινία πληρούμενη με 
κτένισμα από 2 κάθετες κυματοειδείς 
λεπτές γραμμές. Σε επαφή με αυτή βρί-
σκεται Ε/Α κύκλος (μέγιστου πάχους: 
0,013 μ.) από τον δακτύλιο του οποίου 
ξεκινούν 3 ερυθρές πλατιές κυματοει-
δείς ταινίες (η τρίτη ενδέχεται να είναι 
επίσης ερυθρός κύκλος που εφάπτεται 
με τον πρώτο). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 

ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2-3 κτενίσματα 
ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5 + ΚΤ/Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π834
Α.Μ. ΙΖ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,047 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει αποσπασμα-
τικά σωζόμενο κτένισμα, αποτελούμε-
νο από 9 λεπτές έως μεσαίες διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη. Εσωτερικά φέρει δια-
κόσμηση από αποσπασματικά σωζόμε-
νη καμπύλη ερυθρή ταινία (πιθανότατα 
κύκλος) και δεύτερη ερυθρή επιφάνεια 
(ίσως ερυθρή ολόβαφη στιγμή στο 
κέντρο του κύκλου). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π835
Α.Μ. ΙΖ 3
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,061 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει διακόσμηση από Ε/Α 
δακτύλιο με λευκή στιγμή στο κέντρο 
ενωμένο με αποσπασματικό ολό-
βαφο κύκλο (ίσως υπάρχει και πάλι 
λευκή στιγμή που δεν σώζεται λόγω 
αποσπασματικότητας του οστράκου). 
Οι δακτύλιοι των κύκλων πληρούνται 
με σειρά μονών κάθετων κυματοειδών 
κτενισμάτων (συνολικά 9) λεπτού 
πάχους και αραιής διάταξης. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π836
Α.Μ. ΙΖ 11
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από 
κλειστό αγγείο. Φέρει διακόσμηση από 
δύο διασταυρούμενες ερυθρές ταινίες 
μέγιστου σωζόμενου πλάτους 0,009 
και 0,012 μ., ενώ υπάρχει και ίχνος από 
τρίτη αντίστοιχη ταινία. Οι ερυθρές 
ταινίες εφάπτονται με ακόμη μία ερυ-
θρή ταινία σωζόμενου πλάτους 0,014 
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μ. η οποία περιέχει και μία κάθετη κυ-
ματοειδή λεπτή (0,0015 μ.) γραμμή. Οι 
3 διασταυρούμενες ταινίες πιθανότατα 
σχηματίζουν πλέγμα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3 + ΚΤ/Ε/Α 2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π837
Α.Μ. ΙΖ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. χείλους: 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους και σώματος 
ανοικτού αγγείου. Στην εξωτερική 
επιφάνεια σώζει ερυθρό στιλπνό 
επίχρισμα. Στην εσωτερική επιφά-
νεια σώζονται 3 κτενίσματα εκ των 
οποίων τα 2 αποσπασματικά. Το πρώτο 
αποτελείται από 2 λεπτές κυματοειδείς 
παράλληλες διαγώνιες γραμμές σε 
μεσαία (0,003 μ.) διάταξη. Στο δεύτερο 
σώζονται 4 ομοίως λεπτές διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή διάτα-
ξη. Στο τρίτο σώζονται επίσης 4 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή διάταξη.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π838
Α.Μ. ΙΖ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,041 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Η διακόσμησή του συνίσταται 
σε εναλλαγή ερυθρών και λευκωπών 
κάθετων λεπτών και πλατιών ταινιών 
Περίπου 8-9 ολόβαφες ερυθρές στιγμές 
κάθετα διατεταγμένες σε σειρές αντί-
στοιχα των 2, 3 και 4 συμπληρώνουν 
την διακόσμηση.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α; + Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π839
Α.Μ. ΙΖ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,111 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοι-
κτού αγγείου. Η εξωτερική επιφάνεια 
σώζει διακόσμηση από 3 κτενίσματα 
κάθετων, λεπτών παράλληλων κυματο- 
ειδών γραμμών εκ των οποίων τα 2 
σώζονται αποσπασματικά. Η μεσαία 

συστάδα αποτελείται από 8 γραμμές 
πάχους 0,001-0,002 μ. και πυκνής 
διάταξης (0,001 μ.). Η εσωτερική επιφά-
νεια φέρει διακόσμηση από 4 διασταυ-
ρούμενες Ε/Α πλατιές ταινίες οι οποίες 
δημιουργούν είδος πλέγματος. Οι 
κυκλικές και ελλειπτικού σχήματος λευ-
κές επιφάνειες που δημιουργούνται, 
διακοσμούνται με Ε/Α κυκλικά μοτίβα 
σε 3 περιπτώσεις ενώ στην τέταρτη δεν 
σώζεται τίποτα. Το ένα μοτίβο σώζεται 
ολόκληρο (ερυθρός κύκλος με λευκή 
στιγμή στο κέντρο), ενώ στις άλλες 2 
περιπτώσεις σώζεται μόνο τμήμα του 
ερυθρού δακτυλίου. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π840
Α.Μ. ΙΖ 17
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,072 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει 3-4 κτενί-
σματα αποτελούμενα από 2, 7, 6 και 6 
αντίστοιχα κυματοειδείς και ευθείες 
κάθετες και διαγώνιες λεπτές γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά σώζει 
αποσπασματικά 2 πλατιές κάθετες Ε/Α 
ταινίες και ανάμεσά τους μοτίβο 2 ερυ-
θρών εφαπτόμενων δακτυλίων κάθετα 
τοποθετημένων. Ο ένας από αυτούς 
σώζεται αποσπασματικά.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 κτένισμα ΚΤ3β
1 κτένισμα ΚΤ6β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π841α
Α.Μ. ΙΖ 17
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,101 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου που σώζει διακόσμηση από 
2 πλατιές Ε/Α συγκλίνουσες ταινίες, 
πληρούμενες με κτενιστή διακόσμηση. 
Τα κτενίσματα σώζονται αποσπασμα-
τικά και αποτελούνται το ένα από 4-5 
λεπτές έως μεσαίες κυματοειδείς γραμ-
μές σε μεσαία διάταξη. Το δεύτερο από 
5-6 λεπτές έως μεσαίες κυματοειδείς 
γραμμές σε μεσαία έως αραιή διάταξη. 
Το τμήμα των ερυθρών ταινιών που 
δεν είναι διακοσμημένο με κτενίσματα 
δημιουργεί ένα μοτίβο σε σχήμα V. Το 
όστρακο συνανήκει με το Π841β.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία

ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π841β
Α.Μ. ΙΖ 17
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,137 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου (πιθανόν φλάσκας) που σώζει 
την γένεση λαιμού. Φέρει διακόσμηση 
αποτελούμενη από πλατιά ερυθρή 
ταινία με κτένισμα αποτελούμενο 
από 5 κάθετες κυματοειδείς γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. Επίσης σώζονται 
αποσπασματικά 2 ακόμη ερυθρές 
ταινίες, οι οποίες διαχωρίζονται από 
την κεντρική με 2 αντίστοιχες πλατιές 
λευκωπές ταινίες. Το όστρακο συνα-
νήκει με το Π841α. Αποτελείται από 3 
συγκολλημένα όστρακα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π842
Α.Μ. ΙΗ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,017 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 τμήματα σώματος από 
κλειστό αγγείο. Σώζουν από 4 Ε/Α κάθε-
τες καμπύλες ταινίες πάχους 0,01-0,012 
μ. (η μία είναι ευθεία). Πρόκειται για 2 
συνανήκοντα όστρακα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) Ε/Α 2 β) Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π843
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζει στην εξωτερική 
επιφάνεια τμήμα κάθετης Ε/Α ταινίας 
με μέγιστο σωζόμενο πάχος 0,015 μ. 
Επιπλέον σώζεται Ε/Α δακτύλιος διαμέ-
τρου περίπου 0,023 μ. με λευκή στιγμή 
στο κέντρο.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5 + Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π844
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Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,0125 μ. χείλους: 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους από ανοικτό 
αγγείο. Εξωτερικά σώζεται επιφάνεια 
με ίχνη τριβής (ελαφρώς γυαλιστερή). 
Εσωτερικά έχουμε την ίδια επεξερ-
γασία και επίσης σώζεται κτένισμα 
από 2 ευθείες λεπτές (0,001-0,0005 μ.) 
κάθετες γραμμές σε πυκνή διάταξη 
(0,0005 μ.). Υπάρχει επίσης και δεύτερο 
κτένισμα από 4 αντίστοιχες γραμμές σε 
πολύ πυκνή διάταξη.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π845
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. χείλους: 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει ερυθρό μονό- 
χρωμο επίχρισμα. Εσωτερικά σώζονται 
αποσπασματικά δύο ερυθρές ταινίες 
μεγίστου σωζόμενου μήκους 0,016 και 
0,029 μ. πληρούμενες με κτένισμα η 
πρώτη αποτελούμενο από 3 λεπτές δια-
γώνιες (0,001 μ.) και η δεύτερη από 4 
λεπτές διαγώνιες κυματοειδείς λεπτές 
(0,001 μ.) γραμμές σε πυκνή διάταξη 
(0,0007 μ.). Τις ερυθρές ταινίες χωρίζει 
πλατιά ελαφρώς διαγώνια λευκωπή 
ταινία. Το χείλος περιτρέχει ερυθρή 
ταινία.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με πολλά 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π846
Α.Μ. ΙΘ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,096 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος από κλει-
στό αγγείο. Φέρει διακόσμηση από δύο 
αποσπασματικά σωζόμενους ερυθρούς 
δακτυλίους μεγίστου σωζόμενου 
πλάτους (0,014 και 0,007 μ.). Επίσης 
σώζονται δύο ολόβαφα αποσπασμα-
τικά σωζόμενα γεωμετρικά σχήματα 
ερυθρού χρώματος για το σχήμα των 
οποίων δεν μπορούμε να είμαστε σί-
γουροι λόγω της αποσπασματικής τους 
διατήρησης.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5 + Ε/Α 6;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Έντριπτη
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π847
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,056 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει Ε/Α κάθετη τεθλασμέ-
νη γραμμή πάχους 0,01 έως 0,015 μ. 
Ακόμη, σώζεται και τμήμα Ε/Α κάθετης 
ευθύγραμμης ταινίας.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π848
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζεται κτένισμα 
από 5 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
πολύ λεπτού πάχους και μεσαίας 
διάταξης (0,002-0,003 μ.). Σώζεται 
επίσης και μονή αντίστοιχη γραμμή 
(ανήκει στο ίδιο κτένισμα). Εσωτερικά 
η διακόσμηση συνίσταται σε τμήμα Ε/Α 
κύκλου με ερυθρή στιγμή στο κέντρο. Η 
διάμετρός του είναι 0,022 μ. περίπου.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π849
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζει κτένισμα από 14 διαγώνιες κυμα-
τοειδείς γραμμές πολύ λεπτού πάχους 
(0,001 μ.) και πυκνής διάταξης. Στην 
εσωτερική επιφάνεια σώζει κάθετη 
Ε/Α ταινία πληρούμενη εν μέρει από 
7 κάθετες παράλληλες κυματοειδείς 
γραμμές πάχους 0,001 μ. και πυκνής 
έως μεσαίας διάταξης. Εκτός από την 
ερυθρή υπάρχει και τμήμα αντίστοιχης 
λευκωπής πλατιάς ταινίας.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας) 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π850
Α.Μ. ΙΘ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα βάση κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,032 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. βάσης: 0,016 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που ανήκει 
στο κατώτατο μέρος κλειστού αγγείου. 
Σώζεται και τμήμα της βάσης του. Η 
διακόσμηση συνίσταται σε 3 Ε/Α τεθλα-
σμένες ταινίες πάχους 0,011-0,012 μ. Η 
κεντρική απολήγει σε εφαπτόμενη Ε/Α 
οριζόντια ταινία, πάχους 0,008-0,009 
μ. Σε επαφή με την τελευταία βρίσκεται 
τμήμα Ε/Α δακτυλίου πάχους 0,019 μ. 
στην περιφέρεια της βάσης.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6-6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π851
Α.Μ. ΙΘ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζεται διακόσμηση από δύο Ε/Α γω-
νιώδεις ταινίες σε οριζόντια διάταξη οι 
οποίες εναλλάσσονται με 2 αντίστοιχες 
λευκωπές γωνιώδεις ταινίες. Η μία από 
τις ερυθρές ταινίες φέρει και διακόσμη-
ση από λεπτό κάθετο κυματοειδές κτέ-
νισμα αποτελούμενο από 8-9 λεπτές, 
κάθετες, παράλληλες γραμμές πάχους 
0,002-0,003 μ. και πυκνής διάταξης 
(0,001 μ.).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1ε + ΚΤ/Ε/Α 2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π852
Α.Μ. ΙΘ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει αποσπασματικά σω-
ζόμενο Ε/Α δακτύλιο εφαπτόμενο με 
κάθετη πλατιά Ε/Α ταινία.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π853
Α.Μ. ΙΘ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει αποσπασματικά δια-
κόσμηση από 2 ομόκεντρους κύκλους 
(ο δεύτερος ίσως είναι ερυθρή στιγμή 
στο κέντρο). Ο κύκλος εφάπτεται με 
αντίστοιχο δακτύλιο (ή Ε/Α ταινία) ο 
οποίος φέρει και πολύ αποσπασματικά 
σωζόμενο κτένισμα από 2 κυματοειδείς 
γραμμές.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5 + ΚΤ/Ε/Α 2α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π854
Α.Μ. ΙΘ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,099 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει διακόσμηση 
αποτελούμενη από πλατιά Ε/Α ταινία 
(πάχους 0,02-0,022 μ.) σε συνδυασμό 
με αποσπασματικά σωζόμενη τριγωνι-
κού σχήματος Ε/Α ταινία που περιέχει 
κτένισμα από 4 λεπτές διαγώνιες κυ-
ματοειδείς γραμμές σε μεσαία διάταξη. 
Τις 2 ερυθρές χωρίζει λευκωπή ταινία 
πάχους περίπου 0,02 μ. Εσωτερικά 
φέρει διακόσμηση από αποσπασματικά 
σωζόμενη ερυθρή ταινία με κτένισμα 
από 4 κάθετες κυματοειδείς μεσαίες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας) 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 2α + Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π855
Α.Μ. ΙΘ 8
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζεται κτενιστή διακόσμηση από 
δύο συστάδες κυματοειδών γραμμών 
σε ερυθρό βάθος. Η μία συστάδα 
αποτελείται από 4 λεπτές έως μεσαίες 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή διάταξη. Η δεύτερη συστάδα 
αποτελείται από 6-7 λεπτές κάθε-
τες κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή 
διάταξη. Στην εσωτερική επιφάνεια 
σώζεται διακόσμηση από 2 πλατιές 
ερυθρές ταινίες. Μεσολαβεί λευκωπή 
πλατιά (0,017-0,018 μ.) ταινία που τις 
διαχωρίζει. Πρόκειται για 2 συγκολλη-
μένα όστρακα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Έντριπτη
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π856
Α.Μ. ΙΘ 9
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,027 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. χείλους: 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζονται τμήματα από 2 κτενίσματα 
από 3 κάθετες κυματοειδείς γραμμές, 
πάχους 0,002 μ. σε μεσαία διάταξη 
(0,002-0,003 μ.). Στην εσωτερική 
επιφάνεια σώζεται τμήμα ερυθρού 
δακτυλίου.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π857
Α.Μ. ΙΘ 12
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,048 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. χείλους: 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Η εξωτερική επιφάνεια είναι 
πιθανότατα ΕΜ. Η εσωτερική κοσμείται 
με κτένισμα από 6-7 κάθετες παράλ-
ληλες κυματοειδείς γραμμές, πάχους 
0,002-0,003 μ. σε μεσαία διάταξη.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π858
Α.Μ. ΙΘ 12
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,071 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ. χείλους: 0,007 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζει 2 συγκλίνοντα και εφαπτόμενα 
κτενίσματα πλάτους 0,021 μ. αποτε-
λούμενα από 7 κυματοειδείς διαγώνιες 
γραμμές το καθένα. Οι γραμμές έχουν 
πάχος 0,002 μ. και βρίσκονται σε πυκνή 
διάταξη. Στην εσωτερική επιφάνεια 
σώζεται τμήμα διαγώνιας Ε/Α ταινίας 
της οποίας το μέγιστο σωζόμενο πλάτος 
είναι 0,016 μ.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π859
Α.Μ. ΙΘ 13
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα λαιμός κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου που σώζει και μικρό μέρος του 
λαιμού. Διακοσμείται με δύο Ε/Α κύ-
κλους διαφορετικού τύπου. Ο πρώτος 
κύκλος έχει ερυθρή στιγμή στο κέντρο, 
ενώ ο δεύτερος είναι αρνητικός.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 μοτίβα Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π860
Α.Μ. ΙΘ 13
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. χείλους: 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζει ερυθρή ταινία επί της οποίας 
διακρίνονται 2 σειρές από 4 ολόβαφες 
ερυθρές στιγμές. Σώζεται κτένισμα από 
3 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές πά-
χους 0,002 μ. σε μεσαία διάταξη. Στην 
εσωτερική όψη εκτός από κάποια ίχνη 
ερυθρής βαφής δεν σώζεται τίποτα το 
διαγνωστικό.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 8
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π861
Α.Μ. ΙΘ 15
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,045 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. χείλους: 0,007 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια, 
ερυθρή ταινία πλάτους 0,015 μ. περι-
τρέχει το χείλος, ενώ αποσπασματικά 
σωζόμενη πλατιά κάθετη ερυθρή ταινία 
φέρει διακόσμηση από 2 κτενίσμα- 
τα περίπου 3 και 5 λεπτών κάθετων 
κυματοειδών γραμμών σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη. Παράλληλα με την 
ερυθρή υπάρχει και τμήμα αντίστοιχης 
λευκωπής πλατιάς κάθετης ταινίας. 
Στην εσωτερική πλευρά σώζεται απο-
σπασματικά πλατιά διαγώνια ερυθρή 
ταινία πληρούμενη από κτένισμα απο-
τελούμενο από 17-19 λεπτές διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή έως με-
σαία διάταξη. Στην άκρη του οστράκου 
σώζεται και ίχνος από πλατιά διαγώνια 
λευκωπή ταινία. Υπάρχει και άλλο 
συνανήκον όστρακο από το σώμα του 
αγγείου με παρόμοια διακόσμηση.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π862
Α.Μ. ΙΘ 18
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,073 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,019 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος με 
διακόσμηση και στις δύο επιφάνειες. 
Εξωτερικά φέρει κόσμημα αποτελού-
μενο από δύο παράλληλες Ε/Α ταινίες 
πάχους 0,007- 0,012 μ. και από μία 
ακόμη αποσπασματικά σωζόμενη 
ερυθρή ταινία. Οι ερυθρές χωρίζονται 
από λεπτότερες κυματοειδείς λευκωπές 
ταινίες. Εσωτερικά φέρει εξαιρετικά 
υποτυπώδη κτενίσματα από λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας) 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1β;
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π863
Α.Μ. ΙΘ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,097 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ. χείλους: 0,006 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει διακόσμη-
ση από αποσπασματικά σωζόμενη 
γωνιώδη ερυθρή ταινία πλάτους 0,02 
μ. πληρούμενη με 2 κτενίσματα από 5 
λεπτές (0,001 μ.) παράλληλες διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές σε πυκνή έως 
μεσαία διάταξη. Σώζεται ακόμη μία 
διαγώνια ερυθρή ταινία πλάτους 0,028 
έως 0,032 μ. η οποία πληρούται επίσης 
με κτένισμα από περίπου 7 λεπτές 
διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές σε πυ-
κνή διάταξη. Τέλος, υπάρχει και τρίτη 
αποσπασματικά σωζόμενη και ερυθρή 
ταινία μέγιστου σωζόμενου πάχους 
0,02 μ. με κτένισμα. Οι ερυθρές ταινίες 
χωρίζονται από αντίστοιχες λευκωπές 
πάχους από 0,005 έως 0,015 μ. (εκ των 
οποίων η μία είναι γωνιώδης όπως 
η πρώτη ερυθρή). Στην εσωτερική 
επιφάνεια σώζεται ερυθρή ταινία που 
περιτρέχει το χείλος. Από εκεί ξεκινούν 
3 ερυθρές ελαφρώς διαγώνιες ταινίες. 
Η πρώτη σώζεται αποσπασματικά, έχει 
μέγιστο σωζόμενο πάχος 0,02 μ. και 
φέρει ίχνη αδιάγνωστου κτενίσματος. 
Η κεντρική πληρούται με κτένισμα από 
6 διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές. Η 
τρίτη παράλληλη ταινία πληρούται 
επίσης με κτένισμα από 5-6 γραμμές οι 
οποίες στο κατώτερο τμήμα κάμπτο-
νται προς τα αριστερά. Τα κτενίσματα 
έχουν πάχος 0,001 μ. και είναι πυκνής 
έως μεσαίας διάταξης. Όπως και στην 
εξωτερική όψη, οι ερυθρές ταινίες 
χωρίζονται από λεπτότερες αλλά πλα-
τιές λευκωπές ταινίες Πρόκειται για 2 
συγκολλημένα όστρακα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 

ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 μοτίβα ΚΤ/Ε/Α 2β 
(+ 1 πιθανό Ε/Α 2;)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π864
Α.Μ. ΙΘ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,039 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,017 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Διακοσμείται με δύο αποσπα-
σματικά σωζόμενους Ε/Α εφαπτόμε-
νους δακτύλιους. Το μέγιστο σωζόμενο 
πάχος τους είναι 0,009 και 0,011 μ. 
αντίστοιχα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10YR 8/3-7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π865
Α.Μ. ΙΘ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,06 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει ερυθρή ταινία η οποία 
κοσμείται με κτένισμα από 8 κάθετες 
κυματοειδείς γραμμές λεπτού πάχους 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη. Σώζεται 
επίσης τμηματικά κάθετη λευκωπή 
πλατιά ταινία σε παράλληλη διάταξη 
με την αντίστοιχη ερυθρή.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π866
Α.Μ. ΙΘ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,123 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011-0,013 μ. χείλους: 0,007 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους από ανοικτό 
αγγείο. Εξωτερικά διακοσμείται από 
περίπου 7-8 καμπυλόγραμμες ερυθρές 
ταινίες χωρισμένες σε ομάδες των δύο 
και τριών με αντιθετική φορά. Εσωτερι-
κά διακοσμείται με μοτίβο 2 κάθε-
των Ε/Α γραμμών που πλαισιώνουν 
συστάδα από περίπου 6 οριζόντιες Ε/Α 
ταινίες. Οι ταινίες έχουν κυμαινόμενο 
πάχος 0,012 έως 0,016 μ. και βρίσκο-
νται σε αραιή έως μεσαία διάταξη.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π867
Α.Μ. ΙΘ 38
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,044 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,006 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει διακόσμηση από 2 απο-
σπασματικά σωζόμενους ομόκεντρους 
ελλειπτικούς Ε/Α δακτυλίους, μέγιστου 
σωζόμενου πλάτους 0,008 και 0,009 μ. 
αντίστοιχα.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π868
Α.Μ. ΙΘ 38
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,075 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου που σώζει και γένεση του 
λαιμού. Φέρει μία πλατιά, ελαφρώς 
διαγώνια ερυθρή ταινία μεγίστου 
σωζόμενου πλάτους 0,018 μ. η οποία 
πληρούται με κτένισμα αποτελούμενο 
από 3 ευθείες λεπτές (0,001-0,002 μ.) 
διαγώνιες γραμμές σε πυκνή διάταξη 
(0,002 μ.). Σώζονται, επίσης, αποσπα-
σματικά 2 ερυθροί δακτύλιοι μεγίστου 
σωζόμενου πάχους 0,014 και 0,01 μ. 
αντίστοιχα. Ο ένας δακτύλιος (0,014 
μ.) φέρει ίχνη ερυθρής στιγμής στο 
κέντρο του.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 10 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π869
Α.Μ. ΙΘ 43
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,123 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Διακοσμείται με μία κάθετη 
Ε/Α ταινία πάχους 0,055 μ. Η ταινία 
κοσμείται με περίπου 6 κάθετες 
παράλληλες κυματοειδείς γραμμές 
μεσαίας διάταξης και λεπτού/μεσαίου 
πάχους. Πρόκειται για 3 συγκολλημένα 
όστρακα. Υπάρχουν ακόμη 5 συνανήκο-
ντα (τα 2 είναι συγκολλημένα) τα οποία 
σώζουν την ίδια διακόσμηση εκτός 
από ένα που δεν φέρει ίχνη ερυθρού 
επιχρίσματος (δεν έχει σχεδιαστεί).  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
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ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π870
Α.Μ. ΙΘ 46
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. χείλους: 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Η εξωτερική επιφάνεια κρίνε-
ται αδιάγνωστη, ενώ στην εσωτερική 
πλευρά σώζεται αποσπασματικά τμήμα 
2 ομόκεντρων ερυθρών δακτυλίων.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής (γκρίζος 
πυρήνας)
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ αδιάγνωστο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π871
Α.Μ. ΙΘ 46
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,049 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει διακόσμηση από αρνη-
τικό κύκλο, ο οποίος στο κέντρο του 
φέρει ερυθρό ολόβαφο δίσκο.  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

Α.Ε. Π872
Α.Μ. Κ 0
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,063 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει πλατιά ερυθρή ταινία 
πληρούμενη με κτένισμα από 10 λεπτές 
κάθετες κυματοειδείς γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη. Το μέγιστο 
σωζόμενο πλάτος της ταινίας είναι 
0,047 μ. Σώζονται ακόμη ίχνη από 
άλλα 2 Ε/Α πιθανώς κυκλικά ολόβαφα 
μοτίβα ή ημικυκλικές πλατιές ταινίες 
εφαπτόμενες μεταξύ τους. Πρόκειται 
για 5 συγκολλημένα όστρακα.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

Α.Ε. Π873
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος προχοή ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ. προχοής: 0,029 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,018 μ. προχοής: 0,015 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου με γένεση προχοής. Στην 
εξωτερική επιφάνεια σώζει ΕΜ δια-
κόσμηση. Στην εσωτερική επιφάνεια 

κοσμείται με 5 κάθετες κυματοειδείς 
παράλληλες γραμμές λεπτού πάχους 
(0,001 μ.) σε μεσαία διάταξη.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π874
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,062 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζει δύο παράλληλες 
κάθετες ερυθρές ταινίες πληρούμενες 
με κτενιστή διακόσμηση. Η μία έχει 
μέγιστο σωζόμενο πλάτος 0,035 μ. και 
σώζει κτένισμα από 6 κάθετες κυμα-
τοειδείς γραμμές. Η άλλη ταινία έχει 
μέγιστο σωζόμενο πλάτος 0,03 μ. και 
σώζει κτένισμα από 3 κάθετες κυματο-
ειδείς γραμμές. Τα κτενίσματα έχουν 
λεπτό πάχος (0,001 μ.) και βρίσκονται 
σε πυκνή έως μεσαία διάταξη. Ανάμεσα 
στις ερυθρές ταινίες σώζεται λευκή 
μονή, κάθετη ταινία πάχους 0,015 μ. 
περίπου.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π875
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Στην εξωτερική πλευρά διακο-
σμείται με πλέγμα αποτελούμενο από 
συνολικά 5 διαγώνια διευθετημένες και 
συμπλεκόμενες ταινίες. Το πάχος των 
ταινιών κυμαίνεται από 0,005-0,007 μ.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π876
Α.Μ. Κ 4
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,04 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Στην εξωτερική πλευρά σώζει 
τμήματα διαγώνιων ερυθρών ταινιών 
(πάχους 0,007-0,008 μ.) που πιθανώς 
δημιουργούσαν πλέγμα.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 8/3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π877
Α.Μ. Κ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει Ε/Α διακόσμηση που 
συνίσταται από τμήμα 2 εφαπτόμενων 
κυκλικών μοτίβων και ερυθρής πλατιάς 
γωνιώδους ταινίας παραπλεύρως.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π878
Α.Μ. Κ 5
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,091 μ. 
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει διακόσμηση 
από 3 ερυθρές πλατιές παράλληλες ται-
νίες που εναλλάσσονται με 2 αντίστοι-
χες αλλά λίγο λεπτότερες λευκωπές. 
Εσωτερικά σώζει διακόσμηση από 3 
φθαρμένες ερυθρές πλατιές ταινίες 
η μία εκ των οποίων είναι ελαφρώς 
καμπυλόγραμμη και οι άλλες κάθετες. 
Οι ερυθρές ταινίες διαχωρίζονται όπως 
και στην εξωτερική όψη από 2 λευκω-
πές ταινίες.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 1α;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π879
Α.Μ. Κ 6
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,067 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,014 μ. χείλους: 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
φέρει κάθετο κτένισμα από περίπου 7 
λεπτές, παράλληλες γραμμές, πάχους 
0,002 μ. και μεσαίας διάταξης (0,002-
0,003 μ.). Στην εσωτερική επιφάνεια 
σώζει διακόσμηση από Ε/Α ταινία που 
φέρει κτενιστή διακόσμηση, από 4 πα-
ράλληλες λεπτές διαγώνιες κυματοει-
δείς γραμμές πάχους 0,002-0,003 μ. σε 
μεσαία έως αραιή διάταξη. Δίπλα στην 
ερυθρή σώζεται και παράλληλη λευκή 
ταινία, μέγιστου σωζόμενου πάχους 
0,013 μ.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 4/4
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π880
Α.Μ. Κ 7
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,0535 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλει-
στού αγγείου. Σώζει αποσπασματική 
διακόσμηση από αρνητικό κύκλο με 
ερυθρό ολόβαφο δίσκο στο κέντρο του. 
Το πλαίσιο γύρω από το μοτίβο είναι 
ερυθρό.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π881
Α.Μ. Κ 7
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ χείλους: 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
σώζει κτένισμα αποτελούμενο από 
4 λεπτές πιθανώς ευθείες κάθετες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Το πλάτος 
του κτενίσματος είναι 0,015 μ. Στην 
εσωτερική επιφάνεια σώζεται τμήμα 
ερυθρού δακτυλίου με διάμετρο 0,04 
μ. περίπου. Το χείλος της εσωτερικής 
όψης περιτρέχει ερυθρή ταινία.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ2α;
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π882
Α.Μ. Κ 12
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,125 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου το οποίο σώζει διακόσμηση 
από 2 ομόκεντρους Ε/Α ρόμβους οι 
οποίοι πλαισιώνονται από 3 κάθετες 
ερυθρές ταινίες, πάχους 0,01 μ. εκ των 
οποίων οι 2 σώζονται αποσπασματικά. 
Στην μία ταινία σώζεται εξαιρετικά 
φθαρμένο κτένισμα από περίπου 4 
λεπτές, διαγώνιες, παράλληλες ευθείες 
γραμμές σε μεσαία διάταξη. Πρόκειται 
για 3 συγκολλημένα όστρακα.   
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 4/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 7
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π883
Α.Μ. Κ 12
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,037 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου, το οποίο φέρει διακόσμηση 
από ένα σχεδόν ολόκληρο Ε/Α δακτύλιο 
διαμέτρου 0,028 μ.    
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π884
Α.Μ. Κ 12
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,053 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά σώζει διακόσμηση 
από 7 διαγώνιες κυματοειδείς παράλ-
ληλες λεπτές γραμμές πάχους 0,002 
μ. σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά σώζει 
διακόσμηση από 3 ερυθρές καμπύλες 
πλατιές ταινίες. Παρά την φθορά τους 
είναι πιθανόν να παραπέμπουν σε 
κυκλικά μοτίβα. Ένα από αυτά σώζει 
και ερυθρή στιγμή στο κέντρο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 10 YR 5/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π885
Α.Μ. Κ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,066 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Σώζει τμήματα από 5 μη εφα-
πτόμενα κυκλικά μοτίβα εκ των οποίων 
τα δύο είναι εξαιρετικά φθαρμένα. 
Σώζει επίσης και τμήμα από ερυθρή 
πλατιά ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με πυρήνα 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5 + Ε/Α 2
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π886
Α.Μ. Κ 21
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΠΑΧΟΣ χείλους: 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια σώ-
ζεται ερυθρή τεθλασμένη πλατιά ταινία 
μέγιστου σωζόμενου πλάτους 0,01 μ. 
Στην εσωτερική επιφάνεια σώζεται κτέ-
νισμα αποτελούμενο από 3 διαγώνιες 
κυματοειδείς γραμμές, πάχους 0,002 μ., 
σε πυκνή διάταξη (0,001 μ.). Η συστάδα 
σώζεται ακέραιη και έχει πλάτος 0,01 μ. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π887
Α.Μ. Κ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,064 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου, το οποίο φέρει διακόσμηση 
από 2 αποσπασματικά σωζόμενους 
ερυθρούς ομόκεντρους κύκλους. Στο 
κέντρο των 2 δακτυλίων υπάρχει ερυ-
θρός ολόβαφος δίσκος.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 6/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π888
Α.Μ. Κ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου, το οποίο φέρει διακόσμηση 
από αποσπασματικά σωζόμενο ερυθρό 
κύκλο με ολόβαφο ερυθρό δίσκο στο 
κέντρο του. Επίσης, παραπλεύρως σώ-
ζεται και κάθετη ερυθρή ταινία πάχους 
0,01 μ., η οποία φέρει κτένισμα από 
περίπου 3 οριζόντιες λεπτές κυματοει-
δείς παράλληλες γραμμές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π889
Α.Μ. Κ 23
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,043 μ. και 0,046 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. και 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δύο τμήματα κλειστού 
αγγείου τα οποία διακοσμούνται το 
καθένα με μοτίβο ερυθρού κύκλου που 
φέρει ερυθρό ολόβαφο δίσκο στο κέ-
ντρο. Το ένα όστρακο αποτελείται από 
2 συγκολλημένα. Και τα 2 όστρακα που 
περιγράφονται σώζουν ίχνη αδιάγνω-
στου ερυθρού χρώματος.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 4/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) Ε/Α 5 β) Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
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Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π890
Α.Μ. Κ 20
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,05 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,004 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου. Εξωτερικά φέρει διακόσμηση 
που σώζεται αποσπασματικά και η 
οποία συνίσταται σε 2 κτενίσματα από 
4 και 5 αντίστοιχα καμπύλες λεπτές 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Εσωτερικά 
φέρει διακόσμηση από καμπύλη πλατιά 
ερυθρή ταινία και από άλλη ερυθρή 
(είτε ομόκεντρη ταινία είτε τμήμα ολό-
βαφου κυκλικού δίσκου) στο κέντρο 
της. Σε επαφή με την πρώτη καμπύλη 
σώζεται και τρίτη ερυθρή ταινία η 
οποία πιθανώς ανήκει σε αντίστοιχο 
μοτίβο. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 κτενίσματα ΚΤ4α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση

Α.Ε. Π891
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,104 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,009 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος ανοικτού 
αγγείου που φέρει εξωτερικά 3 κάθετες 
τεθλασμένες ταινίες με πάχος που 
κυμαίνεται από 0,5 εκ. έως 1 εκ. Επίσης, 
σώζονται δύο αδιάγνωστες ερυθρές 
ολόβαφες περιοχές. Εσωτερικά σώζεται 
αρνητικός κύκλος με μεγάλο ερυθρό 
ολόβαφο δίσκο στο κέντρο. Η διάμε-
τρος του κύκλου είναι περίπου 5,6 εκ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π892
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,067 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. χείλους: 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από χείλος ανοικτού 
αγγείου. Στην εξωτερική επιφάνεια 
φέρει 2 πλατιές συγκλίνουσες ερυθρές 
ταινίες που πληρούνται με κτενίσματα 
από διαγώνιες κυματοειδείς γραμμές 
που συγκλίνουν προς τα κάτω. Έχουν 
λεπτό πάχος και βρίσκονται σε πυκνή 
έως μεσαία διάταξη. Οι γραμμές σώ-
ζονται αποσπασματικά λόγω φθοράς. 
Στην εσωτερική επιφάνεια σώζεται 
κτένισμα από 12 διαγώνιες κυματο-
ειδείς γραμμές, λεπτού πάχους σε 
πυκνή διάταξη. Η υπόλοιπη επιφάνεια 
του οστράκου είναι ερυθρή με την 
εξαίρεση μιας λευκής διαγώνιας ταινία, 

πάχους περίπου 0,01 μ. που συγκλίνει 
προς την συστάδα. Τέλος, υπάρχει 
και ίχνος αποσπασματικά σωζόμενου 
αδιάγνωστου κτενίσματος δίπλα στην 
λευκωπή ταινία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 5/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ5β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 3
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π893
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,07 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος που φέρει 
εξωτερικά ερυθρό δακτύλιο και ολόβα-
φο κάθετο ερυθρό ορθογώνιο μοτίβο 
που συνδέεται με τον δακτύλιο μέσω 
ερυθρής ταινίας πλάτους 0,015 μ. και 
μήκους 0,005 μ. Διακρίνεται επίσης, 
ίχνος διαγώνιας ερυθρής ταινίας με 
μέγιστο σωζόμενο πάχος 0,007 μ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ συνδυασμός Ε/Α 2, 
Ε/Α 5 και Ε/Α 8
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π894
Α.Μ. Κ 26
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,021 μ. και 0,052 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ. και 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δύο όστρακα από σώμα 
κλειστού αγγείου. Φέρουν διακόσμηση 
αποτελούμενη από κάθετες ερυθρές 
ταινίες μεγίστου σωζόμενου πλάτους 
0,025 μ. Στην περιφέρεια των ταινιών 
διακρίνονται ερυθρές στιγμές. (Το ένα 
όστρακο σώζει αποσπασματικά την 
παραπάνω διακόσμηση). Σχεδιάσθηκε 
το μεγαλύτερο σε διαστάσεις όστρακο 
του οποίου η διακόσμηση διατηρείται 
καλύτερα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 4
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη με ίχνη στίλβωσης
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π895
Α.Μ. Κ 37
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,109 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,013 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου, το οποίο διακοσμείται με μία 
κάθετη ερυθρή ταινία. Κάθετα στην 
ταινία αυτή ακουμπούν 3 οριζόντιες 
παχειές ερυθρές ταινίες, μέγιστου 
πάχους 0,029 μ. σε εναλλαγή με 2 
αντίστοιχες λευκωπές. Στην περιοχή 

της μιας λευκής ταινίας υπάρχουν 
ίχνη επιχρίσματος που δεν συνιστούν 
κόσμημα. Πρόκειται για 3 συγκολλημέ-
να όστρακα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 3;
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π896
Α.Μ. Κ 37
Δ.ΤΥΠΟΣ χείλος σώμα ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,057 μ. 0,096 μ. 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,012 μ. χείλους: 0,012 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακα από χείλος και 
σώμα ανοικτού αγγείου. Εξωτερικά 
φέρουν διακόσμηση από πλατιά 
τεθλασμένη γραμμή, πάχους 0,005 
μ. Εσωτερικά κάθε όστρακο, φέρει 
διαφορετική διακόσμηση: το ένα 
όστρακο (χείλους) σώζει ερυθρό 
κύκλο (διαμέτρου περίπου 0,048 μ.), 
αποσπασματικά σωζόμενο. Το δεύτερο 
όστρακο (σώματος) κοσμείται με 2 
διασταυρούμενες ερυθρές ταινίες που 
δημιουργούν μοτίβο πλέγματος καθώς 
και αρνητικούς ρόμβους. Τέλος το τρί-
το όστρακο (χείλους) κοσμείται από 1 
διαγώνια ερυθρή ταινία και κάθετα σε 
αυτή 2 οριζόντιες παράλληλες ερυθρές 
σε εναλλαγή με 2 αντίστοιχες πλατιές 
λευκωπές κυματοειδείς ταινίες πάχους 
περίπου 0,01 μ. Πρόκειται για συνολικά 
8 συνανήκοντα εκ των οποίων έχουν 
σχεδιαστεί τα τρία. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ομοιογενής 
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 6/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) Ε/Α 1β β) Ε/Α 1β 
γ) Ε/Α 1β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ α) Ε/Α 5 β) Ε/Α 3 γ) 
Ε/Α 2 + Ε/Α 1γ
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π897
Α.Μ. Κ 39
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,073 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος κλειστού 
αγγείου. Φέρει διακόσμηση από 2 
κάθετες ερυθρές ταινίες. Το πλάτος της 
μιας σώζεται αποσπασματικά, ενώ της 
άλλης είναι 0,011 μ. Και οι δύο ταινίες 
φέρουν κτένισμα αποτελούμενο από 
6 κυματοειδείς κάθετες παράλληλες 
λεπτές γραμμές σε πυκνή διάταξη. Οι 
ταινίες εναλλάσσονται με λεπτότερες 
λευκωπές ταινίες παράλληλες με τις 
ερυθρές. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 2,5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Στιλβωμένη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π898
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Α.Μ. Κ 40
Δ.ΤΥΠΟΣ σώμα κλειστό
ΜΗΚΟΣ 0,111 μ. 0,072 μ. 0,059 μ. 0,065 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ. έως 0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για 15 όστρακα 
από κλειστό αγγείο. Φέρουν έντονα 
λευκωπό αλοίφωμα πάνω στο οποίο 
έχουν σχεδιαστεί ερυθρά μοτίβα. 
Διακρίνονται συνδυασμοί τεθλασμένων 
ταινιών που δημιουργούν μετώπες. Σε 
σημεία απολήξεων των τεθλασμένων 
γραμμών έχουν σχεδιαστεί κύκλοι. Από 
το σύνολο των οστράκων επιλέχθηκαν 
τα 4 μεγαλύτερα για σχέδιο καθώς 
σώζουν καλύτερα τα μοτίβα. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής με διχρωμία
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε/Α 2 + Ε/Α 5
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης

Α.Ε. Π899
Α.Μ. Κ 40
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,238 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,01-0,011 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ανοικτού αγγείου 
(προχυτικής φιάλης) αποτελούμενο 
από 14 συγκολλημένα όστρακα (σε 2 
μεγάλα κομμάτια). Σώζεται και ίχνος 
γένεσης προχοής. Εξωτερικά η διακό-
σμηση αποτελείται από τουλάχιστον 7 
κτενίσματα αποτελούμενα από 1-3 λε-
πτού-μεσαίου πάχους διαγώνιες και σε 
τουλάχιστον μία περίπτωση καμπύλες 
κυματοειδείς παράλληλες γραμμές σε 
πυκνή έως μεσαία διάταξη. Εσωτερι-
κά η διακόσμηση αποτελείται από 4 
λευκές πλατιές ταινίες εκατέρωθεν των 
οποίων υπάρχουν κάθετα κτενίσματα 
από λεπτές κυματοειδείς παράλληλες 
γραμμές σε πυκνή διάταξη. Ανάμεσα 
στα μοτίβα αυτά μεσολαβούν πλατιές 
ερυθρές ταινίες (ουσιαστικά ακόσμητες 
επιφάνειες). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα και οργανι-
κές προσμείξεις

ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 5 YR 7/6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ κτενίσματα ΚΤ4β 
και ΚΤ3βΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤ/Ε/Α 1β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π900
Α.Μ. Δ 74
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,128 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,008 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου αποτε-
λούμενο από 4 συγκολλημένα και 1 
συνανήκον όστρακο. Σώζεται τμήμα 
από το χείλος. Διακοσμείται και στις 
2 επιφάνειες με 3 ελαφρώς διαγώνια 
κτενίσματα αποτελούμενα από 4-5 κυ-
ματοειδείς παράλληλες λεπτές γραμμές 
σε πυκνή διάταξη. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 7/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 κτενίσματα ΚΤ3β
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

Α.Ε. Π901
Α.Μ. Δ 82
Δ.ΤΥΠΟΣ τμήμα αγγείου ανοικτό
ΜΗΚΟΣ 0,157 μ.
ΠΑΧΟΣ 0,007-0,01 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ανοικτού αγγείου. 
Σώζεται χείλος και περίπου το 1/3 του 
σώματος. Το σωζόμενο αγγείο είναι μο-
νόχρωμο και στις δύο επιφάνειές του. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΗΛΟΥ μεσόκοκκος με λίγα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα
ΟΠΤΗΣΗ ανομοιογενής
ΧΡΩΜΑ 7,5 YR 6/4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μονόχρωμο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Έντριπτη και στιλβωμένη
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση





Η τεχνολογία του λειασμένου λίθου

Εργα λεία  και  ά λλα τέχνεργα

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο μελέτης των ερ-
γαλείων λειασμένου λίθου στην αρχαιολογία. Το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν εστιάζεται 
πλέον αποκλειστικά στο τελικό προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και στην όσο το 
δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση αυτού που κάποιοι μελετητές αποκαλούν «λειτουργική 
αλυσίδα» (chaîne opératoire) ενώ άλλοι «βιογραφία» των λίθινων αντικειμένων. Οι συγκε-
κριμένοι όροι αντικατοπτρίζουν την τάση ολιστικής και όχι αποσπασματικής προσέγγισης 
του υλικού, ξεκινώντας ουσιαστικά από τον προσχεδιασμό της παραγωγής των εργαλείων, 
δηλαδή την επιλογή πρώτων υλών και μεθόδων παραγωγής, και φτάνοντας μέχρι τις δια-
φορετικές στρατηγικές χρήσης τους.1 Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες εξελίξεις 
στην μελέτη της εργαλειοτεχνίας, η μέθοδος περισυλλογής, καταγραφής και ερμηνείας του 
λειασμένου συνόλου από την θέση του Καντού Κουφόβουνου διαμορφώθηκε αναλόγως, όπως 
αναλύε ται στο παρόν κεφάλαιο.

2.1.1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

Στην διάρκεια της έρευνας επιφανείας, έγινε δειγματοληπτική περισυλλογή τόσο διαφόρων 
πρώτων υλών όσο και αντικειμένων με ίχνη χρήσης ή/και κατεργασίας. Σε συνεργασία με 
τον γεωλόγο Γ. Παναγίδη, έγινε αναγνώριση των πετρωμάτων και καταγραφή/περιγραφή των 
βασικών τους ιδιοτήτων. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, μακροσκοπική αξιολόγηση των ιχνών 
που εντοπίσθηκαν επί της επιφάνειας των εν λόγω αντικειμένων. Το είδος των λίθων, οι ιδιό-
τητές τους αλλά και τα ίχνη στην επιφάνειά τους, επιτρέπουν τον σχηματισμό μιας πρώτης 
εικόνας αναφορικά με τις συνθήκες προσχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας. Η σχετική 
διαδικασία αφορά στα παρακάτω ερωτήματα: ποια είδη λίθων απαντούν στην περιοχή και 
ποια προέρχονται από πιο μακρινές αποστάσεις/πηγές, τι είδους κατεργασία επιτρέπουν 

1   Η έννοια της βιογραφίας απαντά πρώτη φορά στο έργο του Appadurai (1986) ενώ η έννοια της «λειτουρ-
γικής αλυσίδας» στο έργο του Lemmonier (1993). Σχετική συζήτηση για αρχαιολογικό υλικό της Κυπριακής 
Προϊστορίας έχει κάνει η Clarke (2007, 64-71).

Μαντζουράνη Ελένη ꞏ  Καταπότη Δέσποινα ꞏ  Βοσκός Ιωάννης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2
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λίθοι με διαφορετικές ιδιότητες, ποια μορφή έχουν τα ίχνη διαφορετικών μεθόδων κατεργα-
σίας ή χρήσης, ποια μορφή έχουν τα ίχνη που προκύπτουν από φυσικές διαδικασίες και όχι 
ανθρώπινη δραστηριότητα και άλλα. Τα αντικείμενα αυτά δεν έλαβαν αριθμό καταγραφής 
αλλά χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αξιολογηθεί το υλικό που προέκυψε από την συστη-
ματική ανασκαφή.

Κατά την διάρκεια της ανασκαφής, η περισυλλογή υλικού υπήρξε συστηματική. Εκτός από 
τα μακροσκοπικώς διαγνώσιμα και ακέραια εργαλεία έγινε περισυλλογή:

1. αποσπασματικά σωζόμενων εργαλείων, των οποίων, ωστόσο, το σχήμα και η διατομή 
μπορούν να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια,

2. αποσπασματικά σωζόμενων εργαλείων, των οποίων το σχήμα και η διατομή δεν μπο-
ρούν να υπολογισθούν με ακρίβεια,

3. ημίεργων αντικειμένων,
4. αντικειμένων που φέρουν ίχνη κατεργασίας, χρήσης ή ιχνών τα οποία δεν μπορούν να 

χαρακτηρισθούν με απόλυτη σαφήνεια,
5. αντικειμένων που είτε φέρουν κάποια ίχνη (κατεργασίας ή χρήσης) είτε λόγω μεγέ-

θους, μορφής ή/και ιδιοτήτων ενδέχεται να αποτελούσαν πρώτη ύλη για την κατα-
σκευή εργαλείων.

Με εξαίρεση τα μακροσκοπικώς διαγνώσιμα εργαλεία, όλα τα υπόλοιπα εμπίπτουν στην 
κατηγορία «αδιάγνωστα», κυρίως επειδή είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση των 
ιχνών τους με μικροσκόπιο, κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό λόγω έλλειψης οικονομικών 
πόρων.2 Σημειώνεται ότι αριθμό ευρετηρίου έχουν λάβει όλα τα διαγνώσιμα εργαλεία καθώς 
και ένα μεγάλο ποσοστό των αδιάγνωστων αντικειμένων. Ο συνολικός αριθμός των λίθινων 
τεχνέργων που περισυνελέγησαν πλησιάζει τα 2500. Από αυτά, 1823 ταυτίσθηκαν με εργαλεία 
και σκεύη, καταγράφηκαν και παρουσιάζονται στον Κατάλογο 3.3 Τα διαγνώσιμα αντικείμενα 
αριθμούν 1063 καταλαμβάνοντας ποσοστό 58% επί του συνόλου, ενώ τα υπόλοιπα 760 τέ-
χνεργα (ποσοστό 42% επί του συνόλου των αντικειμένων), όπως προαναφέρθηκε, εμπίπτουν 
στις διάφορες κατηγορίες των αδιάγνωστων. Τόσο τα καταγεγραμμένα όσο και τα μη καταγε-
γραμμένα αδιάγνωστα αντικείμενα έχουν συγκεντρωθεί στο Μουσείο Επισκοπής και μπορούν 
να αξιοποιηθούν στο μέλλον για περαιτέρω ανάλυση.

2.1.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Για την καταγραφή των αντικειμένων (διαγνώσιμων εργαλείων και αδιάγνωστων), χρησι-
μοποιήθηκε έντυπο καταγραφής (Εικ. 450:1), το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
Αριθμός ευρετηρίου (Λ), δήλωση της ανασκαφικής μονάδας, είδος λίθου, λειτουργικός χα-
ρακτηρισμός του εργαλείου και διαστάσεις. Στην συζήτηση των ευρημάτων αυτών, συχνές 
αναφορές και αντιπαραβολή γίνονται και με λίθινα λειασμένα εργαλεία από το δημοσιευμένο  
 
 

2   Η σχετική εξειδικευμένη μελέτη μπορεί να λάβει χώρα στο μέλλον καθώς το υλικό παραμένει διαθέσιμο 
στην έρευνα. 
3   Η συστηματική καταγραφή του σχετικού υλικού πραγματοποιήθηκε υπό τις οδηγίες της διευθύντριας του 
ανασκαφικού Προγράμματος Καθηγήτριας Ε. Μαντζουράνη. Υπεύθυνη των καταγραφών και βασική μελετή-
τρια του υλικού ήταν η νυν Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Καταπότη, η οποία παρέδωσε μέρος της μελέτης ήδη από 
το 2007. Το παρόν κείμενο μαζί με τον Κατάλογο 3 συμπληρώθηκε, εμπλουτίσθηκε και διαμορφώθηκε στην 
τελική του μορφή από τους Ε. Μαντζουράνη και Ι. Βοσκό.
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υλικό της θέσης Επισκοπή Φανερωμένη της Ύστερης Χαλκοκρατίας, αν και η εν λόγω θέση είναι 
αρκετά μεταγενέστερη του Καντού Κουφόβουνου.4

Στην περίπτωση των εργαλείων, πραγματοποιείται και λεπτομερής περιγραφή, η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. βαθμός διατήρησης του εργαλείου,
2. σχήμα,
3. διατομή,
4. σημεία στα οποία εντοπίζονται ίχνη κατεργασίας καθώς και το είδος των ιχνών 

(κρούσης, τριβής, λείανσης κ.ά.),
5. σημεία στα οποία εντοπίζονται ίχνη χρήσης καθώς και το είδος των ιχνών (κρούσης, 

τριβής, λείανσης κ.ά.),
6. σε ποιο σημείο/σημεία της επιφάνειας του εργαλείου εντοπίζεται διάβρωση ή/και ιζη-

ματογενείς αποθέσεις αλάτων.
Το σύνολο των καταγεγραμμένων εργαλείων φωτογραφήθηκε και σχεδιάσθηκε, συνήθως 

σε κλίμακα 1:1.5 Ωστόσο, στην παρούσα δημοσίευση, αναγκαστικά παρουσιάζεται ένα αντι-
προσωπευτικό δείγμα των συγκεκριμένων εργασιών καθώς ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός του 
συλλεγέντος υλικού δεν επιτρέπει την συνολική παράθεσή τους.6

Να σημειωθεί, τέλος, ότι, αν και κάποια αντικείμενα έλαβαν αρχικά αριθμό καταγραφής λι-
θίνων (Λ), στην πορεία της μελέτης αποφασίσθηκε η ένταξή τους σε άλλες κατηγορίες. Αυτό 
ισχύει, παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση μιας σειράς λίθινων αντικειμένων, πολύ μικρών 
διαστάσεων (πελέκεων, αξινών, σφαιριδίων, περιάπτων, διάτρητων αντικειμένων), τα οποία 
εντάχθηκαν στην κατηγορία των Μικροαντικειμένων (βλ. Κεφάλαιο 5 του παρόντος τόμου).7

2.1.3. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τα ερμηνευτικά ζητήματα με τα οποία συνδέθηκε η μελέτη των λειασμένων αντικειμένων 
στην θέση Καντού Κουφόβουνος κινήθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες. Πρώτος στόχος ήταν 
η διαμόρφωση τυπολογικών κριτηρίων για το σύνολο των λειασμένων τεχνέργων της θέσης. 
Η διαμόρφωση των κριτηρίων αυτών βασίσθηκε αφενός στο έργο της Wright σε Νεολιθικούς 
οικισμούς της Εγγύς Ανατολής8 και αφετέρου στο έργο της Webb για υστερότερους χρονολο-
γικά οικισμούς στην Κύπρο. Η τυπολογική κατηγοριοποίηση του υλικού βασίσθηκε στην ιδέα 
ότι κατά την έναρξη της μελέτης ορίζονται γενικές κατηγορίες, οι οποίες κατόπιν μπορούν να 
εμπλουτισθούν με υπο-κατηγορίες. Η Wright ονομάζει τον συγκεκριμένο τρόπο τυπολογικής 
ανάλυσης «ιεραρχικό».9 Σε πρακτικό επίπεδο, η συγκεκριμένη μέθοδος και η δυνατότητα 
προσθήκης υποκατηγοριών αποτρέπει την συνεχή αλλαγή της ονομασίας ή των κριτηρίων 
ορισμού των κατηγοριών, διευκολύνοντας την πορεία της μελέτης. Αξίζει να αναφερθεί ότι, 
στην περίπτωση του Κουφόβουνου, οι γενικές κατηγορίες που διαμορφώθηκαν βασίζονται 

4   Γενικότερα, δεν διαπιστώνονται ριζοσπαστικές τεχνολογικές καινοτομίες στην κατεργασία και παραγωγή 
αντικειμένων λειασμένου λίθου στην Κυπριακή Προϊστορία. Από την άλλη είναι σημαντικό ότι και στην τυ-
πολογία, η εξέλιξη των υπαρχόντων τύπων εργαλείων είναι ιδιαίτερα βραδεία, ειδικά μετά την εμφάνιση των 
χάλκινων που αντικατέστησαν εν πολλοίς τους λίθινους τύπους.
5   Μόνο στις περιπτώσεις εργαλείων μεγάλου μεγέθους χρησιμοποιήθηκαν άλλες κλίμακες (κυρίως 1:2).
6   Βλ. εικόνες 301 έως και 388.
7   Βλ. υποσημείωση 1 στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος τόμου.
8   Wright 1992.
9   Wright 1992, 54.
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στην κύρια χρήση που εξυπηρετούσε το εργαλείο.10 Κατόπιν εξέτασης του υλικού, κατέστη 
φανερό ότι δεν υπάρχει σαφής συσχετισμός σχήματος και λειτουργικού χαρακτήρα του ερ-
γαλείου παρά μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Επομένως, το σχήμα δεν θα μπορούσε να 
αποτελεί βασικό κριτήριο κατηγοριοποίησης. Οι εφαρμοσθείσες μέθοδοι παραγωγής λίθινων 
εργαλείων από τους κατοίκους του Καντού Κουφόβουνου συχνά δεν μπορούν να διακριθούν 
μέσω των ιχνών χρήσης, λόγω της έντονης διάβρωσης της επιφάνειας των τεχνέργων. Με 
αυτό το δεδομένο, η διαδικασία της παραγωγής ως βασικός γνώμονας κατηγοριοποίησης 
απορρίφθηκε.

Δεύτερος στόχος υπήρξε αφενός η λεπτομερής περιγραφή και αξιολόγηση της «βιογρα-
φίας» των ίδιων των αντικειμένων, δηλαδή από το στάδιο της παραγωγής μέχρι την χρήση 
και απόρριψή τους, και αφετέρου των συγκεκριμένων τεχνικών που χαρακτηρίζουν την ερ-
γαλειοτεχνία του λειασμένου λίθου στο νησί της Κύπρου. Για τον σκοπό αυτό, επιχειρήθηκε 
αρχικά η πλήρης ανασύσταση της αλυσίδας παραγωγής λειασμένων τεχνέργων με τρόπο 
ανάλογο προς τα εργαλεία από λαξευμένο λίθο. Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια εντοπισμού 
των αιτιών αλλά και των κριτηρίων που οδήγησαν στην επιλογή και χρήση συγκεκριμένων 
πρώτων υλών,11 καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονταν κατά την διάρκεια της παρα-
γωγικής διαδικασίας.12 Σε επίπεδο χρήσης, η έρευνα επικεντρώθηκε σε εκείνα τα εργαλεία 
ή ομάδες εργαλείων που προέρχονται από δάπεδα ή από κλειστά/σφραγισμένα σύνολα, τα 
οποία προσφέρουν ασφαλή στρωματογραφικό ορίζοντα.13 Ακόμη, επιχειρήθηκε ο εντοπισμός 
διαφοροποιήσεων στους τρόπους χρήσης διαφορετικών τύπων εργαλείων και άλλων λεια-
σμένων αντικειμένων, καθώς και η εύρεση αντίστοιχων διαφοροποιήσεων μεταξύ των χρο-
νολογικών φάσεων του οικισμού. Παράλληλα, βεβαίως, έγινε και μία προσπάθεια εύρεσης 
ομοιοτήτων, ώστε με τον τρόπο αυτό να είναι εφικτή η προσέγγιση διαφόρων ζητημάτων 
σε επίπεδο χρήσης αλλά και της κοινωνικο-οικονομικής σημασίας των εργαλείων και άλλων 
αντικειμένων από λειασμένο λίθο σε βάθος χρόνου.

Τρίτος στόχος ήταν η συγκριτική αποτίμηση των τεχνέργων αλλά και της εργαλειοτεχνίας 
και χρήσης λειασμένου λίθου από τις θέσεις του Καντού Κουφόβουνου και της γειτονικής 
Σωτήρας Τεππέ. Οι δύο θέσεις, αν και είναι σύγχρονες, εμφανίζουν σημαντικές ποσοτικές και 
ποιοτικές διαφορές στα αντίστοιχα λειασμένα σύνολα τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και 
χρήσης.14

Τέταρτος στόχος, τέλος, υπήρξε η ένταξη της εργαλειοτεχνίας του λειασμένου λίθου στην 
γενικότερη προβληματική αναφορικά με τον χαρακτήρα της κοινωνίας και οικονομίας στην 
Νεολιθική Κύπρο. Διάφορες παραδοσιακές και νεώτερες απόψεις έχουν κατά καιρούς υπο-
στηρίξει την ύπαρξη κοινωνικής ομοιογένειας βασιζόμενης κυρίως στην απουσία σύνθετων 
κοινωνικών δομών και σχετιζόμενης εν μέρει με την φαινομενική «πολιτισμική καθυστέ-
ρηση»15 που εμφανίζουν οι κοινότητες του νησιού. Οι σχετικές απόψεις, ωστόσο, αγνοούν 

10   Δηλαδή όχι στο σχήμα των εργαλείων όπως πρότεινε ο Swiny (1986), ούτε στην παραγωγή όπως πρότεινε 
η Webb (1998). Βλ. επίσης Frankel και Webb 1996, 72-102 και Webb 2000.
11   Παραδείγματος χάριν, αναλύθηκαν ζητήματα πρόσβασης σε πηγές πρώτων υλών, οι ιδιότητες των λίθων 
που χρησιμοποιήθηκαν στον Κουφόβουνο κ.ά.
12   Παρατηρήθηκαν διαφορετικές τεχνικές για διαφορετικές πρώτες ύλες ή κατηγορίες εργαλείων, τυποποίη-
ση της παραγωγικής διαδικασίας, διάφοροι τρόποι αξιοποίησης των πρώτων υλών κ.ά.
13   Στην περίπτωση του Καντού Κουφόβουνου τα σύνολα αυτά αφορούν κυρίως σε λάκκους και άλλες διαμορ-
φώσεις/κατασκευές επί του δαπέδου.
14   Η συγκεκριμένη αποτίμηση καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό σε προηγούμενο άρθρο (Mantzourani και Catapoti 
2004) και δεν θα αναλυθεί περαιτέρω στο παρόν κεφάλαιο.
15   Ο όρος προέρχεται από το “cultural retardation” του S. Held (1993, 30) και σχετίσθηκε με την νησιωτικότητα 
της Κύπρου. Νεώτερες μελέτες τείνουν να καταρρίψουν την άποψη περί απομόνωσης του νησιού κατά την 
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αρχαιολογικές ενδείξεις που αντικατοπτρίζουν είτε ετερογένειες είτε δυναμικές τάσεις στην 
κοινωνία. Τα παραπάνω ζητήματα έχουν, εν πολλοίς, αναθεωρηθεί, κυρίως μέσω δεδομένων 
που προέρχονται από την μελέτη συγκεκριμένων κατηγοριών αρχαιολογικών καταλοίπων 
όπως η οικιστική αρχιτεκτονική/οργάνωση του χώρου, η κεραμική και οι αποθηκευτικές δρα-
στηριότητες.16 Ο τρόπος εξέτασης των λειασμένων εργαλείων από τον Κουφόβουνο προσθέτει 
ακόμη μία διάσταση ως προς την συγκεκριμένη οπτική.17

2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.2.1. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

Οι βασικές κατηγορίες των λειασμένων εργαλείων της θέσης Καντού Κουφόβουνος είναι τα 
εργαλεία κοπής, κρούσης, τριβής, και λείανσης καθώς και οι επιφάνειες εργασίας. Σε προη-
γούμενο άρθρο, το οποίο αφορά κατά βάση στο υλικό του Κουφόβουνου, αναφέρθηκε ότι τα 
εργαλεία κοπής αποτελούν το 35,8% του συνόλου, τα εργαλεία κρούσης το 29%, τα εργαλεία 
τριβής το 12,4%, τα εργαλεία λείανσης το 2,8% και οι επιφάνειες εργασίας το 6,4% (βλ. Πίν. 2.1). 
Στο καταγεγραμμένο σύνολο των λειασμένων εργαλείων αναφέρεται και ένα ποσοστό 11,5% 
που αντιστοιχεί σε πολυεργαλεία, δηλαδή εργαλεία που συνδυάζουν λειτουργίες χωρίς η μία 
να υπερτερεί με σαφήνεια της άλλης. Στην συντριπτική τους πλειονότητα τα εργαλεία αυτά 
σχετίζονται με εργασίες κρούσης-τριβής (11,1%) και τριβής-λείανσης (0,4%). Τα ποσοστά αυτά 
δεν διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά με το πέρας της μελέτης. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, 
ότι τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία βασίζονται στα 1066 αναγνωρισμένα εργαλεία18 και 
όχι στο σύνολο των περισυλλεγέντων αντικειμένων της θέσης. Αρκετά ακόμη εργαλεία που 
εντάχθηκαν στις κατηγορίες των αδιάγνωστων διαπιστώθηκε ότι έχουν διαμορφωθεί από την 
χρήση.19 Η προσθήκη και αυτών των εργαλείων στα συνολικά ποσοστά ενδεχομένως να αλ-
λοίωνε την εικόνα που εμφανίζεται τώρα.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά της κάθε τυπολογικής 
κατηγορίας λειασμένων εργαλείων από τον Κουφόβουνο. Οι σχετικές κατηγορίες δεν διαφέ-
ρουν ουσιαστικά από τα αντίστοιχα ευρήματα θέσεων της Εποχής του Λίθου και εν μέρει της 
Εποχής του Χαλκού στο νησί και, ως εκ τούτου, περιγράφονται εν τάχει.

Εποχή του Λίθου (βλ. σχετικά Kloukinas και Voskos 2013, Voskos 2018).
16   Για την αρχιτεκτονική βλ. π.χ. την σχετική μελέτη του Peltenburg (1993) και του Swiny (1989). Μέσω της 
κεραμικής παρόμοιες ετερογένειες έχει εντοπίσει η Bolger (1991), ενώ για τις αποθηκευτικές πρακτικές και τις 
κοινωνικο-οικονομικές τους διαστάσεις βλ. Βοσκός (2013).
17   Για το εν λόγω ερευνητικό κενό και την οπτική με βάση την μελέτη εργαλείων από λειασμένο λίθο βλ. και 
Mantzourani και Catapoti 2004, 1-2, όπου αναφέρεται και σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο.
18   Δηλαδή αυτά που παρουσιάζουν σαφή ίχνη κατεργασίας και χρήσης, πράγμα το οποίο αφορά κατά βάση 
συγκεκριμένες κατηγορίες όπως πελέκεις, αξίνες, σφύρες πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος, γουδοχέρια κ.ά.
19   Πρόκειται για τα λεγόμενα “expedient tools”. Βλ. παρακάτω την σχετική παράγραφο για τις τεχνικές παρα-
γωγής.
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1. Εργαλεία Κοπής

Στα εργαλεία κοπής εντάσσονται οι πελέκεις,20 οι αξίνες21 και οι σφυροπελέκεις.22 Η φύση των 
εργασιών στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα εν λόγω εργαλεία (λατόμευση, ξυλουργικές και 
γεωργικές εργασίες, κοπή/κατεργασία σκληρών υλικών κ.ά.) απαιτούσε ιδιαίτερα σκληρά και 
ανθεκτικά πετρώματα. Για τον λόγο αυτό, τα συγκεκριμένα εργαλεία κατασκευάζονται κυρίως 
από ηφαιστειογενή υλικά, η κατεργασία των οποίων αποτελούσε μία χρονοβόρα και εξειδι-
κευμένη διαδικασία. Σχεδόν όλα τα παραδείγματα πελέκεων και αξινών του Κουφόβουνου κα-
τασκευάσθηκαν από ανδεσίτη και διαβάση (κυρίως λεπτόκοκκο), ενώ στην περίπτωση του 
σφυροπέλεκυ εκτός από τα προαναφερθέντα υπάρχουν και αρκετά αντικείμενα από γάββρο. 
Η πρώτη ύλη για την κατασκευή των εργαλείων κοπής συλλεγόταν προφανώς από τις όχθες 
του γειτονικού Κούρη ποταμού σε μορφή ακατέργαστων κροκαλών. Στην συνέχεια με τις κα-
τάλληλες αποκρούσεις το αντικείμενο αποκτούσε το επιθυμητό σχήμα, ενώ η ακμή διαμορ-
φωνόταν με κρούση και τριβή/λείανση. Η ύπαρξη αρκετών παραδειγμάτων εργαλείων κοπής 
χωρίς ίχνη χρήσης, ενδεχομένως, υποδηλώνει ότι η κατοχή τέτοιων αντικειμένων, πελέκεων 
ως επί το πλείστον, εθεωρείτο ένδειξη ιδιαίτερης κοινωνικής θέσης.23

Πίνακας  2 .1

20   Οι πλέον αντιπροσωπευτικοί πελέκεις του υλικού του Καντού Κουφόβουνου παρουσιάζονται στις Εικ. 
301:1-2, 302:1, 306:2, 307:1-2, 308:1, 309:1-2, 311:1, 312:1-2, 313:1-2, 314:1, 315:2, 316:1-2, 317:1, 319:1, 321:1, 
322:1, 323:2, 324:2, 325:1, 326:2, 327:2, 328:1, 329:1, 369:1-14, 376:1-14, 377:1-12, 378:1-10, 379:1-13, 380:1-13, 
381:1-11, 382:1-9, 383:1-11 κ.ά.
21   Βλ. π.χ. Εικ. 305:1, 318:1, 328:2, 329:2, 337:4, 385:1-15, 386:1-13 κ.ά.
22   Χαρακτηριστικά παραδείγματα σφυροπελέκεων βλ. στις Εικ. 311:2, 318:2, 345:4, 352:2, 352:4, 357:2 και 
366:1-2.
23   Για την συμβολική σημασία των πελέκεων βλ. και παρακάτω στην παράγραφο 2.2.3.
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2. Εργαλεία Τριβής

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει περίπου 132 καταγεγραμμένα ενεργητικά εργαλεία 
τριβής (τριπτήρες).24 Η διάκριση των υποκατηγοριών των τριπτήρων έχει βασισθεί κυρίως σε 
διαφορές στο σχήμα τους (βλ. Κατάλογο 3). Τα περισσότερα παραδείγματα έχουν ωοειδές-ελ-
λειπτικό σχήμα και ελλειψοειδή διατομή. Συχνά εμφανίζουν ίχνη κατεργασίας στην περιφέ-
ρειά τους και ίχνη χρήσης (τριβής) σε διάφορες επιφάνειες, ιδιαίτερα στην μία ευρεία. Για 
την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν κυρίως χονδρόκοκκα ηφαιστειογενή πετρώματα (δια-
βάσης, γάββρος και μικρογάββρος). Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό και της χρήσης τους ως 
εργαλείων για μία σειρά καθημερινών εργασιών όπως διαμόρφωση άλλων εργαλείων, επεξερ-
γασία τροφής για αποθήκευση/κατανάλωση και άλλες.

3. Εργαλεία Λείανσης/Στίλβωσης

Στην κατηγορία των εργαλείων λείανσης25 έχουν ενταχθεί περίπου 30 αντικείμενα που ανα-
φέρονται ως λειαντήρες.26 Πρόκειται για εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον 
σε εργασίες διαμόρφωσης άλλων αντικειμένων ή κατεργασίας πρώτων υλών. Τα πετρώματα 
κατασκευής τους εμφανίζουν σχετική ποικιλία. Οι λειαντήρες από πιο σκληρά πετρώματα 
(διαβάσης, γάββρος, μικρογάββρος) θα αξιοποιήθηκαν στην λείανση επιφανειών λίθινων αγ-
γείων και εργαλείων. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετά παραδείγματα λειαντήρων από πικρό-
λιθο, υλικό το οποίο αποκλείει την συγκεκριμένη χρήση λόγω μαλακότητας. Τα τελευταία ίσως 
χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες στίλβωσης ή κατεργασίας πιο μαλακών υλικών (π.χ. δέρματα 
κ.ά.). Οι λειαντήρες του Καντού Κουφόβουνου εμφανίζονται κυρίως ως ωοειδείς ή τραπεζιό-
σχημοι με ελλειψοειδείς διατομές. Παρουσιάζουν ίχνη κατεργασίας ή έστω αδρής επεξεργα-
σίας στην περιφέρεια και τις επίπεδες επιφάνειες, ενώ τα ίχνη χρήσης τους συγκεντρώνονται 
στην μία, συνήθως την ευρύτερη, πλευρά.

4. Εργαλεία Κρούσης

Η κατηγορία των εργαλείων κρούσης περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες της σφύρας,27 του επι-
κρουστήρα28 και του γουδοχεριού.29 Συνολικά, στο υλικό του Κουφόβουνου αναγνωρίσθηκαν 
και καταγράφηκαν περίπου 309 σχετικά αντικείμενα. Στα γουδοχέρια, κυρίαρχα υλικά είναι οι 
ασβεστόλιθοι και ο διαβάσης. Υπάρχουν, ωστόσο, παραδείγματα και από σκληρότερα υλικά 
όπως ο γάββρος και ο μικρογάββρος. Στις υποκατηγορίες των επικρουστήρων και σφυρών 
υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι, ανδεσίτης, σερπεντινίτης κ.ά.) 
αλλά κυριαρχεί με σαφήνεια ο διαβάσης και τα σκληρά ηφαιστειακά πετρώματα (γάββρος/
μικρογάββρος).

24   Βλ. π.χ. Εικ. 303:1, 304:2, 325:2, 333:1, 334:4, 337:1-2, 338:2, 343:1-2, 345:2, 353:3, 358:3, 362:4, 373:7, 374:3, 
5-8 και 375:1-11.
25   Για χαρακτηριστικά παραδείγματα βλ. Εικ. 305:2, 332:3, 336:3-4, 344:1, 346:1, 364:5, 7-8, 10.
26   Στην κατηγορία των αδιάγνωστων, υπάρχουν άλλα τόσα αντικείμενα που καταγράφηκαν μεν ως «στιλ-
βωτήρες», η χρήση τους δε είναι προβληματική. Πρόκειται κυρίως για βότσαλα διαφόρων πετρωμάτων και 
σχημάτων (βλ. Κατάλογο 3).
27   Βλ. Εικ. 303:2, 306:1, 315:1, 320:1-2, 321:2, 323:1, 330:1-2, 331:2, 333:4, 338:4, 339:2-3, 340:3, 348:1-3, 351:1-
2, 352:3, 355:1, 3, 357:1, 359:4, 367:1-6, 368:1-8, 371:1-7, 372:1-8 κ.ά.
28   Βλ. Εικ. 317:1, 328:1, 333:3, 334:2, 338:1, 3, 340:2, 342:1, 349:2, 353:4, 354:3, 355:4, 357:3-4, 359:1 και 364:1-
4, 6, 9.
29   Για τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα γουδοχεριών βλ. Εικ. 302:2, 308:2, 310:1-2, 314:2, 317:2, 322:2, 
324:1, 326:1, 327:1, 341:1, 350:4, 351:3-4, 353:1, 362:1, 370:1-12, 387:1-10 και 388:1-11.
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Οι σφύρες έχουν κυρίως σφαιρικό ή ελλειπτικό σχήμα και ομοίως κυκλική-ελλειψοειδή 
διατομή. Τα ίχνη χρήσης (κρούσης) εντοπίζονται κατά βάση στο κέντρο των δύο πλευρικών 
επιφανειών και σε μικρότερο βαθμό στα άκρα τους. Στους επικρουστήρες υπάρχει μεγαλύ-
τερη ποικιλία στα σχήματα και τις διατομές (τριγωνικά, απιόσχημα, ελλειψοειδή κ.ά.), αλλά τα 
ίχνη χρήσης (κρούσης) συγκεντρώνονται κυρίως στο ένα πεπλατυσμένο άκρο. Τα γουδοχέρια 
είναι συνήθως ορθογώνια ή κυλινδρικά με ελλειψοειδή διατομή και τα ίχνη χρήσης (κρούσης) 
εντοπίζονται στο ένα ή και στα δύο άκρα τους. Σημειωτέον, ότι τα μορφολογικά στοιχεία των 
εν λόγω υποκατηγοριών εργαλειών κρούσης δεν παραπέμπουν σε κάποια τυποποίηση στην 
παραγωγή τους. Εξαίρεση αποτελεί ένα συγκεκριμένο είδος γουδοχεριού με διαμορφωμένη 
λαβή (π.χ. Λ368: Εικ. 308:2, 388:1 και Λ2238: Εικ. 353:1, 387:8) και η σφύρα πεπιεσμένου σφαι-
ρικού σχήματος (π.χ. Λ654: Εικ. 330:1, 371:6 και Λ2008: Εικ. 371:3) όπως σημειώνεται και στην 
παράγραφο για τις τεχνικές διαμόρφωσης/παραγωγής των εργαλείων.

5. Πολυεργαλεία

Η κατηγορία των λεγόμενων πολυεργαλείων (“multi-purpose tools”) αφορά σε εργαλεία η 
χρήση των οποίων δεν περιορίζεται μόνο σε ένα είδος εργασίας (δηλαδή μόνο σε τριβή, μόνο 
σε λείανση κ.ο.κ.). Πιο συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειονότητα των αναγνωρισμένων τε-
χνέργων της κατηγορίας περιλαμβάνει εργαλεία κρούσης-τριβής (περίπου 118 τριπτήρες/
επικρουστήρες),30 ενώ υπάρχουν και λιγοστά με ίχνη τριβής-λείανσης (μόλις 4 παραδείγματα 
τριπτήρων/λειαντήρων).31

Στα εργαλεία κρούσης-τριβής κυριαρχούν τα χονδρόκοκκα και σκληρά ηφαιστειογενή πε-
τρώματα όπως ο διαβάσης, ο γάββρος και ο μικρογάββρος. Τρία από τα τέσσερα παραδείγ-
ματα εργαλείων τριβής-λείανσης είναι κατασκευασμένα από διαβάση και ένα από πικρόλιθο. 
Τα σχήματα και οι διατομές των πολυεργαλείων εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία συγκριτικά με 
άλλες κατηγορίες. Υπάρχουν επιμήκεις, τραπεζιόσχημοι, πολυεδρικοί και άλλοι τύποι με 
εξίσου ποικίλες διατομές. Τα ίχνη χρήσης (κρούσης) συγκεντρώνονται στις πλευρικές επιφά-
νειες και τα ίχνη τριβής στις ευρείες. Σπανίως εντοπίζονται ίχνη πρόχειρης κατεργασίας των 
εργαλείων, τα οποία έχουν την μορφή μικρών αποκρούσεων κατά τόπους.32

6. Επιφάνειες Εργασίας

Η γενική κατηγορία των επιφανειών εργασίας περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες των τρι-
βείων,33 των γουδιών και των λίθων με κοιλότητα,34 δηλαδή ουσιαστικά διαφόρων παθη-
τικών εργαλείων τριβής και κρούσης. Πρόκειται για υποκατηγορίες που δεν είναι ιδιαίτερα 
πολυπληθείς στο υλικό του Κουφόβουνου καθώς τα αναγνωρισμένα παραδείγματα είναι πε-
ρίπου 69 καταλαμβάνοντας ποσοστό 6,4% επί του συνόλου. Είναι σαφές, πάντως, ότι τα σχε-
τικά ογκώδη εργαλεία της κατηγορίας αυτής εξυπηρετούσαν καθημερινές ανάγκες ζωτικής 
σημασίας για τους κατοίκους του Κουφόβουνου αλλά και άλλων κοινοτήτων της Νεολιθικής 
Κύπρου γενικότερα, σχετιζόμενες με την επεξεργασία τροφής για αποθήκευση/κατανάλωση 

30   Χαρακτηριστικά παραδείγματα παρατίθενται στις Εικ. 331:3, 332:4, 334:3, 335:3, 339:1, 342:2, 355:2, 359:2, 
373:1-6, 8-10 και 374:1-2, 4, 9.
31   Βλ. π.χ. Εικ. 366:4-5.
32   Για όλα τα παραπάνω βλ. αναλυτικές περιγραφές στον Κατάλογο 3.
33   Βλ. παραδείγματα στις Εικ. 331:1, 335:1, 339:4, 349:3, 354:1 και 365:2, 5.
34   Χαρακτηριστικά παραδείγματα γουδιών/λίθων με κοιλότητα παρατίθενται στις Εικ. 335:2, 340:1, 345:3 και 
365:1, 3-4.
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καθώς και την επεξεργασία άλλων υλών (π.χ. ώχρας για την διακόσμηση της κεραμικής).
Τα γουδιά και οι λίθοι με κοιλότητα είναι σχεδόν αποκλειστικά κατασκευασμένα από ασβε-

στόλιθο. Ασβεστόλιθος έχει χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη και για το ήμισυ περίπου των 
τριβείων της θέσης, ενώ για τα υπόλοιπα παραδείγματα έχουν χρησιμοποιηθεί πιο σκληρά 
πετρώματα (κυρίως διαβάσης και σε μικρότερο βαθμό γάββρος). Το σύνηθες σχήμα των τρι-
βείων είναι το επίμηκες ορθογώνιο και το ελλειπτικό, ενώ αρκετά παρουσιάζονται ως επιπε-
δόκυρτα. Τα εκτεταμένα ίχνη χρήσης (λείανσης) στην άνω ευρεία επιφάνεια αποδεικνύουν 
την φύση της εργασίας που επιτελούσαν. Επίσης, η συχνή ύπαρξη μικρών αποκρούσεων στην 
περιφέρεια και την βάση αρκετών σωζόμενων παραδειγμάτων δείχνει ότι τα συγκεκριμένα 
εργαλεία δέχονταν μία μορφή κατεργασίας πριν την χρήση τους. Τα γουδιά έχουν διάφορα 
σχήματα και διατομές αλλά τα περισσότερα είναι ακανόνιστα. Σπανίως εντοπίζεται αδρή επε-
ξεργασία κατά την διαμόρφωσή τους στην περιφέρεια και την υποτυπώδη βάση τους. Πιο 
προσεκτικά διαμορφώνονταν οι κυκλικές ή ελλειπτικού σχήματος κοιλότητες των γουδιών με 
μικρές αποκρούσεις και κυρίως με τριβή. Οι αντίστοιχες κοιλότητες των λεγόμενων «λίθων με 
κοιλότητα» είναι κάπως πιο αβαθείς από των γουδιών, χωρίς αυτό να αποκλείει την παρόμοια 
χρήση τους.

7. Άλλα εργαλεία

Στα καταγεγραμμένα και αναγνωρισμένα εργαλεία από λειασμένο λίθο έχει ενταχθεί και μι-
κρός αριθμός πιθανών πωμάτων, βαριδίων και σφαιριδίων.35 Τα αντικείμενα αυτά είναι πε-
ρίπου 23, καταλαμβάνοντας πολύ μικρό ποσοστό επί του συνόλου (2,2%).36

8. Λίθινα αγγεία

Εκτός από την παραγωγή εργαλείων από λειασμένο λίθο, στο Καντού η τεχνολογία του λει-
ασμένου λίθου εφαρμόσθηκε και στην παραγωγή αγγείων/σκευών. Πιο συγκεκριμένα, στον 
οικισμό ήρθαν στο φως λίθινα αγγεία/σκεύη, λίγα ακέραια ή σχεδόν ακέραια και τα περισσό-
τερα σε αποσπασματική κατάσταση. Σύμφωνα με τον κατάλογο που ακολουθεί ο αριθμός τους 
φθάνει τα 26 αντικείμενα.

Η πρώτη ύλη κατασκευής τους είναι ο ασβεστόλιθος. Μόνο ένα αγγείο, το υπ. αρ. Λ1198, 
είναι κατασκευασμένο από διαβάση. Πρόκειται για ημισφαιρικό κύπελλο (Εικ. 332:1, 384:5). 
Τα λίθινα αγγεία προέρχονται από διαφορετικές Τομές και Ανασκαφικές Μονάδες και άρα αρ-
χιτεκτονικές φάσεις του οικισμού. Επτά από αυτά βρέθηκαν στο επιφανειακό στρώμα, ενώ 
τα υπόλοιπα σε βαθύτερα στρώματα της θέσης και μάλιστα κυρίως σε Τομές που ανοίχθηκαν 
στο κέντρο του πλατώματος του λόφου, στο οποίο η διατήρηση των στρωμάτων ήταν πολύ 
καλύτερη σε σχέση με αυτές στις πλαγιές.

Όσα είναι ακέραια ή σχεδόν ακέραια είναι ελλειψοειδούς ή ελαφρώς κυκλικής οριζόντιας 
διατομής, έχουν κυρτή ή σχεδόν επίπεδη βάση, ελαφρώς κυρτούμενα τοιχώματα τα οποία 
καταλήγουν σε αποστρογγυλεμένο και σπανιότερα σε ευθύ χείλος. Δεν απουσιάζουν και κύ-
πελλα με κυλινδρικό σώμα. Τα περισσότερα παραδείγματα λίθινων αγγείων συνήθως είναι 
αβαθή. Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι τα εξής: το υπ. αρ. Λ1714 είναι ημίεργο 
(Εικ. 319:2, 384:6), το υπ. αρ. Λ1755 είναι ακέραιο (Εικ. 319:2, 384:10), το υπ. αρ. Λ999 είναι 
ημισφαιρική φιάλη σωζόμενη κατά το ήμισυ (Εικ. 336:2, 384:2), το υπ. αρ. Λ957 είναι απο-

35   Για παραδείγματα των υποκατηγοριών αυτών βλ. Εικ. 304:1 και 363:1-9.
36   Τα συγκεκριμένα αντικείμενα περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο 3.
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σπασματικά σωζόμενο αβαθές αγγείο με επίπεδη βάση (Εικ. 336:1) και το υπ. αρ. Λ1494 είναι 
αποσπασματικά σωζόμενο κυλινδρικό κύπελλο με ευθέα τοιχώματα (Εικ. 332:2, 384:3).

Στην σύγχρονη Σωτήρα Τεππές37 αποκαλύφθηκαν 14 αγγεία, εκ των οποίων 11 είναι ακέραια 
και 3 αποσπασματικά τμήματα αγγείων. Είναι όλα κατασκευασμένα από ασβεστόλιθο, πλην 
ενός μικρογραφικού από ανδεσίτη. Ο Δίκαιος διέκρινε τρεις τύπους, Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, στα κανονικού 
μεγέθους αγγεία. Στην επιπλέον κατηγορία των μικρογραφικών αγγείων διέκρινε δύο τύπους, 
Ι και ΙΙ. Η κατανομή τους στην Σωτήρα είναι περίπου ισόποση ανά αρχιτεκτονική φάση.

Στα κανονικού μεγέθους λίθινα αγγεία, ο τύπος ΙΙ της Σωτήρας είναι ένα σχετικά αβαθές 
αγγείο που χαρακτηρίζεται από κυρτή βάση και πλευρές που κλίνουν προς τα έσω. Τα αγγεία 
που διατηρούνται καλύτερα και συνεπώς το σχήμα τους είναι σαφέστερο ανήκουν στην κατη-
γορία του τύπου ΙΙ των αντίστοιχων σκευών από την Σωτήρα.

Στον Άγιο Επίκτητο Βρυσί ήρθαν στο φως 19 λίθινα αγγεία κυρίως κατασκευασμένα από 
ασβεστόλιθο. Σύμφωνα με τον ανασκαφέα τα περισσότερα ήταν σε αποσπασματική κατά-
σταση και για τον λόγο αυτό δεν είναι βέβαιο εάν το σχήμα τους ήταν σφαιρικό ή ωοειδές. 
Οι τύποι που αναγνωρίσθηκαν είναι οι εξής: 1. Αβαθές αγγείο με λεπτά ισόπαχα τοιχώματα 
και απλό αποστρογγυλεμένο χείλος, 2. Ωοειδούς σχήματος αγγείο με λεπτά τοιχώματα και 
προχοή στο διακριτό επίπεδο χείλος, 3. Πεπιεσμένου ημισφαιρικού σχήματος αγγείο με πα-
χειά τοιχώματα, 4. Δισκοειδές σκεύος με παχειά κάθετα κοντά τοιχώματα και επίπεδη βάση 
και 5. Σφαιρικού σχήματος αβαθές αγγείο με παχύ χείλος. Το ρεπερτόριο των σχημάτων των 
λίθινων αγγείων από τον Άγιο Επίκτητο έχει πολύ κοντινά παράλληλα με την Σωτήρα. Ο ανα-
σκαφέας σημειώνει ότι μάλλον τα προχυτικά αγγεία εμφανίζονται συχνότερα στον Άγιο Επί-
κτητο συγκριτικά με την Σωτήρα.38 

Κατά τον ανασκαφέα, στην θέση Τρουλλί της Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου39 ήρθαν στο 
φως περισσότερο ή λιγότερο αποσπασματικά λίθινα αγγεία κανονικού μεγέθους αλλά και μικ-
κύλα. Κατά τον Δίκαιο είναι κατασκευασμένα κυρίως από ανδεσίτη και λίγα από ασβεστόλιθο 
και ψαμμίτη. Τα κινητά ευρήματα από την θέση αυτή μελέτησε εκ νέου ο Peltenburg. Σύμφωνα 
με τον κατάλογο ευρημάτων που συνέταξε, τα λίθινα αγγεία από το Τρουλλί είναι επτά κανο-
νικού μεγέθους και δύο μικκύλα.40

Ο Δίκαιος αναφέρει μόνο ένα αβαθές αγγείο με κυρτή βάση και κυρτούμενα τοιχώματα 
κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο από την θέση Καλαβασό Κοκκινογή (Κοκκινόγια).41

Η θέση Παραλίμνι Νησιά απέδωσε, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, 19 λίθινα αγγεία,42 αρκετά 
εκ των οποίων σε αποσπασματική κατάσταση διατήρησης. Πρόκειται για ανοικτά αγγεία και 
σκαφοειδή σκεύη (troughs) ορθογώνιου ή ακανόνιστου σχήματος. Ως πρώτη ύλη κατασκευής 
αναφέρονται ο διαβάσης, ο καλκαρενίτης (calcarenite) και ο ψαμμίτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το με αρ. καταλόγου 623 προχυτικό αγγείο. Στο σημείο σύνδεσης της προχοής 
με τα τοιχώματα του σκεύους δεν υπάρχει οπή. Συνεπώς, ενδεχομένως να πρόκειται για ημί-
εργο αντικείμενο. Γενικώς, ο ανασκαφέας, με βάση το γεγονός ότι ο διαβάσης δεν ανήκει στα 
τοπικά πετρώματα της περιοχής, θεωρεί ότι ή η πρώτη ύλη ήταν εισηγμένη ή ότι τα ίδια τα 
αντικείμενα ήταν εισηγμένα από άλλα μέρη του νησιού.

37   Dikaios 1961, 188-190, Pl. 88: 238, 248, 677, 777, 174, Pl. 92. 
38   Peltenburg 1982α, 317, Fig. 62, Pl. 88. 
39   Dikaios 1962, 68, Figs XXI, 36: 1-7.
40   Peltenburg 1979, 32-34, Fig. 4: 5, 6, 7.
41   Dikaios 1962, 108, Fig. 54: 13.
42   Flourentzos 2008, 85-86, Figs 8, 9. Στην σελίδα 85 αναφέρονται οι αριθμοί καταλόγου των 19 λίθινων αγ-
γείων και σκαφών και οι πίνακες στους οποίους τα αντικείμενα αυτά απεικονίζονται. 
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Συμπερασματικά, φαίνεται ότι σε όλες τις γνωστές θέσεις της Κεραμικής Νεολιθικής η 
παραγωγή λίθινων αγγείων/σκευών ήταν περιορισμένη σε αριθμό. Αυτό συνάδει απολύτως 
με το γεγονός ότι είχε αναπτυχθεί ιδιαιτέρως η παραγωγή της κεραμικής η οποία κάλυπτε 
επαρκώς τις ανάγκες των ανθρώπων σε αγγεία και σκεύη. 

2.2.2. «ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΡΓΩΝ/ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Βασικές πρώτες ύλες για την κατασκευή εργαλείων στον Κουφόβουνο είναι ο ασβεστόλιθος, ο 
ανδεσίτης, ο διαβάσης, ο μικρογάββρος, ο γάββρος και σε μικρότερο βαθμό ο σερπεντινίτης, 
ο χαλκηδόνιος και ο ίασπις, ο οποίος προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας.43 Ο 
ασβεστόλιθος αποτελεί το βασικό πέτρωμα του λόφου και της ευρύτερης περιοχής της Λε-
μεσού. Απαντά, επίσης, και στον ποταμό Κούρη από όπου γινόταν η περισυλλογή των περισ-
σοτέρων από τα προαναφερθέντα πετρώματα. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει αφθονία πρώτης 
ύλης γύρω από την θέση ακριβώς λόγω της άμεσης γειτνίασης, και κατ’ επέκταση πρόσβασης, 
των κατοίκων του οικισμού στο ποτάμι. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταγεγραμ-
μένα λίθινα ευρήματα ήταν σε μορφή αδιαμόρφωτων ή ελαφρώς κατεργασμένων κροκαλών. 
Από την άλλη, ορισμένα σπανιότερα υλικά, όπως ο ίασπις, απαντούν σε συγκεντρώσεις όπως 
στην χαρακτηριστική περίπτωση του δαπέδου του Κτίσματος 2 της Κυκλικής Φάσης.44

Πίνακας  2 .2 :  ποσοστά ε ιδών λίθου που χρησίμευσαν ως πρώτη ύλη εργα λείων

43   Τα δύο τελευταία είδη λίθου ανήκουν στα πυριτικά πετρώματα.
44   Στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίσθηκε μία εντυπωσιακή συγκέντρωση κροκαλών και αποτμημάτων ίασπι 
αποτελούμενη από περίπου 630 κομμάτια. Για την εν λόγω συγκέντρωση βλ. Μαντζουράνη 2009, εικ. 281. Βλ. 
επίσης, αντίστοιχη σημείωση στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος τόμου. Παρόμοιες αλλά μικρότερες συγκεντρώ-
σεις βοτσάλων ίασπι αναφέρονται και από την Σωτήρα Τεππέ (π.χ. Κτήριο 5, Δάπεδο ΙΙΙ, Φάση ΙΙ και Κτήριο 7, 
Δάπεδο ΙΙ, Φάση ΙΙΙ. Βλ. Dikaios 1961, pl. 20-21) υποδεικνύοντας αφενός ότι το εν λόγω υλικό ήταν ιδιαίτερης 
σημασίας για τους κατοίκους της Νεολιθικής Κύπρου και αφετέρου ότι ίσως λειτουργούσαν κάποια ενδονη-
σιωτικά ανταλλακτικά δίκτυα.
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Στο σύνολο των πρώτων υλών που εντοπίζονται στο Καντού, μπορεί να γίνει διάκριση λε-
πτόκοκκων και χονδρόκοκκων πετρωμάτων. Λεπτόκοκκα (“fine-grained”) πετρώματα είναι ο 
ανδεσίτης και κάποια παραδείγματα διαβάση (λεπτόκοκκος διαβάσης), ενώ στα πιο σκληρά, 
χονδρόκοκκα (“coarse-grained”) πετρώματα εντάσσονται ο μικρογάββρος, ο γάββρος και ο 
σερπεντινίτης, όπως επίσης και ο χονδρόκοκκος διαβάσης.

Η σκληρότητα του πετρώματος παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία διότι 
ουσιαστικά καθορίζει πόσο εύκολα μπορεί να θραυσθεί το πέτρωμα με την εφαρμογή συγκε-
κριμένων μεθόδων κατεργασίας. Η κατεργασία των σκληρών πετρωμάτων αποτελούσε μία 
επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς δύσκολα μπορεί να γίνει αφαίρεση τμήματος του 
λίθου κατά την διάρκεια της παραγωγής. Γενικά, πρόκειται για πιο ανθεκτικά πετρώματα, τα 
οποία μπορούν να δεχθούν έντονη κατεργασία με τριβή ή λείανση, όπως για παράδειγμα 
οι πελέκεις και οι αξίνες από ανδεσίτη. Τέλος, στην επιφάνειά τους μπορούν να γίνουν και 
εργασίες που απαιτούν μεγάλη λεπτομέρεια, όπως η λείανση της περιοχής της ακμής των πε-
λέκεων και των αξινών ή η διαμόρφωση βάσης στα τριβεία. Τα φαινόμενα σχετικής τυποποί-
ησης που παρατηρούνται κυρίως σε εργαλεία κοπής, σε συνδυασμό με τις εγγενείς δυσκολίες 
που παρουσιάζει η κατασκευή τους, δεν αποκλείουν την πιθανότητα οι εν λόγω κατηγορίες 
εργαλείων να δημιουργούνταν από ανθρώπινο δυναμικό που θα κατείχε κάποιες εξειδικευ-
μένες γνώσεις της παραγωγής τους.

Στους μαλακούς λίθους συγκαταλέγονται οι διάφοροι ασβεστόλιθοι και ο πικρόλιθος. Λόγω 
της σχετικής ευκολίας στην κατεργασία που παρουσίαζαν τα μαλακά πετρώματα, χρησιμο-
ποιήθηκαν κατά κόρον ως πρώτες ύλες για την παραγωγή λειαντήρων, γουδοχεριών, κοσμη-
μάτων (περίαπτα, ψήφοι κ.ά.), ειδωλίων, μικροαντικειμένων (π.χ. βαρίδια, σφαιρίδια, πώματα 
κ.ά.), γουδιών και λίθινων αγγείων. Όσον αφορά στην κατηγορία των λίθινων αγγείων και των 
λίθων με κοιλότητα, χαρακτηριστική είναι η περιορισμένη τυπολογία και κυρίως η κάθετη 
πτώση της τεχνογνωσίας κατασκευής, η απώλεια της διακοσμητικής διάθεσης και η μείωση 
της ποιότητας παραγωγής τους συγκριτικά με τα αντίστοιχα τέχνεργα του πρωιμότερου «Πο-
λιτισμού της Χοιροκοιτίας» (Ακεραμική Νεολιθική περίοδος).45 Η πολυπληθής παρουσία και 
η διασπορά των μαλακών πετρωμάτων (κυρίως των ασβεστόλιθων) σε όλα τα στρώματα και 
όλες τις περιοχές του οικισμού ενδεχομένως υποδηλώνουν ότι η κατασκευή των παραπάνω 
κατηγοριών εργαλείων δεν αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο μιας συγκεκριμένης ομάδας 
ατόμων καθώς η παραγωγή τους δεν προϋπέθετε απαραίτητα την γνώση ιδιαίτερων τεχνικών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά που συνοψίζονται στους Πίν. 2.1-2.2 και αναλύονται στον 
Κατάλογο 3, η συντριπτική πλειονότητα των εργαλείων κρούσης, τριβής, λείανσης και των 
πολυεργαλείων κατασκευάζονται από χονδρόκοκκα πετρώματα. Εξίσου σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
(σχήμα, διατομή) των εργαλείων κρούσης, τριβής, λείανσης καθώς και των πολυεργαλείων 
δεν εμφανίζουν κάποια τυποποίηση. Εξαίρεση αποτελεί ένα είδος σφύρας με σταθερά εμφα-
νιζόμενο πεπιεσμένο σφαιρικό σχήμα (βλ. π.χ. Λ654: Εικ. 330:1, 371:6 και Λ2008: Εικ. 371:3), 

45   Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα στην υιοθέτηση της κεραμικής τεχνολογίας και την αντικατάστα-
σή τους από αντίστοιχα σκεύη κατασκευασμένα από πηλό (βλ. και αντίστοιχη συζήτηση στο Κεφάλαιο 1 του 
παρόντος τόμου).
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καθώς και ένα είδος γουδοχεριού με διαμορφωμένη λαβή (βλ. π.χ. Λ368: Εικ. 308:2, 388:1 και 
Λ2238: Εικ. 353:1, 387:8), τα οποία προϋποθέτουν κάποια ειδική εργασία και σταθερά βήματα 
στην παραγωγή τους.

Ομοίως, η συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω εργαλείων του Κουφόβουνου (κρούσης, 
τριβής, λείανσης) δεν παρουσιάζει ενδείξεις τυποποιημένης διαδικασίας διαμόρφωσης. Στην 
προκειμένη περίπτωση γίνεται χρήση της λέξης «διαμόρφωση» και όχι «παραγωγή» διότι ου-
σιαστικά πολλά από τα παραπάνω εργαλεία δεν φέρουν ίχνη κατεργασίας παρά μόνο χρήσης. 
Ως εκ τούτου, εντάσσονται στην κατηγορία εργαλείων που διαμορφώνονται μέσω χρήσης και 
όχι μέσα από μία τυποποιημένη παραγωγική διαδικασία. Στην ορολογία της Wright τα εργα-
λεία αυτά ονομάζονται “outils a posteriori”,46 ενώ η Webb τα αναφέρει ως “expedient tools”.47 Ου-
σιαστικά, αποτελούν κονδύλους που δεν έχουν υποστεί καμία κατεργασία εκ των προτέρων 
αλλά διαμορφώνονται μέσα από την συστηματική χρήση. Ο όρος «συστηματική χρήση» δεν 
υποδηλώνει απαραίτητα βάθος χρόνου (δηλαδή χρήση κατ’ επανάληψη) αλλά μπορεί να 
αφορά σε ένα μεμονωμένο γεγονός ή μεμονωμένη δραστηριότητα, η οποία ωστόσο προϋπέ-
θετε την εντατικοποιημένη χρήση (“intensified use”) του εργαλείου. Τα εργαλεία αυτά βρίσκο-
νται σε μεγάλες ποσότητες στον οικισμό και εμφανίζουν αρκετά μεγάλη διασπορά. Παρόλο 
που η συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε μετα-αποθετικούς παράγοντες, το 
γεγονός ότι δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες και ιδιαίτερη εμπειρία για την επιλογή και 
χρήση των εργαλείων αυτών, ενδεχομένως να σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν από μεγάλο 
μέρος των κατοίκων του οικισμού για καθημερινές εργασίες. Με άλλα λόγια δεν φαίνεται να 
υπήρχε κανένα είδος περιορισμού (χωρικού, χρονικού ή κοινωνικού) τουλάχιστον ως προς 
την δημιουργία και χρήση των “a posteriori” εργαλείων.

Σε ενδιάμεση θέση μεταξύ των εργαλείων που διαμορφώνονταν ευκαιριακά μέσω χρήσης 
και εργαλείων που παράγονταν με τυποποιημένο τρόπο βρίσκεται η κατηγορία των επιφα-
νειών εργασίας. Κυρίαρχο υλικό σε αυτές, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, 
είναι ο ασβεστόλιθος, ο οποίος υπάρχει σε αφθονία στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, η συλ-
λογή της πρώτης ύλης θα μπορούσε να γίνει από τον καθένα. Όσον αφορά στην παραγωγή 
γουδιών, τριβείων και λίθων με κοιλότητα, η διαμόρφωσή τους δεν φαίνεται να απαιτούσε 
εξειδικευμένη τεχνική γνώση. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από μικρής κλίμακας εργασίες διαμόρ-
φωσης της περιφέρειας ή και της βάσης των τριβείων (συνήθως με μικρές αποκρούσεις και 
τριβή) καθώς και της κοιλότητας των γουδιών/λίθων με κοιλότητα, τα συγκεκριμένα εργαλεία 
δεν απαιτούσαν κάποια εξειδικευμένη κατεργασία και άρα θα μπορούσαν να παράγονται από 
ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες.

Το σενάριο της ευκαιριακής διαμόρφωσης και χρήσης δείχνει να ανατρέπεται μόνο σε κά-
ποιες μεμονωμένες περιπτώσεις όπως είναι αυτή ορισμένων εργαλείων κρούσης που προ-
αναφέρθηκαν48 καθώς και των περισσότερων εργαλειών κοπής. Για τα τελευταία, χρησιμο-
ποιούνται σχεδόν αποκλειστικά σκληρά ηφαιστειογενή πετρώματα και ειδικότερα για τους 
πελέκεις και τις αξίνες, ανδεσίτης και λεπτόκοκκος διαβάσης. Παρά την δυσκολία που παρου-
σιάζουν αυτά τα πετρώματα στην κατεργασία, στα περισσότερα εργαλεία της εν λόγω κατηγο-
ρίας δεν εντοπίσθηκαν ενδείξεις για ύπαρξη λαθών κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδι-
κασίας. Παρατηρείται, μάλιστα, η προσεκτική προετοιμασία των σημείων στην επιφάνεια του 
κονδύλου από όπου αφαιρούνταν οι φολίδες. Επιπλέον, διακρίνεται ένα είδος τυποποίησης 

46   Wright 1992.
47   Frankel και Webb 1996, 72-74, 82-86, Webb 1998, Webb 2000.
48   Πρόκειται για τα γουδοχέρια με σαφή διαμόρφωση λαβής και τις σφύρες πεπιεσμένου σφαιρικού σχήμα-
τος (βλ. παραπάνω στην ίδια ενότητα).
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των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση της επιφάνειας του εργαλείου. Σε 
γενικές γραμμές έχουν διακριθεί τέσσερις διαφορετικές τεχνικές:

1. Διαμόρφωση της επιφάνειας του εργαλείου εξ ολοκλήρου με αποκρούσεις. Η μέθοδος 
αυτή απαντά κατά κύριο λόγο (αλλά όχι αποκλειστικά) στους πελέκεις και αξίνες με-
γάλου και μεσαίου  μεγέθους.

2. Η δεύτερη μέθοδος αφορά στην διαμόρφωση της περιοχής της ακμής με έντονη λεί-
ανση και της υπόλοιπης επιφάνειας του εργαλείου με αποκρούσεις. Και αυτή η μέ-
θοδος απαντά κατά κύριο λόγο στα εργαλεία μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.

3. Σύμφωνα με την τρίτη μέθοδο, διαμορφώνεται η επιφάνεια του εργαλείου με τριβή 
και λείανση και η περιοχή της ακμής με σειρά μικρών αποκρούσεων. Σημειώνεται ότι 
σε αυτή την υποκατηγορία μπορούν να ενταχθούν και τα εργαλεία εκείνα των οποίων 
η αρχική μορφή (δηλαδή ο κόνδυλος) εμφανίζει ένα σχήμα που μοιάζει με το τελικό 
σχήμα ενός πελέκεως ή μιας αξίνας και επομένως η τελική διαμόρφωσή του απαιτεί 
ελάχιστη, ενίοτε ίσως και καμία, κατεργασία. Στην κατηγορία αυτή συναντώνται κυ-
ρίως εργαλεία μεσαίου και μικρού μεγέθους.

4. Στην τέταρτη και τελευταία κατηγορία κατατάσσονται εργαλεία διαμορφωμένα εξ ολο-
κλήρου με τριβή/λείανση. Η πλειονότητα αυτών ανήκει στην κατηγορία μικρού και 
μεσαίου μεγέθους εργαλείων. Η απουσία λαθών και η τυποποίηση της παραγωγικής 
διαδικασίας είναι δύο παρατηρήσεις που αξίζει να εξετασθούν σε συνάρτηση με μία 
τρίτη: τα ίχνη διαρκούς ανανέωσης της ακμής των εργαλείων που απαντούν κυρίως 
στην περίπτωση των πελέκεων και αξινών που διαμορφώνονται εξ ολοκλήρου με λεί-
ανση. Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στην παρατήρηση ότι τουλάχιστον η παραγωγή 
αυτής της κατηγορίας εργαλείων πρέπει να ήταν έργο μιας ομάδας εξειδικευμένων τε-
χνιτών στον οικισμό.49

2.2.3. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΤΟ ΚΑΝΤΟΥ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ

Οι μεγάλες ποσότητες των εργαλείων από λειασμένο λίθο αλλά και οι τυπολογικές διαφορές 
μεταξύ των εργαλείων αυτών υποδηλώνουν ότι χρησιμοποιούνταν για διάφορους σκοπούς 
και δραστηριότητες εντός και εκτός του οικισμού. Παρόλο που δεν είναι δυνατόν να διευκρι-
νισθούν με απόλυτη ακρίβεια οι δραστηριότητες στο σύνολό τους, μπορούν σε μεγάλο βαθμό 
να επισημανθούν κάποιοι από τους πρακτικούς σκοπούς που εξυπηρετούσαν τα λειασμένα 
εργαλεία στον Κουφόβουνο. Οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα εν λόγω εργαλεία είναι 
οι εξής:

1) Κατασκευή εργαλείων

Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις διαπιστώνεται η χρήση εργαλείων κρούσης και τριβής προ-
κειμένου να παραχθούν εργαλεία από λαξευμένο λίθο.50 Στο Κτίσμα 3 της Τομής Α (Αρχική 
Φάση), εντοπίσθηκε μία εγκατάσταση κατεργασίας πυριτολίθων.51 Αυτή περιλαμβάνει μεγά-
λους πλακοειδείς λίθους από διαβάση, αρκετά εργαλεία κρούσης και τριβής, καθώς επίσης 
και κονδύλους, πυρήνες και φολίδες πυριτολίθου.52 Παρόμοιο σύνολο αναφέρεται και από 

49   Blanton 1994, 9-10, Webb 2000, 274, Mantzourani και Catapoti 2004, 7.
50   Mantzourani και Catapoti 2004, 9.
51   Πρόκειται για την εγκατάσταση με αριθμό ανασκαφικής μονάδας Α69. Βλ. Μαντζουράνη 2009, 61.
52   Βλ. και παλαιότερες δημοσιεύσεις, Mantzourani 1996, 3, εικ. 3, Mantzourani 2000, 226.
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την Τομή Δ (Δ83), όπου εντός του Κτίσματος 2 (Κυκλική Φάση) εντοπίσθηκε πλακοειδής λίθος/
επιφάνεια εργασίας, αρκετοί τριπτήρες και επικρουστήρες καθώς και σημαντικός αριθμός πυ-
ριτολίθων.

2) Επεξεργασία πρώτων υλών διατροφής και προετοιμασία τροφής για αποθή-
κευση/κατανάλωση

Σε όλη την έκταση του οικισμού του Καντού Κουφόβουνου ανευρίσκονται λειασμένα εργαλεία 
(ή ομάδες εργαλείων) που συνδέονται με την επεξεργασία δημητριακών καθώς και την προ-
ετοιμασία τροφής είτε για αποθήκευση είτε για την καθημερινή κατανάλωση. Ένας συνδυα-
σμός εργαλείων που απαντά συχνά είναι αυτός των τριβείων με ενεργητικά εργαλεία κρούσης 
και τριβής ή γουδιών με εργαλεία κρούσης και τριβής. Μερικά τέτοια παραδείγματα απα-
ντούν στα Κτίσματα 32 και 9 στην Τομή K (Φάση Επέκτασης και Ορθογώνια αντίστοιχα), στα 
Κτίσματα 23 και 37 της Τομής ΙΗ (Αρχική Φάση), στα Κτίσματα 14 και 36 της Τομής Δ (Κυκλική 
και Ορθογώνια Φάση αντίστοιχα), στο Κτίσμα 13 της Τομής Ι (Κυκλική Φάση) και στο Κτίσμα 4 
της Τομής Α (Ορθογώνια Φάση).

Ένας δεύτερος συνδυασμός περιλαμβάνει λάκκους μικρού ή μεσαίου μεγέθους, στον πυθ-
μένα των οποίων τοποθετείται τριβείο. Και σε αυτή την περίπτωση εντοπίζονται ενεργητικά 
εργαλεία κρούσης ή τριβής είτε εντός του τριβείου είτε σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτό. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, εντοπίζονται και εστίες κοντά στις εγκαταστάσεις. Παραδείγματα 
απαντούν στο Κτίσμα 7 της Τομής E (Ορθογώνια Φάση),53 στο Κτίσμα 15 της Τομής IB (Ορθο-
γώνια Φάση) και στο Κτίσμα 3 της Τομής Α (Φάση Επέκτασης).

Ένας τρίτος συνδυασμός ο οποίος εντοπίσθηκε στο Κτίσμα 5 της Τομής Α (Ορθογώνια 
Φάση), περιλαμβάνει τριβείο, γουδί, διάφορα ενεργητικά εργαλεία τριβής και κρούσης καθώς 
και ένα πλακοειδή λίθο (ενδεχομένως κάθισμα).54

Τέλος, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που περιλαμβάνουν διάφορους συνδυασμούς 
εστίας, γουδιών και μεγάλων πλακοειδών λίθων. Σχετικά παραδείγματα εντοπίζονται στο 
Κτίσμα 12 της Τομής ΙΑ (Ορθογώνια Φάση), στο Κτίσμα 25 της Τομής ΙΣΤ (Ορθογώνια Φάση), 
στο Κτίσμα 10 της Τομής Κ (Κυκλική Φάση), στο Κτίσμα 6 της Τομής Δ (Κυκλική Φάση) και στα 
Κτίσματα 18 και 11 της Τομής Θ (Αρχική και Κυκλική Φάση αντίστοιχα).

Πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι τα εργαλεία που σχετίζονται με την επεξερ-
γασία πρώτων υλών διατροφής και την προετοιμασία φαγητού/τροφής ενδεχομένως δεν 
αποτελούσαν αποκλειστικά και μόνο μέρος των σταθερών κατασκευών αλλά μπορεί να με-
ταφέρονταν από χώρο σε χώρο ή να άλλαζαν θέση μέσα στο ίδιο χώρο. Αυτό ισχύει στην πε-
ρίπτωση των τριβείων. Συνηθισμένο φαινόμενο στο Καντού Κουφόβουνος και συγκεκριμένα 
στους εσωτερικούς χώρους είναι τα τριβεία να τοποθετούνται ανάποδα (σε ανεστραμμένη 
θέση). Αξιοσημείωτα παραδείγματα προέρχονται από το Κτίσμα 4 της Τομής Α (Ορθογώνια 
φάση) και το Κτίσμα 13 στις Τομές Ι και Ι' (Κυκλική Φάση). Τα τριβεία αυτά χρησιμοποιούνταν 
είτε σε εξωτερικούς χώρους και στην συνέχεια αποθηκεύονταν στο εσωτερικό των κτισμάτων 
είτε σε άλλα σημεία στο εσωτερικό των σπιτιών από το σημείο αποθήκευσής τους, συνήθως 
πλησίον των τοίχων.

53   Στην συγκεκριμένη περίπτωση πιθανότατα πρόκειται για εστία, την κοιλότητα καύσης της οποίας καλύ-
πτει το τριβείο (πρόκειται δηλαδή για β' χρήση του εργαλείου). Βλ. Μαντζουράνη 2009, 170.
54   Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για την στρωματογραφία των εν λόγω κτισμάτων βλέπε Μαντζουράνη 
2009. Οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις εργαλειακών συνόλων αναλύονται και στο Βοσκός 2013, 194-
196.
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3) Εργαλεία κοπής: μία ιδιαίτερη κατηγορία

Όπως σημειώθηκε προηγουμένως, η παραγωγή εργαλείων κοπής ήταν η πλέον εξειδικευμένη 
συγκριτικά με αυτή των άλλων εργαλειότυπων. Ακόμη και σε επίπεδο χρήσης, ωστόσο, μπο-
ρούν να γίνουν κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις. Η ποικιλία των τύπων εργαλείων κοπής 
υποδηλώνει κατ’ αρχάς ότι τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνταν σε διάφορες δραστηριότητες 
(π.χ. κοπή ξυλείας, αποψίλωση δασών, γεωργικές εργασίες, κατεργασία ξύλου ή δέρματος 
κ.ά.).

Μία ακόμη σημαντική διάσταση που πρέπει να αναδειχθεί, είναι και η ενδεχόμενη συμβο-
λική σημασία των εργαλείων κοπής όπως υποδηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία. Στο Καντού 
Κουφόβουνος, για παράδειγμα, έχουν εντοπισθεί κάποιες περιπτώσεις «θησαυρών» πελέκεων. 
Στο Κτίσμα 13 των Τομών Ι και Ι' (Κυκλική Φάση) δέκα πελέκεις εντοπίσθηκαν στο εσωτερικό 
ενός λάκκου.55 Οι πελέκεις είναι κατασκευασμένοι από διαβάση, έχουν παρόμοιο μέγεθος/
σχήμα και έλαβαν αριθμό καταγραφής Λ1051-Λ1060 (βλ. Εικ. 301:1-2, 302:1, 377:1-2, 382:6). 
Παρόμοια συγκέντρωση εργαλείων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και τρεις πελέκεις (Λ2012-
2014), εντοπίσθηκε στον Λάκκο 1 της Τομής ΙΣΤ (ΙΣΤ 7). Ο λάκκος κατασκευάσθηκε στον εξωτε-
ρικό χώρο του Κτίσματος 22 και ανήκει στα κατάλοιπα της Τρωγλοδυτικής Φάσης.56

Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο αναφορικά με τα εργαλεία κοπής είναι ότι μεγάλο πο-
σοστό τους δεν φέρει ίχνη χρήσης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει αφενός την διαρκή ανανέωση 
της επιφάνειας χρήσης τους και άρα την οικονομική τους σημασία και αφετέρου την συμβο-
λική εκτός από την πρακτική τους αξία.57 Πρέπει να επισημανθεί ότι συμβολική σημασία απο-
δίδεται στα εργαλεία κοπής στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο κατά τις πρώιμες προϊστορικές 
περιόδους και κυρίως στην Νεολιθική περίοδο. Στην περίπτωση της Νεολιθικής Κύπρου και 
του Καντού Κουφόβουνου ειδικότερα, αυτό φαίνεται και από την περίπτωση των μικρογρα-
φικών εργαλείων κοπής.58 Υπάρχει σαφής τυπολογική αν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
μη πρακτική/λειτουργική συμβατότητα μεταξύ των εργαλείων κοπής και των μικρογραφικών 
εργαλείων κοπής. Τα περισσότερα από αυτά τα μικροαντικείμενα που συνήθως φέρουν οπή 
ανάρτησης, προφανώς αποτελούσαν αντικείμενα κόσμησης που προσέδιδαν στον κάτοχο γό-
η τρο και προβολή. Κάποια, ωστόσο, όπως για παράδειγμα οι μικρογραφικοί πελέκεις, αξίνες 
ή και σμίλες ενδεχομένως εξυπηρετούσαν και πρακτικούς σκοπούς.

2.3. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η περισυλλογή, λεπτομερής καταγραφή και μελέτη των εκατοντάδων εργαλείων και άλλων 
τεχνέργων από λειασμένο λίθο που εντοπίσθηκαν στην Νεολιθική θέση του Κουφόβουνου, 
αποδεικνύει την σημασία που είχε η συγκεκριμένη εργαλειοτεχνία στην κοινωνική και οι-
κονομική ζωή των κατοίκων του οικισμού. Όπως αναλύθηκε στις σχετικές παραγράφους, τα 
λίθινα εργαλεία αποτελούσαν ύψιστης σημασίας αντικείμενα ενταγμένα πλήρως στην καθη-
μερινότητα των Νεολιθικών κοινοτήτων, καθώς μέσω αυτών επιτελούνταν δεκάδες εργασίες 
(αγροτικές, εργασίες συντήρησης/παραγωγής εργαλείων, κατασκευής άλλων αντικειμένων, 
επεξεργασίας τροφής κ.ά.).

55   Βλ. σχετικά Μαντζουράνη 2009, 85-86 και εικ. 127.
56   Μαντζουράνη 2009, 46, Βοσκός 2013, 183.
57   Οι κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις αυτών των τάσεων αναφορικά με τα εργαλεία κοπής αναλύονται στο 
Mantzourani και Catapoti 2004, 10-11.
58   Βλ. Κεφάλαιο 5 του παρόντος τόμου.
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Η ανάλυση της προέλευσης των πρώτων υλών για την κατασκευή των εργαλείων φανε-
ρώνει ότι ο κύριος όγκος τους (δηλαδή τα ηφαιστειογενή και ασβεστολιθικά πετρώματα) προ-
ερχόταν από τοπικές πηγές, ενώ μόνο ο ίασπις και ενδεχομένως κάποια είδη πυριτολίθου 
προέρχονταν από άλλα σημεία του νησιού.

Τυπολογικά, οι επιμέρους κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες στις οποίες διαχωρίσθηκε 
το υλικό έχουν σαφή παράλληλα τόσο με γειτονικές θέσεις όσο και με πιο απομακρυσμένες, 
δείγμα της σχετικής πολιτισμικής ομοιογένειας αλλά και του κοινού ιδιαίτερου τρόπου κοι-
νωνικής και οικονομικής ζωής που χαρακτηρίζει τις κοινότητες του νησιού αυτή την περίοδο. 
Επιπλέον, η ύπαρξη ομοιοτήτων και με πολύ υστερότερες θέσεις, όπως για παράδειγμα η Επι-
σκοπή Φανερωμένη, υποδεικνύει πόσο συντηρητική ήταν η συγκεκριμένη τεχνολογία.59

Από την κατανομή των λίθινων εργαλείων στον οικισμό δεν παρατηρείται κάποια σημα-
ντική διαφοροποίηση που να υποδηλώνει συγκέντρωση λίθινων εργαλείων σε συγκεκριμέ-
νους χώρους, εκτός φυσικά από τις λίγες περιπτώσεις «θησαυρών» που αναλύθηκαν σε προη-
γούμενη ενότητα. Μοναδική παρατήρηση είναι η αυξητική τάση στις υστερότερες (ανώτερες) 
φάσεις του οικισμού, καθώς τα περισσότερα δάπεδα των πρώιμων φάσεων είχαν καθαρισθεί 
πριν από την επανάχρησή τους. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει και μέρος των πρακτικών 
που ακολουθούνταν κατά την ανανέωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και καταδεικνύει, 
επίσης, το μέγεθος της διαχρονικότητας του οικισμού που κατοικήθηκε για αρκετούς αιώνες 
κατά την 5η χιλιετία π.Χ. Κατά τα άλλα, οι ανασκαφικές τομές με τα περισσότερα αρχιτεκτο-
νικά κατάλοιπα και επιχώσεις (π.χ. Τομή Δ, Τομή Α κ.ά.) απέδωσαν και τα περισσότερα λίθινα 
εργαλεία, ενώ οι ίδιοι τύποι εργαλείων συναντώνται σε όλες τις φάσεις του οικισμού. 

Όσον αφορά στην οικονομική και κοινωνική οργάνωση γενικότερα, η πληθώρα λίθινων 
εργαλείων από λειασμένο λίθο αποδεικνύει τον σημαντικό βαθμό μονιμότητας της οικιστικής 
εγκατάστασης του Κουφόβουνου συμβάλλοντας στην συζήτηση περί δήθεν συνεχών μετακι-
νήσεων των κοινωνικών ομάδων κατά την Κεραμική Νεολιθική φάση.60 O σημαντικός αριθμός 
εργαλείων κοπής (για αποψίλωση δασικών εκτάσεων) και επεξεργασίας φυτικών καταλοίπων/
προετοιμασίας τροφής για κατανάλωση και αποθήκευση (τριβεία, γουδιά κ.ά.) αποδεικνύει 
ότι κύρια ενασχόληση των κατοίκων ήταν η αγροτοκτηνοτροφία. Στο ίδιο συμπέρασμα, άλ-
λωστε, κλίνουν και οι μελέτες των εργαλείων από λαξευμένο λίθο αλλά και των βιοαρχαιολο-
γικών δεδομένων του Κουφόβουνου.

59   Είναι σαφές ότι η εργαλειοτεχνία του λειασμένου λίθου δέχεται πλήγμα με την εμφάνιση και κυρίως την 
παγίωση των χάλκινων εργαλείων, η οποία εξαφάνισε κάποιες παραδοσιακές κατηγορίες εργαλείων. Ωστόσο, 
το παράδειγμα της Φανερωμένης αλλά και άλλα εργαλεία που αναφέρονται από τις ανασκαφές σε Πρωτοκυπρι-
ακές και Μεσοκυπριακές θέσεις της κεντρικής Κύπρου (Μαρκί Αλώνια, Αλάμπρα Μούττες) δείχνει ότι η σχετική 
τεχνολογία ουσιαστικά δεν έχει χαθεί οριστικά ούτε κατά την μετάβαση στην Εποχή του Χαλκού.
60   Την άποψη αυτή έχει εκφράσει κατά καιρούς η Clarke βασιζόμενη σε ενδείξεις ύπαρξης υψηλών ποσοστών 
θηραμάτων (κυρίως ελαφιών) και ορισμένων ακόμη ημιμόνιμων χαρακτηριστικών στην οικιστική αρχιτεκτονι-
κή (βλ. π.χ. Clarke 2001, 70-71). Για μία διαφορετική άποψη βλ. Voskos 2018.
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ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ359 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6 
ΠΑΧΟΣ 2,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και ημιελλειπτικής διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις στην 
περιφέρεια. Ικανές ιζηματογενείς απο-
θέσεις κυρίως στην επιφάνεια χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ361 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρού μεγέθους, αποσπα-
σματικός πέλεκυς(;).
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ362 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 11,5
ΠΛΑΤΟΣ 7
ΠΑΧΟΣ 5,2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ημιελλειπτικής διατομής. Φτέρνα 
σχεδόν επίπεδη, πλευρές αποκλίνου-
σες που καταλήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με επίπεδη στομωμένη ακμή. Η 
κατεργασία του εργαλείου έχει γίνει με 
λάξευση στην φτέρνα.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ402 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5 
ΠΑΧΟΣ 5,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου πεπιεσμένου σφαιρικού σχήμα-
τος και ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη 
κατεργασίας. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
κέντρο περίπου των δύο πλευρικών 
επιφανειών, καθώς επίσης και στα δύο 
άκρα. Μικρή διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ403 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8,8 
ΠΑΧΟΣ 4,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενη σφύρα πεπιεσμένου σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Δεν σώζεται τμήμα της περιφέρειας και 
των δύο πλευρικών επιφανειών. Ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ404 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 9,2 

ΠΛΑΤΟΣ 6,5 
ΠΑΧΟΣ 3,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος επικρουστήρας ακανόνιστου 
ελλειψοειδούς σχήματος και τριγω-
νικής διατομής. Δεν διαπιστώνονται 
ίχνη κατεργασίας. Φέρει σαφή ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο άκρο 
του. Σχετική διάβρωση και απόθεση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ406 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4 
ΠΑΧΟΣ 2,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα γουδοχεριού σχήμα-
τος επιμήκους κυλινδρικού με περίπου 
κυκλική διατομή. Σώζεται περίπου 
κατά το ήμισυ. Φέρει ίχνη κατεργασί-
ας με κρούση και λείανση σε όλες τις 
πλευρές καθώς και ίχνη χρήσης-κρού-
σης στο σωζόμενο άκρο του. Διάβρωση 
όλης της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ409 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,2 
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λεια ντήρας 
μικρού μεγέθους, επιμήκους ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Δεν διαπιστώνονται ίχνη 
κατεργασίας. Σαφή ίχνη χρήσης-λείαν-
σης σε μία πλευρά. Μικρή διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ437 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 2,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές 
ελαφρώς αποκλίνουσες που λοξοτέ-
μνονται σε κόψη με στομωμένη ακμή 
στο σωζόμενο μέρος. Το εργαλείο φέρει 
ίχνη κατεργασίας με μικρές κρούσεις 
σε όλη την περιφέρεια.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ438 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς; 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2 
ΠΑΧΟΣ 1,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό εργαλείο, σχήματος 
πυραμιδοειδούς επιμήκους. Πιθανώς 
πέλεκυς αδρά κατεργασμένος στις δύο 
άκρες του, ίσως ημιτελής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ439 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9 

ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό βότσαλο τριγωνικού 
σχήματος πεπλατυσμένο που πιθανώς 
χρησιμοποιήθηκε ως στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ488 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ);
ΜΗΚΟΣ 19,1
ΠΛΑΤΟΣ 14 
ΎΨΟΣ 5,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου, σχήματος 
περίπου ημικυκλικού πεπλατυσμένου, 
με επίπεδη την κάτω επιφάνεια και 
πολύ ελαφρά κοίλη την άνω. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ489 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα
ΜΗΚΟΣ 17,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο επιμή-
κους σχήματος με αποστρογγυλεμένα 
τα άκρα, διατομής ελλειψοειδούς. Η 
μία πλευρά είναι κοίλη λόγω χρήσης ως 
ακονόπετρα και η άλλη ελαφρώς κυρτή. 
Στην επιφάνεια έχουν δημιουργηθεί 
δύο εμφανείς ακμές λόγω χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ490 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ωοειδές εργαλείο που 
πιθανώς χρησιμοποιήθηκε ως σφύρα. 
Πολύ λίγα ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
Λ491 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου 
τριγωνικού σχήματος. Φέρει ίχνη κρού-
σης και τριβής σε δύο τουλάχιστον 
επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ492 
Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 4,1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστο τραπεζιόσχημο 
εργαλείο με ίχνη τριβής και κρούσης σε 
ορισμένα σημεία. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ495 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5 
ΥΨΟΣ 2,9   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρή ακέραιη σφύρα ακα-
νόνιστου ωοειδούς σχήματος. Φέρει 
ίχνη κρούσης κυρίως στην κυρτή της 
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ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ289 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 23,5  
ΠΛΑΤΟΣ 12,3 
ΠΑΧΟΣ 12,3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου επιμήκους 
ορθογωνίου σχήματος και ορθογώ-
νιας διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης σε 
μία ευρεία πλευρά, όπου παρατηρεί-
ται σκουρότερο χρώμα και πιο λεία 
επιφάνεια. Σώζεται μόνο το ένα άκρο. 
Μεγάλες αποκρούσεις σε τμήματα της 
περιφέρειας.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ294 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 21,5  
ΠΛΑΤΟΣ 14,4  
ΠΑΧΟΣ 3,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου με λεια-
σμένη την άνω επιφάνεια, τμήμα της 
οποίας φέρει φαιά ίχνη, προφανώς 
λόγω χρήσης.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ295 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 9,8  
ΠΛΑΤΟΣ 10,2  
ΠΑΧΟΣ 5,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου σφαιρικού σχήματος και περίπου 
τριγωνικής διατομής. Η μία πλευρική 
επιφάνεια φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης. 
Σημαντική ποσότητα ιζήματος κυρίως 
στην περιοχή της περιφέρειας.
 
ΤΟΜΗ Α – A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ299 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (Τμήματα;)
ΜΗΚΟΣ 5  
ΠΛΑΤΟΣ 5,7 
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι αναφερόμενες διαστά-
σεις ανήκουν στο μεγαλύτερο από τα 
τρία πλακοειδή θραύσματα, πιθανώς 
ανήκοντα σε αγγείο με μία τουλάχιστον 
επίπεδη επιφάνεια. Είναι ισοπαχή σε 
όλη την επιφάνειά τους.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ309 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 12,5  
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, 
επιμήκους ακανόνιστου κυλινδρικού 
σχήματος και ακανόνιστης ελλειψοει-
δούς διατομής. Πιθανά ίχνη προετοι-
μασίας με κρούση και κατόπιν τριβή σε 
δύο πλευρικές επιφάνειες. Σαφή ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Έντονη 
διάβρωση.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ311 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)

ΜΗΚΟΣ 10,8 
ΠΛΑΤΟΣ 9,5  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακα-
νόνιστου πεπιεσμένου σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης εντοπίζονται 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ313 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 13,3  
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΥΨΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, περί-
που ορθογώνιας διατομής.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ315 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7  
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 6,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα. Στην μία 
πλευρά παρατηρούνται ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ318 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 9,6  
ΠΛΑΤΟΣ 7,9 
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πεπλατυσμένης 
ακονόπετρας, σχεδόν ορθογώνιας 
διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ320 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 6,1  
ΠΛΑΤΟΣ 4,7 
ΥΨΟΣ 2,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα γουδοχεριού. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ321 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) (ΗΜ)
ΜΗΚΟΣ 4,1 εκ. 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4 εκ. 
ΠΑΧΟΣ 1,1 εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς μικρού 
μεγέθους, ωοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει στην 
μία ευρεία πλευρά ίχνη κατεργασί-
ας με λάξευση, που ξεκινά από την 
περιφέρεια με φορά προς το κέντρο. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις στην περιοχή 
των λαξεύσεων.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ323 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ.(ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 5,2  
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 

Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη κατεργασίας. 
Σαφή ίχνη χρήσης-τριβής σε δύο πλευ-
ρικές επιφάνειες και ίχνη χρήσης-κρού-
σης (ενδεχομένως και τριβής) στο 
πεπλατυσμένο άκρο.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ349 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδί (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 21
ΎΨΟΣ 6
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νο γουδί, ακανόνιστου σχήματος και 
διατομής διαμορφωμένο σε ακατέργα-
στο λίθο. Φέρει κοιλότητα ελλειπτικού 
σχήματος με ίχνη κατεργασίας με 
τριβή. Μεγάλη διάβρωση σε όλη την 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ355 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5 
ΠΑΧΟΣ 5,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς δια τομής. Πιθανή κατεργασία 
με κρούση στην περιφέρεια. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο μέσο των 
δύο ευρειών πλευρών. Διάβρωση κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ356 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,9 
ΠΑΧΟΣ 5,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα (;) ακα-
νόνιστου πεπιεσμένου σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει πιθανώς ίχνη χρήσης-κρούσης 
στην μία ευρεία πλευρά. Σαφή ίχνη 
διάβρωσης σε όλη την επιφάνεια του 
αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ357 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ.(ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7 
ΠΑΧΟΣ 4,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήμα-
τος και ακανόνιστης ημιελλειπτικής 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία επιφάνεια και πιθανά ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. Μερική 
διάβρωση του εργαλείου.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ358 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)
ΠΑΧΟΣ 6,4
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σφαιρικού 
σχήματος και κυκλικής διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης σε όλη την επιφάνεια. 
Σαφή ίχνη διάβρωσης του εργαλείου.
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επιφάνεια. Έχει και μία ελαφρώς κοίλη 
επιφάνεια η οποία θα χρησιμοποιήθη-
κε για τριβή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ498 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2 
ΠΑΧΟΣ 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρού μεγέθους εργαλείο 
ελλειψοειδούς σχήματος με λειασμένη 
την επιφάνεια.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ500 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο(ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 3,6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου σχήματος 
περίπου τριγωνικού. Πιθανώς σφύρα.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ503 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος επικρουστήρας ακανόνιστου 
σφαιρικού σχήματος. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ504 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρή σφύρα ακανόνιστου 
σχήματος. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ572 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νη σφύρα, ελλειπτικού σχήματος και 
διατομής. Δεν σώζονται τμήματα της 
περιφέρειας και στα δύο άκρα. Ίχνη κα-
τεργασίας με κρούση και κατόπιν τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στο κέντρο περίπου των ευρειών 
πλευρών. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ585 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ586 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  

ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, σχήματος 
ακανόνιστου. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ587 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου πυραμιδοειδούς σχήματος με 
ίχνη κρούσης σε πολλά σημεία της 
επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ588 
ΕΙΔΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρή, σχεδόν ακέραιη 
ακονόπετρα επιμήκους σχήματος με 
αποστρογγυλεμένα άκρα. Η μία επι-
φάνεια είναι πεπλατυσμένη με μικρές 
κοιλότητες, ως αποτέλεσμα χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ614 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα ή τριπτήρας 
ακανόνιστου τετράπλευρου σχήματος 
με δύο πεπλατυσμένες επιφάνειες εκ 
των οποίων η μία φαίνεται ότι ήταν η 
επιφάνεια λείανσης. Στην μία πλευρά 
φέρει ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ615 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 1,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης ελλειψοει-
δούς διατομής. Κυρτή επίπεδη στο άνω 
άκρο της φτέρνας (κατόπιν κατεργα-
σίας με συνεχείς μικρές κρούσεις), 
πλευρές αποκλίνουσες που απολήγουν 
σε καμπύλη λοξότμητη κόψη ελαφρώς 
στομωμένη.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ637 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου τριγωνικού σχήματος με 
μία μεγάλη πεπλατυσμένη επιφάνεια 
και μία μικρότερη. Ίχνη κρούσης κατά 
τόπους. Η μικρή πεπλατυσμένη επιφά-
νεια φέρει ίχνη τριβής.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ638 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος επικρουστήρας ελλειψοειδούς σχή-
ματος και διατομής, με μία πεπλατυ-
σμένη επιφάνεια που φέρει ίχνη τριβής 
(;) και λίγα ίχνη κρούσης και μία κυρτή 
επιφάνεια με ίχνη κρούσης. Έντονη 
διάβρωση κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ639 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1 
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματική σφύρα/
τριπτήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
με μία λειασμένη επίπεδη επιφάνεια 
η οποία φέρει ίχνη τριβής καθώς και 
κρούσης (τα τελευταία στο κέντρο) και 
μία πεπλατυσμένη κυρτή επιφάνεια 
επίσης με ίχνη τριβής και κρούσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ640 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7,8 
ΠΑΧΟΣ 7,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα/τριπτήρας 
ωοειδούς σχήματος με πολύ λειασμένη 
επιφάνεια η οποία φέρει ίχνη τριβής 
και λίγα ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ641 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 4,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ορθογωνί-
ου σχήματος και ορθογώνιας κάθετης 
διατομής, με ίχνη κρούσης σε όλη την 
επιφάνεια.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ736 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
σφύρα μικρού μεγέθους, ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Δεν σώζεται το ένα άκρο και τμήμα 
της περιφέρειας, καθώς και τμήμα του 
άλλου άκρου. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με κρούση στην περιφέρεια. Ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο κέντρο. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ737 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθος ακανόνιστου τραπε-
ζιοειδούς σχήματος. Πιθανή χρήση ως 
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σφύρα.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ739 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9  
ΠΑΧΟΣ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο τριγωνικού σχή-
ματος και διατομής. Έχει τρεις επίπε-
δες επιφάνειες. Πιθανώς στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ754 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 2,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη κρούσης στο κέντρο των 
δύο επιφανειών της. Ίχνη κατεργασίας 
με κρούσεις στο μεγαλύτερο τμήμα 
της περιφέρειας. Μικρές αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ755 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης;
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθου ορθογωνίου 
σχήματος, περίπου τραπεζιόσχημης 
διατομής κατά μήκος και περίπου τρι-
γωνικής κατά πλάτος. Η μία επιφάνειά 
του (η μεγαλύτερη) είναι επίπεδη αλλά 
όχι λεία). Φέρει πιθανά ίχνη κρούσης 
στην στενότερη πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ763 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)  
ΠΑΧΟΣ 5,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με κρούση στην περιφέρεια. Ενδεχο-
μένως και οι δύο ευρείες πλευρές να 
έχουν εξομαλυνθεί με κρούση. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στις πλευρικές 
επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ764 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 3,2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθος περίπου ορθογωνίου 
σχήματος, ακανόνιστης τραπεζιοειδούς 
διατομής κατά μήκος και περίπου 
τετράγωνης κατά πλάτος. Φέρει ίχνη 
κρούσης στην μικρότερη πεπλατυσμέ-
νη επιφάνεια.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ765 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 

ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 4,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα(;) σχήματος ακανό-
νιστου σφαιρικού με ίχνη κρούσης σε 
μία μικρή κοιλότητα της επιφάνειάς 
της.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ776 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επιμήκης λίθος τραπε-
ζιόσχημης διατομής. Οι δυο επίπεδες 
επιφάνειές του σχηματίζουν γωνία. 
Μία από τις επιφάνειές του πιθανώς 
χρησιμοποιήθηκε για λείανση-ακόνι-
σμα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ777 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8 
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο γουδοχέρι 
επιμήκους ορθογωνίου σχήματος και 
ακανόνιστης ορθογώνιας διατομής. 
Φέρει απόκρουση σε τμήμα της 
περιφέρειας και του ενός άκρου. Ίχνη 
κατεργασίας με κρούση στο μεγαλύτε-
ρο μέρος. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
σωζόμενο άκρο.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ778 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ασύμμετρη κυρτή φτέρνα, 
ευθείες πλευρές ελάχιστα αποκλίνου-
σες που απολήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με καμπύλη ακμή έντονα στομωμένη. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας 
στην πρόσθια πλευρά.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ779 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα ωοει-
δούς (;) σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Δεν σώζεται τμήμα της 
περιφέρειας και του ενός άκρου. Ίχνη 
χρήσης-τριβής σε ένα τμήμα της μιας 
ευρείας πλευράς, το οποίο βρίσκεται 
πλησίον του σωζόμενου άκρου. Απόθε-
ση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ780 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 3  

ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς μικρού 
μεγέθους, ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ασύμμετρη κυρτή φτέρνα, 
ευθείες πλευρές που καμπυλώνουν στο 
σημείο της κόψης. Η κόψη διαμορφώ-
νει υποτυπώδη λοξότμηση με μικρή 
λάξευση και κατόπιν τριβή, ενώ η ακμή 
είναι καμπύλη.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ781 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ακανόνιστου σχή-
ματος με λεία υφή που χρησιμοποιήθη-
κε  ή προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί 
για λείανση. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ788 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες βότσαλο ρομ-
βοειδούς κατά πλάτος διατομής. Έχει 
λείες επιφάνειες που ενδεχομένως 
χρησιμοποιήθηκαν για λείανση-ακόνι-
σμα μικρών αντικειμένων. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ789 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Ακονόπετρα/Τριπτ. 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 3,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθος τριγωνικού περίπου 
σχήματος, απιόσχημης κατά μήκος δια-
τομής και ελλειψοειδούς κατά πλάτος. 
Φέρει ίχνη κρούσης στην κορυφή, στην 
πιο επίπεδη επιφάνειά του (στο κέντρο 
της) και στην κυρτή επιφάνειά τους. 
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι σειρά 
αβαθών εγκοπών.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ790 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρ./Πέλεκ. 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απιόσχημος λειαντήρας 
ελλειψοειδούς διατομής με θραύσεις 
και στις δύο πεπλατυσμένες του 
επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ791 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9 
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ωοειδές με 
απιόσχημη κατά μήκος δια τομή και 
ελλειψοειδή κατά πλάτος. Τα ίχνη 
κρούσης δεν είναι εμφανή λόγω του 
είδους του λίθου. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  •  AURA                                                                                                          ·  173  ·

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ793 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 20 
ΠΛΑΤΟΣ 21,5  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο ακανόνιστου σχή-
ματος και τριγωνικής διατομής. Στην 
άνω επιφάνεια διακρίνονται ίχνη χρή-
σης-τριβής. Αδρή δια μόρφωση βάσης 
στην κάτω πλευρά. Μερική διάβρωση.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ804 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 2,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες τμήμα λίθου με 
τετράπλευρη διατομή και επίπεδες 
επιφάνειες.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ805 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας, 
απιόσχημος και ακανόνιστης ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο οξυκόρυφο άκρο του. 
Ελάχιστη διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ806 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς μικρού 
μεγέθους, απιόσχημος και με ακανόνι-
στη ελλειψοειδή διατομή. Ασύμμετρη 
κυρτή φτέρνα και ελαφρώς αποκλί-
νουσες πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με ευθύγραμμη ακμή 
άριστα διατηρημένη. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ807 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Λειαντήρ. 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο απιόσχημο με 
ελλειψοειδή διατομή. Φέρει μία μικρή 
επιφάνεια πολύ λεία, η οποία πιθανώς 
χρησιμοποιή θηκε για τριβή-λείανση.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ808 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 3,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθος ωοειδούς σχήματος 
με ελλειψοειδή κατά μήκος και τριγωνι-
κή κατά πλάτος διατομή. Η μεγαλύτερη 
επιφάνεια πρέπει να χρησιμοποιήθηκε 
για τριβή-λείανση. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ809 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας; 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9 
ΠΑΧΟΣ 1,8
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο περίπου κυκλικού 
σχήματος ημικυκλικής διατομής. Δεν 
υπάρχουν εμφανή ίχνη χρήσης. Στην 
περιφέρειά του δημιουργούνται δύο 
μικρές επιφάνειες που σχηματίζουν 
μεταξύ τους αποστρογγυλεμένη γωνία. 
Πιθανώς επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ810 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8 
ΥΨΟΣ 4,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
απιόσχημος και ακανόνιστης διατομής. 
Φέρει απόκρουση στην μία ευρεία 
επιφάνεια, πλησίον του ενός άκρου. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. 
Διάβρωση κατά τόπους.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ811 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,7 
ΠΛΑΤΟΣ 9,4
ΠΑΧΟΣ 7,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα ελλειψοειδούς 
σχήματος με ελλειψοειδή κατά μήκος 
και τριγωνική κατά πλάτος διατομή. 
Τα δύο άκρα της είναι πεπλατυσμένα 
και φέρουν έντονα ίχνη κρούσης. Ίχνη 
διάβρωσης κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ812 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς/Ακονόπ. 
ΜΗΚΟΣ 13,2
ΠΛΑΤΟΣ 8
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ορθογωνίου με 
αποστρογγυλεμένα άκρα σχήματος και 
ορθογώνιας διατομής. Έχει δυο επί-
πεδες επιφάνειες. Παρουσιάζει μικρές 
εγκοπές πιθανώς από ακόνισμα στις 
δύο στενές του πλευρές και η πλευρά 
κρούσης είναι θραυσμένη.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ819 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1 
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ακανόνι-
στου ελλειψοειδούς σχήματος και ακα-
νόνιστης διατομής. Κυρτή ασύμμετρη 
φτέρνα, πλευρές ελαφρώς καμπύλες 
που απολήγουν σε λοξότμητη ασύμ-
μετρη κόψη με στομωμένη ακμή. Στην 
πρόσθια πλευρά διατηρείται η φυσική 
επιφάνεια του λίθου.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 

ΑΡ. ΕΥΡ. Λ820 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος λεια-
ντήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και τριγωνικής διατομής. 
Μικρά ίχνη κρούσης πλησίον του ενός 
άκρου. Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία πλευρά.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ822 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας σχήματος 
ημισεληνοειδούς. Ίχνη λείανσης σε 
ορισμένα σημεία της επιφάνειάς του. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ823 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανώς αποσπασματικά 
σωζόμενος πέλεκυς. Το σωζόμενο 
μέρος του εργαλείου έχει ελλειψοειδή 
απόληξη.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ834 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 13,7 
ΠΛΑΤΟΣ 8,6
ΠΑΧΟΣ 6,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα(;) αποσπασματικά 
σωζόμενη, ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει χαμηλό έξεργο δακτύλιο σε από-
σταση 5 εκ. από το ένα άκρο της.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ835 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,3
ΠΛΑΤΟΣ 4,6
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας σχήματος 
τριγωνικού με ίχνη λείανσης στην 
μία επίπεδη πλευρά και στις στενές 
πλευρές.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ836 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 4,4
ΠΛΑΤΟΣ 3,4
ΠΑΧΟΣ 1,2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός πέλεκυς του οποί-
ου η ακμή είναι θραυσμένη. Περίπου 
τριγωνικού σχήματος.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ837 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας
ΜΗΚΟΣ 7,8
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ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες βότσαλο ελλειψο-
ειδούς σχήματος. Έχει λείες επίπεδες 
επιφάνειες που πρέπει να χρησιμοποι-
ήθηκαν για τριβή-λείανση.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ838 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Κυρτή φτέρνα και καμπύλες 
πλευρές από φυσική διαμόρφωση 
του λίθου. Κόψη με καμπύλη ακμή. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας-λείαν σης στην 
διαμόρφωση της κόψης. Ελάχιστη 
διάβρωση του εργαλείου.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ839
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 2,1
ΠΛΑΤΟΣ 1,6  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με λάξευση 
και λείανση στο σωζόμενο άκρο. Ελάχι-
στες αποθέσεις ιζήματος στο σωζόμενο 
άκρο και στην φυσική απόκρουση. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ840
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4
ΠΛΑΤΟΣ 3,6 
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Σχεδόν ευθύγραμμη φτέρνα, 
ευθείες πλευρές που απολήγουν σε 
συμμετρική λοξότμητη κόψη με σχεδόν 
καμπύλη ακμή ελαφρώς στομωμένη. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση στην 
φτέρνα.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ841 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας/Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο αποστρογγυλε-
μένου τραπεζιοειδούς σχήματος και 
επιμήκους ελλειψοειδούς διατομής. 
Πιθανά ίχνη κρούσης στις ακμές. Μία 
επιφάνεια είναι λεία, πιθανώς λόγω της 
τριβής-λείανσης.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ842 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,5
ΠΛΑΤΟΣ 3
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βοτσαλο ελλειψοειδούς 
σχήματος, με ελλειψοειδή κατά μήκος 

και σχεδόν σφαιρική κατά πλάτος 
διατομή. Φέρει ίχνη κρούσης στην μία 
κορυφή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ843 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας
ΜΗΚΟΣ 3,7
ΠΛΑΤΟΣ 2,9
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας περίπου 
τριγωνικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Η μία πλευρά του είναι 
θραυσμένη.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ844
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4
ΠΛΑΤΟΣ 4,2
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο ένα άκρο του. Μικρές 
φυσικές αποκρούσεις και έντονη 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ845
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5
ΠΛΑΤΟΣ 4 
ΠΑΧΟΣ 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επικρουστήρας ακανόνι-
στου πολυεδρικού σχήματος. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ847 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 4,9
ΠΛΑΤΟΣ 4,5
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους και σώματος 
από λίθινο αγγείο. 

ΤΟΜΗ Α  / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ856 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 17,6 
ΠΛΑΤΟΣ 14,9  
ΠΑΧΟΣ 5,2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθος πλακοειδής με 
περίπου τραπεζιόσχημη κάτοψη και 
ακανόνιστη ελλειψοειδή διατομή. Έχει 
επίπεδες πλευρές. Στην ακμή μιας 
μεγάλης επιφάνειας διακρίνονται ίχνη 
τριβής. Διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ857
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας σχήματος επιμήκους και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην περιφέρεια και 
τριβής στην μία ευρεία επιφάνεια. 

Διάβρωση κατά τόπους.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ858
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΠΑΧΟΣ 3,8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα κυκλικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Έχει ιδιαί-
τερα διαβρωμένη επιφάνεια.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ859
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης-Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 5,2
ΠΛΑΤΟΣ 3,5
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός πέλεκυς σχήματος 
τραπεζιοειδούς επιμήκους με τις δύο 
επίπεδες μεγάλες πλευρές του, να 
σχηματίζουν γωνία. Απολήγει σε αιχμή 
ελαφρώς στρογγυλεμένη. Έχει ορθογώ-
νια διατομή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1425
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2
ΥΨΟΣ 2,8
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος τριπτήρας/επικρουστήρας, τριγω-
νικού σχήματος και διατομής. Σχετικά 
λείες επιφάνειες, επιμελής κατεργασία. 
Ελάχιστη διάβρωση κατά τόπους. Φέ-
ρει σαφή ίχνη κρούσης στο σωζόμενο 
άκρο (επικρουστήρας) και πιθανά ίχνη 
τριβής στις ευρείες πλευρές. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1426
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2
ΠΛΑΤΟΣ 2,7
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, πολυεδρικός 
τριπτήρας, μικρού μεγέθους, ορθογώ-
νιας διατομής. Αδρή κατεργασία των 
επιφανειών, έντονη διάβρωση κατά 
τόπους. Πιθανώς ίχνη χρήσης-τριβής 
στο ένα πεπλατυσμένο άκρο.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1427
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 13,1
ΠΛΑΤΟΣ 12
ΠΑΧΟΣ 3,7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου, ακανόνι-
στης διατομής. Σώζεται μέρος της επι-
φάνειας χρήσης, με σαφή ίχνη τριβής. 
Η βάση και η περιφέρειά του διαμορ-
φώνονται με σειρά μικρών και μεγάλων 
αποκρούσεων. Έντονη διάβρωση όλης 
της επιφάνειάς του. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1430
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας
ΜΗΚΟΣ 6,3 
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ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας, ελλειψοειδούς διατομής 
και πιθανώς ελλειψοειδούς σχήματος. 
Φέρει απόκρουση στο σωζόμενο άκρο 
και μικρές αποκρούσεις σε όλη την 
επιφάνειά του. Έντονη διάβρωση των 
επιφανειών, δεν υπάρχουν ευδιάκριτα 
ίχνη χρήσης-τριβής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1431
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10,6
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, επιμήκης τρι-
πτήρας, ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Λεία επιφάνεια με έντονα 
ίχνη διάβρωσης κατά τόπους. Ίχνη τρι-
βής-χρήσης στην μία ευρεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1476
ΕΙΔΟΣ Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 13,2 
ΠΛΑΤΟΣ 8,9
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας, ελλειψοειδούς σχήματος, 
τραπεζιοειδούς διατομής. Μικρές 
αποκρούσεις στην περιφέρεια. Ίχνη 
διάβρωσης κατά τόπους. Σαφή ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία επιφά-
νεια (τριπτήρας). Πιθανά ίχνη κρούσης 
στο πεπλατυσμένο άκρο.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1477
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,1
ΠΛΑΤΟΣ 5,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου (τριπτή-
ρα;) με σαφή ίχνη κατεργασίας στην 
μία ευρεία επιφάνεια.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1885
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 3,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,15
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, σχήμα-
τος ημιελλειπτικού και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Στρογγυλε-
μένη φτέρνα, πλευρές αποκλίνουσες 
που απολήγουν σε σχεδόν συμμετρική 
λοξότμητη κόψη έντονα στομωμένη.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1888 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 0,9
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τραπεζιο-
ειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Στρογγυλεμένη, ελαφρώς 
επίπεδη φτέρνα, ευθείες πλευρές απο-
κλίνουσες που καταλήγουν σε λοξότμη-

τη σχεδόν συμμετρική κόψη. Η ακμή 
της κόψης είναι επίπεδη με έντονα ίχνη 
φθοράς από χρήση.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1932 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Φτέρνα ελα-
φρώς επίπεδη, αποκλίνουσες πλευρές 
που απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
ασύμμετρη επίπεδη ακμή. Η φτέρνα, 
καθώς επίσης και μικρό τμήμα της πε-
ριφέρειας, φέρουν ίχνη κατεργασίας.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ693 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 9,4
ΠΑΧΟΣ 7,2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα περίπου ωοειδούς 
σχήματος με εμφανή ίχνη κρούσης 
στην μία στενή πλευρά και λιγότερο 
εμφανή στην άλλη. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ694 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος ή Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ελλειψοειδούς 
σχήματος που φέρει ίχνη κρούσης 
κυρίως στην μικρότερη πεπλατυσμένη 
επιφάνεια. Η μία στενή πεπλατυσμένη 
επιφάνεια πρέπει να είχε χρησιμοποιη-
θεί για τριβή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ695 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δίσκος με οπή 
ΜΗΚΟΣ 13   
ΠΑΧΟΣ 4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκοειδούς(;) 
λίθου. Φέρει οπή κυκλικού σχήματος 
(σώζεται το ήμισύ της). Πιθανώς, φέρει 
άλλη μία οπή ίδιου σχήματος σε ένα 
τουλάχιστον σημείο της περιφέρειάς 
του. Άγνωστη η χρήση του.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ696 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάση κρούσης; 
ΜΗΚΟΣ 25,2 
ΠΛΑΤΟΣ 17  
ΠΑΧΟΣ 7
Τμήμα βάσης κρούσης. Το σωζόμενο 
τμήμα έχει ρομβοειδές σχήμα.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ706
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  

ΠΑΧΟΣ 3,8
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επικρουστήρας τραπεζιο-
ειδούς σχήματος. Φέρει ίχνη κρούσης 
στην μία πεπλατυσμένη του επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ707
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης (οξειδωμένος);
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας
ΜΗΚΟΣ 7,3
ΥΨΟΣ 5,9
ΠΑΧΟΣ 5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επικρουστήρας τραπεζιοει-
δούς σχήματος και περίπου ορθογώ-
νιας δια τομής. Φέρει ίχνη κρούσης 
κυρίως σε μία πλευρά στην οποία 
σχηματίζονται δύο αβαθείς κοιλότητες. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ709 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς
ΜΗΚΟΣ 7,4
ΠΛΑΤΟΣ 5,4
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς ελλειψοειδούς 
σχήματος με αποστρογγυλεμένη 
φτέρνα.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ719
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 9,2
ΠΛΑΤΟΣ 2,7
ΠΑΧΟΣ 3,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες γουδοχέρι 
περίπου τριγωνικής διατομής. Φέρει 
ίχνη κρούσης στα δύο άκρα. Ίσως μία 
τουλάχιστον από τις πεπλατυσμένες 
επιφάνειες να είχε χρησιμοποιηθεί για 
λείανση.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ720 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 5,1
ΠΛΑΤΟΣ 3,7
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο περίπου τριγω-
νικού σχήματος. Έχει λείες επιφάνειες 
και δεν φέρει εμφανή ίχνη κρούσης.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ721 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σμίλη 
ΜΗΚΟΣ 3,6
ΠΛΑΤΟΣ 1,8 
ΠΑΧΟΣ 1,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επιμήκους εργαλεί-
ου με αιχμηρή ακμή. Δεν φέρει εμφανή 
ίχνη κρούσης, αλλά μάλλον λείανσης 
κοντά στην ακμή.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ722
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 35
ΠΛΑΤΟΣ 13,3
ΠΑΧΟΣ 11  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ογκώδης λίθος επιμήκους 
τριγωνικού σχήματος και τριγωνικής 
διατομής. Άγνωστη η χρήση του. 
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Ίσως χρησιμοποιήθηκε ως τριβείο ή 
ακονόπετρα.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ727 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 23
ΠΛΑΤΟΣ 23,5  
ΠΑΧΟΣ 12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αντικειμένου με 
αποστρογγυλεμένο τετράπλευρο 
σχήμα. Υπάρχει κοιλότητα στην άνω 
επιφάνεια.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ728 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο
ΜΗΚΟΣ 45
ΠΛΑΤΟΣ 22,3
ΠΑΧΟΣ 9
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δυο συνανήκοντα τμήματα 
τριβείου. Το τριβείο έχει ορθογώνιο 
σχήμα, μία επιφάνεια κοίλη και την 
άλλη κυρτή.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1950 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 6
ΠΛΑΤΟΣ 2,9
ΠΑΧΟΣ 0,8
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος (;) πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Ασύμμετρη σχεδόν κυρτή 
φτέρνα, ευθείες πλευρές που καταλή-
γουν σε καμπύλη ελαφρώς λοξότμητη 
κόψη με σαφή ίχνη φθοράς από χρήση. 
Κατεργασία με αποκρούσεις στην μία 
ευρεία πλευρά.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ373 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 17,5
ΠΛΑΤΟΣ 11,2
ΥΨΟΣ 8,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα με ίχνη κρούσης 
στην επιμήκη στενή επιφάνεια αλλά 
κυρίως στην κάτω στενή επιφάνεια 
όπου παρατηρείται κοιλότητα. Ίχνη 
τριβής τουλάχιστον σε δύο επιφάνειες. 
Ίσως ήταν και τριπτήρας.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ376
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ. (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 13
ΠΛΑΤΟΣ 9,1
ΠΑΧΟΣ 5,9
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με κρούση 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην ευρεία πεπλατυσμένη επιφάνειά 
του. Πιθανά ίχνη χρήσης-κρούσης.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ377
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ)

ΜΗΚΟΣ 5,5
ΠΛΑΤΟΣ 4,6
ΠΑΧΟΣ 4,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη χρή-
σης-τριβής σε τμήματα των επιφανειών 
του. Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογε-
νείς αποθέσεις στην περιφέρειά του.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ378 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8
ΠΛΑΤΟΣ 4,9
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα 
άκρο του. Στο άλλο άκρο του διαπιστώ-
νεται φυσική διαμόρφωση λοξότμησης. 
Μεγάλη διάβρωση και ισχυρές ιζημα-
τογενείς αποθέσεις.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ379 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ)  ΠΑΧΟΣ 3,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος τριπτήρας πεπιεσμένου σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Πιθανά ίχνη χρήσης-τριβής στην μία 
ευρεία επιφάνεια. Ικανή διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ380
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας; 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2 
ΠΑΧΟΣ 2,2  
Ακέραιος λειαντήρας(;) σχήματος ελλει-
πτικού και ελλειψοειδούς διατομής.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ383 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα
ΜΗΚΟΣ 13,9
ΠΛΑΤΟΣ 4
ΠΑΧΟΣ 3,2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακονόπετρα που σώζεται 
σε τρία θραύσματα. Λείπει μικρό τμήμα 
στο ένα άκρο. Έχει περίπου ορθογώνια 
διατομή με αποστρογγυλεμένα άκρα.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ384
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ. (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 5,7
ΠΛΑΤΟΣ 5,5
ΠΑΧΟΣ 4,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος τριπτήρας-επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και ακανό-
νιστης ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην ακμή και τριβής 
στην μία ευρεία επιφάνεια. Διάβρωση 
στην επιφάνεια του αντικειμένου.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 

ΑΡ. ΕΥΡ. Λ385
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 6,5
ΠΛΑΤΟΣ 6,3
ΠΑΧΟΣ 5,5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα η οποία σώζεται 
κατά το ήμισυ και θα είχε περίπου 
ωοειδές σχήμα. Έχει σχεδόν κυκλική 
διατομή και σώζει έντονα ίχνη κρούσης 
στην μία επιφάνεια.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ386
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 2,1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης ελλειψο-
ειδούς διατομής. Αποστρογγυλεμένη 
φτέρνα, αποκλίνουσες πλευρές, λα-
ξευμένη λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
ακμή. Ελάχιστες αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ388
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 8,7
ΠΛΑΤΟΣ 2,9
ΠΑΧΟΣ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, 
σχήματος επιμήκους κυλινδρικού με 
αποστρογγυλεμένα άκρα και ελλειπτική 
διατομή χωρίς εμφανή ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ390 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,1
ΠΛΑΤΟΣ 5,2
ΠΑΧΟΣ 2,1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και τριγωνικής διατομής. Ίχνη χρήσης 
τριβής στην ευρεία πεπλατυσμένη επι-
φάνεια. Ιζηματογενείς αποθέσεις στην 
άνω επιφάνεια.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ394 
ΕΙΔΟΣ Χαλκηδόνιος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας;
ΜΗΚΟΣ 4,7
ΠΛΑΤΟΣ 2,7
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας 
σχήματος περίπου ημισεληνοειδούς.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ395
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 5,5
ΠΛΑΤΟΣ 3,8
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα, σχήματος περίπου 
πυραμιδοειδούς με τρεις επίπεδες 
επιφάνειες οι οποίες σχηματίζουν 
τρίγωνο.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
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ΑΡ. ΕΥΡ. Λ396 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδί (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 6,7
ΠΛΑΤΟΣ 6
ΠΑΧΟΣ 3
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδί ακανόνιστου σχήματος και δια-
τομής. Φέρει κυκλική κοιλότητα ημικυ-
κλικής διατομής, με ίχνη χρήσης-κρού-
σης και τριβής. Ικανή διάβρωση σε όλη 
την επιφάνεια.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ626 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 8
ΠΛΑΤΟΣ 4
ΠΑΧΟΣ 6,2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα-επικρου-
στήρα πιθανώς ελλειπτικού σχήματος 
και διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην μία ευρεία επιφάνεια και πιθανά 
ίχνη κρούσης στο ένα άκρο. Μερική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ904 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 10,4
ΠΛΑΤΟΣ 8,3
ΠΑΧΟΣ 7,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, ωοειδούς 
σχήματος με ελλειπτική διατομή. Φέρει 
ίχνη κρούσης στα δύο άκρα της και 
στην άνω και κάτω επιφάνεια. Σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους.

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ956 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 7,2
ΠΛΑΤΟΣ 6,5
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα επιπε-
δόκυρτου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη κρούσης στην 
πλευρική επίπεδη επιφάνεια και κατά 
τόπους στην περιφέρεια. Ικανές αποθέ-
σεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1396 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Χείλος αγγείου;
ΜΗΚΟΣ 3,6
ΠΛΑΤΟΣ 4,8
ΠΑΧΟΣ 1,7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο με πιθανή κα-
τεργασία (ίσως τμήμα χείλους αγγείου).

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
Λ1401 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 19,7
ΠΛΑΤΟΣ 13
ΠΑΧΟΣ 5,5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο, ελλειψο-
ειδούς σχήματος, τριγωνικής διατομής. 

Φέρει μικρές αποκρούσεις στην 
περιφέρεια και ίχνη διάβρωσης σε όλη 
του την επιφάνεια. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1402
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7
ΠΛΑΤΟΣ 2,9
ΠΑΧΟΣ 2,6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτή-
ρας-επικρουστήρας, επιμήκης, ακανό-
νιστου σχήματος και διατομής. Λεία 
επιφάνεια με έντονη διάβρωση κατά 
τόπους. Δεν σώζεται το ένα άκρο του. 
Πιθανά ίχνη κρούσης στο σωζόμενο 
άκρο του. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1408 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας
ΜΗΚΟΣ 4,2
ΠΛΑΤΟΣ 2,9
ΠΑΧΟΣ 1,3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λεια ντήρας 
μικρού μεγέθους, τριγωνικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Λεία 
επιφάνεια, ελάχιστα ίχνη διάβρωσης. 
Σαφή ίχνη χρήσης στην μία ευρεία 
επιφάνεια.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1432 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 6,5
ΠΛΑΤΟΣ 7,7
ΠΑΧΟΣ 3,2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα, τραπε-
ζιοειδούς διατομής. Αδρές επιφάνειες 
(εξαίρεση η λειασμένη επιφάνεια 
χρήσης). Έντονη διάβρωση στα σημεία 
απόκρουσης και συσσώρευση ιζήματος 
κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1433 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, τραπεζιόσχημος 
τριπτήρας, ελλειψοειδούς διατομής. 
Αδρή κατεργασία των επιφανειών κατά 
τόπους, συσσώρευση ιζήματος και ίχνη 
διάβρωσης. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α  / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1434 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 10,1 
ΠΑΧΟΣ 4,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα, τραπεζιο-
ειδούς διατομής. Ελλιπής κατά τα δύο 
άκρα. Κατά τόπους έντονη διάβρωση 
και συσσώρευση ιζημάτων. Λείες 
επιφάνειες, επιμελής κατεργασία. Ίχνη 
τριβής-χρήσης στις ευρείες πλευρές 
και στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1449 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 9,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1 
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, επιμήκης τριπτή-
ρας-επικρουστήρας, ορθογώνιας δια-
τομής. Έντονα διαβρωμένη επιφάνεια. 
Όχι ευδιάκριτα ίχνη χρήσης-τριβής. 
Πιθανά ίχνη κρούσης στα δύο άκρα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1450 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, ακα-
νόνιστου σχήματος και διατομής. Αδρή 
κατεργασία, διαβρωμένη επιφάνεια, 
έντονη συσσώρευση ιζήματος στην μία 
ευρεία πλευρά και τμήμα της περιφέ-
ρειας και των δύο άκρων. Σαφή ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία πλευρά.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1451 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 7,3 
ΥΨΟΣ 6   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα-επικρου-
στήρα, τριγωνικού σχήματος και διατο-
μής. Σχετικά λείες επιφάνειες με σαφή 
ίχνη χρήσης. Πιθανά ίχνη κρούσης στο 
σωζόμενο άκρο. Μεγάλη συσσώρευση 
ιζήματος στο σημείο της απόκρουσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1452 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, σχήματος 
πεπιεσμένου σφαιρικού και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Αδρή, έντονα 
διαβρωμένη επιφάνεια. Δυσδιάκριτα 
ίχνη χρήσης.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1453 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Επιμελής κατεργασία. Έντονη διάβρω-
ση των επιφανειών με μικρή, κατά 
τόπους, συσσώρευση ιζήματος. Σαφή 
ίχνη τριβής-χρήσης στην μία ευρεία 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ416 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα σφεντόνας;     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό σφαιρίδιο που 
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πιθανώς χρησιμοποιήθηκε ως βλήμα 
σφεντόνας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ417 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης ωοειδούς διατομής. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. 
Ελάχιστη διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ418 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό εργαλείο απο-
σπασματικά σωζόμενο με ακανόνιστο 
επίμηκες σχήμα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ866 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 5,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθος ωοειδούς σχήματος 
και ελλειψοειδούς (ακανόνιστης) κατά 
μήκος δια τομής και περίπου κυκλικής 
κατά πλάτος διατομής. Φέρει αβαθή 
κοιλότητα και ίχνη κρούσης κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ867 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 8,8 
ΥΨΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απιόσχημος λίθος χωρίς 
εμφανή ίχνη χρήσης. Πιθανώς τριπτή-
ρας.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ872 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 8
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακονόπετρα, αποσπασμα-
τική με περίπου ημικυκλικό σχήμα, ελ-
λειψοειδούς διατομής. Παρουσιά ζεται 
απολεπισμένη στις στενές πλευρές της. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ886 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικό γουδοχέρι 
επιμήκους ελλειπτικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής με ίχνη κρού-
σης στο σωζόμενο άκρο. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ887 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάση κρούσης 
ΜΗΚΟΣ 15,8 
ΠΛΑΤΟΣ 10,7  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου 
σχήματος με δύο μεγάλες πεπλατυσμέ-
νες επιφάνειες. Εμφανίζει σε αρκετά 
σημεία τις κοιλότητες στις οποίες 
γινόταν η κρούση. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ888 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας περίπου ρομ-
βοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Η μία πλευρά παρουσιάζει 
μία μικρή επιφάνεια με ίχνη τριβής και 
η άλλη έχει μία κοιλότητα που διευκό-
λυνε την χειρολαβή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ889 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επικρουστήρας περίπου 
κυκλικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ890 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρού-
σης στα δύο άκρα και τριβής στην μία 
ευρεία πλευρά. Σαφής διάβρωση σε 
όλη την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ891 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Ακονόπετρα
ΜΗΚΟΣ 10,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο σχήματος ορθο-
γωνίου μυ αποστρογγυλεμένες γωνίες 
και τριγωνικής διατομής με πλευρές 
που παρουσιάζουν ίχνη τριβής. Στην 
μία μακρά και στενή πλευρά του 
παρουσιάζει μία εγκοπή με ίχνη από 
ακόνισμα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ892 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βαρίδιο; 
ΜΗΚΟΣ 7,2   
ΠΑΧΟΣ 1,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο περίπου σφαιρι-
κού σχήματος, που παρουσιάζει στο 

άνω μέρος μία οπή. Στην κάτω πλευρά, 
που δεν είναι κατεργασμένη όπως η 
άνω, παρουσιάζει εγκοπές. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ893 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός λειαντήρας τρι-
γωνικού σχήματος και διατομής που 
απολήγει σε αποστρογγυλεμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ894 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ελλειπτικού σχή-
ματος και ελλειψοειδούς δια τομής με 
κυρτή επιφάνεια (με την εξαίρεση μιας 
μικρής επίπεδης πλευράς). 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ912 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,8 
ΠΛΑΤΟΣ 9,4  
ΠΑΧΟΣ 6,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με μικρές κρούσεις στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στις δύο ευρείες 
επιφάνειες. Μεγάλη διάβρωση και ιζη-
ματογενείς αποθέσεις, ιδιαίτερα στην 
μία ευρεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ913 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας ακανόνιστου 
πολυεδρικού σχήματος με ίχνη λείαν-
σης κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ914 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματική ακονό-
πετρα τριγωνικού σχήματος με δύο 
επίπεδες επιφάνειες και ορθογώνιας 
διατομής. Έχει μία κοίλη στενή επιφά-
νεια, η οποία πιθανώς χρησιμοποιείτο 
για ακόνισμα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ915 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φυσ. σχηματισμός 
ΜΗΚΟΣ 4,5    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό λίθινο αντικείμενο 
κυλινδρικού σχήματος. Αγνώστου χρή-
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σης, ίσως φυσικός σχηματισμός.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ916 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας ελλει-
πτικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ934 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακονόπετρα ελλειπτικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ935 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο απιόσχημο, 
ελλειψοειδούς διατομής με ίχνη τριβής 
στην επιφάνειά του και ίχνη κρούσης 
στο ένα άκρο του. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ936 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,3    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο αποσπασματι-
κά σωζόμενο, κυλινδρικού σχήματος. 
Πιθανώς τμήμα γουδοχεριού(;). 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ937 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα με οπή; 
ΜΗΚΟΣ 8   
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής με οπή στο 
κέντρο. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ938 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3 
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
εργαλείο ελλειπτικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής με ίχνη τριβής 
και κρούσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ939 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ρομβοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 

Πιθανώς τριπτήρας.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ940 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας σχήματος ωοειδούς και 
ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης  στο ένα άκρο του και 
ίχνη τριβής σε τμήμα της επιφάνειας. 
Διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ941 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο περίπου τριγωνι-
κού σχήματος και τριγωνικής διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ942 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα επιμήκους 
τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειπτικής διατομής. Φτέρνα σχεδόν 
ευθύγραμμη, πλευρές αποκλίνουσες 
που λοξοτέμνονται σχεδόν συμμετρι-
κά σε κόψη άριστα διατηρημένη με 
ευθύγραμμη ακμή. Ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις και τριβή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ943 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Έχει 
αρχίσει η διαμόρφωση της λοξότμησης 
με λάξευση από την περιφέρεια προς 
το κέντρο. Φέρει ίχνη κρούσης στην 
φτέρνα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια 
αποτελεί την φυσική επιφάνεια του 
λίθου. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ944 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο περίπου κυκλι-
κού σχήματος και σχεδόν τριγωνικής 
διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ920 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 2,8  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς, ακανόνιστου απιόσχημου 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φτέρνα σχεδόν επίπεδη, πλευρές 
αποκλίνουσες καμπύλες προς την 
κόψη. Καμπύλη ακμή, της οποίας έχει 
αποκρουσθεί το μεγαλύτερο τμήμα. 
Ίχνη κατεργασίας με λαξεύσεις. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ921 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας ελλειπτικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ925 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς 
ελλειψοειδούς σχήματος και ακανό-
νιστης διατομής. Σχεδόν ευθύγραμμη 
ασύμμετρη φτέρνα. Πλευρές ευθείες 
που απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
καμπύλη έντονα στομωμένη ακμή. Στην 
πρόσθια πλευρά διατηρείται η φυσική 
επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ926 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός στιλβωτήρας τρι-
γωνικού περίπου σχήματος. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ954 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ωοειδούς σχή-
ματος που ίσως χρησιμοποιήθηκε για 
λείανση-στίλβωση. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ955 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ωοειδές βότσαλο ελλειψο-
ειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ979 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο σχήματος ελλει-
πτικού και ελλειψοειδούς διατομής 
με ίχνη κρούσης και τριβής σε αρκετά 
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σημεία της επιφάνειάς του. Πιθανώς 
σφύρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ980 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα στιλβωτήρα ωο-
ειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ981 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
οξυκόρυφη, πλευρές ελαφρώς αποκλί-
νουσες, καμπύλες. Ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις στην περιφέρεια. Δια-
μόρφωση της λοξότμησης στο ήμισυ 
της μιας ευρείας πλευράς με λάξευση.  

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ982 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως ελλει-
ψοειδούς διατομής. Σώζεται μόνο η 
συμμετρική, λοξότμητη κόψη του, η 
οποία απολήγει σε ευθύγραμμη ακμή. 
Ίχνη κατεργασίας με μικρές κρούσεις 
στο σωζόμενο τμήμα της περιφέρειας 
και των πλευρικών επιφανειών. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ985 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό εργαλείο σχήματος 
ορθογωνίου και τριγωνικής διατομής 
με λειασμένες επιφάνειες. Πιθανώς 
λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ986 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό εργαλείο ελλειπτι-
κού σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής με λειασμένη επιφάνεια. Πιθανώς 
λειαντήρας.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ987 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς (;) απιό-

σχημος και ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, αποκλίνου-
σες πλευρές, υποτυπωδώς δηλωμένη 
λοξότμητη κόψη. Ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις στις πλευρές, με κρού-
ση και κατόπιν τριβή σε μεγάλο μέρος 
της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ988 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Η φτέρνα έχει καμπυλόγραμ-
μη διαμόρφωση και οι ευθείες ευρείες 
πλευρές του λοξοτέμνονται σχεδόν 
συμμετρικά σε ελαφρά καμπυλότμητη 
κόψη. Σαφή ίχνη χρήσης στην κόψη. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ989 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας ελλει-
πτικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ990 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα; 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πώμα (;) αποσπασματικά 
σωζόμενο κυκλικού σχήματος και ελ-
λειψοειδούς διατομής. Είναι πλακοει-
δές με ανώμαλη επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ991 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό αντικείμενο σχεδόν 
κυλινδρικού σχήματος και πολυγωνι-
κής διατομής, αδιάγνωστης χρήσης.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ992 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας; 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ημισεληνοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Πιθανώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ993 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (TM); 
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού εργαλείου, 

ελλειπτικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής που παρουσιάζει 
δύο κοιλότητες στην στενή σωζόμενη 
πλευρά του. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ994 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 11  
ΠΑΧΟΣ 8,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακα-
νόνιστου ωοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην περιφέρεια, 
καθώς και στο κέντρο της μιας ευρείας 
πλευράς. Έντονα ίχνη διάβρωσης κατά 
τόπους και ιδιαίτερα στην μία ευρεία 
πλευρά.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ995 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 13,2 
ΠΛΑΤΟΣ 9,1  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας, απιόσχημος και 
ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ996 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο σχήματος ορθο-
γωνίου με αποστρογγυλεμένες γωνίες 
και ελλειψοειδούς διατομής. Πιθανώς 
λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ997 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας σχήματος 
ελλειπτικού και ελλειψοειδούς διατο-
μής με επιφάνειες επίπεδες από την 
λείανση. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ998 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου 
τριγωνικού σχήματος και τριγωνικής 
διατομής. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1886 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, τριγωνικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Αποστρογγυλεμένη φτέρνα, ευθείες 
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αποκλίνουσες πλευρές που απολήγουν 
σε λοξότμητη συμμετρική κόψη που 
καλύπτει το ήμισυ της οπίσθιας πλευ-
ράς της αξίνας. Η ακμή της κόψης είναι 
καμπύλη σε άριστη κατάσταση.  

ΤΟΜΗ Α / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1887 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστου διατομής. 
Φτέρνα με ίχνη κρούσης, ελαφρώς 
καμπύλες πλευρές αποκλίνουσες που 
καταλήγουν σε λοξότμητη σχεδόν συμ-
μετρική κόψη. Η ακμή της κόψης είναι 
επίπεδη και διατηρείται σε άριστη 
κατάσταση. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ999 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1 
ΥΨΟΣ 2,4 
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημισφαιρικό αβαθές αγ-
γείο. Σώζεται κατά το ήμισυ. Έχει κυρ-
τή βάση και ευθύ χείλος, ελαφρώς έσω 
νεύον. Επιφάνεια έντονα διαβρωμένη. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ978 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 2,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς ακανόνι-
στου σχήματος και τριγωνικής διατο-
μής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
ένα άκρο και τριβής στην μία ευρεία 
επιφάνεια. Έντονη διάβρωση σε όλη 
την επιφάνεια του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1218 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επιμήκης 
πέλεκυς, ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Ευθύγραμμη ασύμμετρη φτέρνα, ελα-
φρώς καμπύλες πλευρές που καταλή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με ευθύγραμ-
μη στομωμένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας 
με κρούση και κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1423 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης οξειδωμένος;
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 1,9 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας, μι-
κρού μεγέθους, πολυεδρικού σχήματος 
και τραπεζιοειδούς διατομής. Σχετικά 

διαβρωμένη επιφάνεια. Ίχνη χρή-
σης-λείανσης σε μία ευρεία πλευρά.
 
ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1495 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,05  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος χονδροειδής 
πέλεκυς επιμήκους ελλειψοειδούς σχή-
ματος και ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Ασύμμετρη κυρτή φτέρνα, 
ευθείες πλευρές που καταλήγουν σε 
υποτυπωδώς δηλωμένη ασύμμετρη 
κόψη με στομωμένη, ασύμμετρη κα-
μπύλη ακμή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1496 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 2,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επιμήκης 
πέλεκυς, ακανόνιστου τριγωνικού σχή-
ματος και ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, ελαφρώς απο-
κλίνουσες πλευρές που καταλήγουν σε 
σχετικά συμμετρική λοξότμητη κόψη 
με καμπύλη, ασύμμετρη, στομωμένη 
ακμή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1497 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Σχετικά 
ευθύγραμμη, συμμετρική φτέρνα, ελα-
φρώς αποκλίνουσες πλευρές που κα-
μπυλώνουν σε συμμετρική λοξότμητη 
κόψη με ευθύγραμμη στομωμένη ακμή. 
Το άνω ήμισυ του πελέκεως φέρει ίχνη 
κατεργασίας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1498 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος χονδροειδής 
πέλεκυς, σχήματος τριγωνικού με απο-
στρογγυλεμένες άκρες και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Οξυκόρυφη 
ασύμμετρη φτέρνα, ευθείες πλευ-
ρές που καταλήγουν συμμετρικά σε 
λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη έντονα 
στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1499 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, σχή-
ματος τριγωνικού και ελλειψοειδούς 

διατομής. Φέρει μικρές αποκρούσεις 
πλησίον της φτέρνας και της κόψης. 
Επίπεδη φτέρνα, αποκλίνουσες 
ελαφρώς καμπύλες πλευρές που 
απολήγουν σε λοξότμητη συμμετρική 
κόψη με αποστρογγυλεμένη στομωμέ-
νη ακμή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1500 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς 
ακανόνιστου σχήματος και περίπου 
ελλειπτικής διατομής. Φέρει μεγάλη 
φυσική απόκρουση στην περιοχή της 
φτέρνας. Πλευρές ελαφρώς καμπύλες 
που απολήγουν σε ασύμμετρη κόψη με 
σχεδόν ευθύγραμμη στομωμένη ακμή. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούσεις. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1883 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ορθογώνιας διατομής. 
Φτέρνα κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες 
που καμπυλώνουν στα άκρα και απο-
λήγουν σε λοξότμητη κόψη με πολύ 
καλά διατηρημένη καμπύλη ακμή. Έχει 
υποστεί κατεργασία με λείανση στην 
κόψη και στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1482 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα περίπου 
τριγωνικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές 
αποκλίνουσες που καμπυλώνουν στα 
άκρα και απολήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με καμπύλη άριστα διατηρημέ-
νη ακμή. Έχει υποστεί κατεργασία με 
λείανση στην κόψη. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 22 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1491 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος πέλεκυς αποστρογγυλεμένος 
τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
κατά πλάτος διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
ελαφρώς αποκλίνουσες, ευθείες 
πλευρές, που απολήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με ασύμμετρη, επίπεδη, στομω-
μένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 22 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1492 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
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ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και περί-
που κυκλικής διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης (και ενδεχομένως 
χρήσης-τριβής) και στα δύο άκρα. 
Διάβρωση σε όλη την επιφάνεια του 
αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ440 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) - (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, ακανό-
νιστου τριγωνικού σχήματος και 
ελλειπτικής διατομής. Ίχνη κατεργασί-
ας με αποκρούσεις στην φτέρνα και σε 
τμήμα της περιφέρειας. Πλησίον του 
ευρύτερου άκρου διαπιστώνεται κατερ-
γασία με συνεχείς λαξεύσεις με φορά 
προς το κέντρο. Μεγάλες ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ444 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό εργαλείο ακανό-
νιστου τριγωνικού σχήματος χωρίς 
έντονα ίχνη χρήσης. Πιθανώς πέλεκυς/
τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ445 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το εργαλείο παρουσιάζει 
δύο φάσεις χρήσης. Στην 1η αποτε-
λούσε τμήμα περιφέρειας κάποιου 
μεγαλύτερου εργαλείου (τριπτήρα). 
Φέρει ίχνη κατεργασίας με λείανση 
στην περιφέρεια και πιθανά ίχνη χρή-
σης-τριβής στην μία ευρεία πλευρά. 
Στην 2η: διαμορφώθηκε σε πέλεκυ. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ451 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας; 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό επίμηκες βότσαλο 
με τριγωνική περίπου διατομή. Μία 
επιφάνειά του είναι πολύ λεία. Πιθα-
νώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ455 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 

διατομής. Κυρτή ασύμμετρη φτέρνα, 
πλευρές ελαφρώς αποκλίνουσες που 
σχηματίζουν λοξότμητη κόψη με 
καμπύλη έντονα στομωμένη ακμή. Ίχνη 
κατεργασίας με μικρές λαξεύσεις. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ456 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου από 
πεπλατυσμένο λίθο. Σώζεται το άνω 
καμπύλο άκρο. Πιθανώς πέλεκυς. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ621 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 14,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ακονόπετρα σχή-
ματος επιμήκους με αποστρογγυλεμένα 
άκρα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ633 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Δεν διαπι-
στώνονται ίχνη κατεργασίας. Υπάρχουν 
σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Σχετική διάβρωση και απόθεση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ634 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και ακανόνιστης τραπεζιο-
ειδούς διατομής. Δεν διαπιστώνονται 
ίχνη κατεργασίας. Φέρει ίχνη κρούσης 
στα δύο άκρα και πιθανά ίχνη τριβής 
σε μία ευρεία επιφάνεια. Σχετική διά-
βρωση και απόθεση ιζημάτων. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ635 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα ακανόνιστου 
σχήματος με ίχνη κρούσης σε αρκετά 
σημεία της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ636 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάση κρούσης (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  

ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
βάση κρούσης με μία πεπλατυσμένη 
επιφάνεια (η οποία φέρει ίχνη κρού-
σης). 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ368 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 25,9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 7,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, 
κυλινδρικού σχήματος και κυκλικής 
διατομής στο άνω τμήμα, ορθογωνί-
ου σχήματος και διατομής στο κάτω 
τμήμα. Μικρή φυσική απόκρουση στο 
επίπεδο άκρο. Ίχνη κατεργασίας εντο-
πίζονται κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ397
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 1,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος μικρός πέλεκυς, 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, επίπεδη στο ανώτερο τμήμα 
της, πλευρές ελαφρώς αποκλίνουσες 
που απολήγουν σε κόψη με υποτυπώ-
δη λοξότμηση και καμπύλη, έντονα 
στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ398 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Κυρτή φτέρνα 
με φυσικές αποκρούσεις, ευθείες 
πλευρές που λοξοτέμνονται σχεδόν 
συμμετρικά απολήγοντας σε κόψη με 
ακμή καμπύλη, μερικώς στομωμένη. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ419 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σφαιρικού σχήματος και 
ακανόνιστης τριγωνικής διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα του. Σχετική διάβρωση και απο-
θέσεις ιζήματος κυρίως στις επιφάνειες 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ420 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος λειαντή-
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ρας ακανόνιστου σχήματος και διατο-
μής. Ίχνη χρήσης-λείανσης σε τμήμα 
της περιφέρειας του εργαλείου. Έντονη 
διάβρωση σε όλο το εργαλείο. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ430 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδί (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 29,5 
ΠΛΑΤΟΣ 17,7  
ΠΑΧΟΣ 8,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδί, δισκοειδούς σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Φέρει κοιλότητα 
κυκλικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής στο κέντρο της μιας ευρείας 
πλευράς. Σώζεται κατά το ήμισυ. Ίχνη 
κατεργασίας σε όλη την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ434 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ορθογωνίου 
σχήματος που πιθανότατα χρησιμοποι-
ήθηκε ως στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ467 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7 
ΥΨΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου που σώζει 
μέρος του χείλους και της βάσης. 
Πιθανώς πρόκειται για αβαθές αγγείο 
με παχύ χείλος και τοιχώματα, καθώς 
και λεπτή βάση. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ470 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6 
ΠΑΧΟΣ 4,2   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου(;) με ακα-
νόνιστο τραπεζιοειδές σχήμα. Πολύ 
αποσπασματικά σωζόμενο. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ472 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου σχή-
ματος που φέρει σε ορισμένα σημεία 
ίχνη κρούσης. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ474 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα τριγωνικού 
πυραμιδοειδούς σχήματος και περίπου 

τριγωνικής διατομής (με αποστρογγυ-
λεμένα άκρα). Φέρει ίχνη κρούσης στις 
περισσότερες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ476 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο πλακοειδές 
τριγωνικού σχήματος με κατεργασία. 
Πιθανώς εργαλείο άγνωστης όμως 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ487 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 15,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4 
ΥΨΟΣ 5,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι κυλινδρικού σχήματος και 
κυκλικής διατομής. Δεν διακρίνονται 
ίχνη κατεργασίας. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στο σωζόμενο άκρο. Διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ506 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 13,6 
ΠΛΑΤΟΣ 10,1  
ΠΑΧΟΣ 6,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
ακανόνιστου σχήματος. Παρουσιά-
ζει ίχνη κρούσης στις περισσότερες 
επιφάνειες. Η μία πεπλατυσμένη 
επιφάνεια είναι λειασμένη. Άλλη μία 
στενή επιφάνεια είναι λίγο κοίλη και 
λειασμένη, επομένως ίσως εκεί ο λίθος 
χρησιμοποιήθηκε ως ακονόπετρα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ508 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι/Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 13,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γουδοχέρι επιμήκους σχή-
ματος με αποστρογγυλεμένα άκρα. Η 
μία στενή πλευρά είναι ελαφρώς κοίλη, 
ένδειξη ότι μπορεί να έχει χρησιμοποι-
ηθεί ως ακονόπετρα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ509 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και τριγωνικής διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στα άκρα 
και τριβής στις δύο ευρείες πλευρές. 
Διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ510 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου που σώζει 
την επίπεδη βάση και τμήμα του κυρ-
τούμενου τοιχώματος που απολήγει 
σε χείλος. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ539 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας ή 
μικρός τριπτήρας ωοειδούς σχήματος 
με επίπεδες επιφάνειες. Η μία πεπλατυ-
σμένη επιφάνεια είναι πιο λεία από την 
δεύτερη, πιθανώς λόγω της τριβής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ546 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3 
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου πυραμιδοειδούς σχήματος και 
τριγωνικής περίπου κάθετης διατο-
μής. Μεγάλο μέρος της επιφάνειας 
είναι καλυμμένο με ίζημα, αλλά στο 
υπόλοιπο είναι εμφανείς μικρές κοιλό-
τητες που έχουν δημιουργηθεί λόγω 
χρήσης-κρούσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ616 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 6,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σχήματος 
πεπιεσμένου σφαιρικού και κυκλικής 
διατομής. Σαφή ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις σε όλη την περιφέ-
ρεια. Ίχνη χρήσης κρούσης στο κέντρο 
περίπου των δυο πλευρικών επιφανει-
ών και στα δύο άκρα. Έντονη διάβρωση 
και συσσώρευση ιζημάτων. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ627 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αβαθούς αγγείου 
πολύ αποσπασματικά σωζόμενου. 
Σώζεται η κάτω επίπεδη επιφάνεια 
και τμήμα του χείλους το οποίο είναι 
θραυσμένο. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ628 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρού μεγέθους, 
θραυσμένο στα δύο άκρα γουδοχέρι, 
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σχήματος επιμήκους με ευρύτερο το 
ένα άκρο. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ860 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 19,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επιμή-
κους ελλειψοειδούς σχήματος και με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες τετράγωνης 
κατά πλάτος διατομής. Φέρει ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο ένα άκρο. Σαφή ίχνη 
διάβρωσης σε όλη την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ880 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα, αρχικώς 
ελλειψοειδούς σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Φέρει μεγάλη 
απόκρουση στην μία πλευρά. Δεν σώζει 
το ένα άκρο, καθώς και τμήμα της 
περιφέρειας. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με κρούσεις στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-τριβής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ881 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό εργαλείο σχήματος 
τραπεζιού με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες και σφηνοειδούς διατομής που 
απολήγει σε αποστρογγυλεμένη ακμή. 
Πιθανώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ818 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες τμήμα λίθου με 
ελλειψοειδή κατά μήκος διατομή (με 
μία επιφάνεια κυρτή και μία κοίλη) και 
ελλειψοειδή κατά πλάτος διατομή. Η 
επιφάνεια είναι διαβρωμένη και η μία 
της πλευρά απολεπίζεται πολύ εύκολα. 
Έχει θραυσθεί σε δύο τμήματα που 
συγκολλήθηκαν. Πιθανώς ακονόπετρα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ861 
ΕΙΔΟΣ Χαλκηδόνιος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθος σφαιρικού σχήματος 
με πεπλατυσμένη επιφάνεια κατά τό-
πους. Φέρει ίχνη κρούσης συγκεντρω-
μένα σε σημείο όπου δημιουργούν 
αβαθή κοιλότητα. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ869 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 14,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,8  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακονόπετρα ελλειπτικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής 
με την μία επιφάνειά της κοίλη και 
την άλλη κυρτή. Η τελευταία είναι 
θραυσμένη και διαβρωμένη. Τα δυο 
στενά άκρα του εργαλείου είναι επίσης 
θραυσμένα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 40 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1404 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 18,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επιμήκης 
τριπτήρας ακανόνιστου σχήματος και 
διατομής. Λεία επιφάνεια με έντο-
νη διάβρωση κατά τόπους. Πιθανά 
ίχνη τριβής στην πλέον διαβρωμένη 
επιφάνεια καθώς και ίχνη κρούσης στα 
δύο άκρα. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 40 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1405 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 13,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,8  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Επιμελής κατεργασία, σχετικά διαβρω-
μένη επιφάνεια. Όχι ιδιαίτερα σαφή 
ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 43 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1418 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 2,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο, σφαιρικό αντι-
κείμενο (σφύρα;), ελλειψοειδούς δια-
τομής. Έντονη διάβρωση κατά τόπους. 
Όχι ευδιάκριτα ίχνη χρήσης. Πιθανά 
ίχνη κατεργασίας στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 43 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1419 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος τριπτήρας-επικρουστήρας, 
πιθανώς ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Λεία επιφάνεια με επιμελη-
μένη κατεργασία. Έντονη διάβρωση 
κατά τόπους. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 43 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1420 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 10,3  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας περίπου ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 

διατομής. Σώζεται περίπου κατά το 
ήμισυ(;) σχετικά επιμελημένη κατερ-
γασία. Έντονα διαβρωμένη επιφάνεια 
κυρίως στην περιοχή της απόκρουσης. 
Δυσδιάκριτα ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 43 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1421 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς, 
τριγωνικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Φέρει αποκρούσεις 
στην περιφέρεια και κυρίως στην 
περιοχή της ακμής (τα σημεία αυτά 
παρουσιάζουν και την εντονότερη 
διάβρωση). Σχετικά επιμελημένη κατα-
σκευή, λεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 43 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1422 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος τριπτήρας ελλειψοειδούς διατο-
μής. Φέρει ίχνη διάβρωσης κυρίως 
στην περιφέρεια. Σαφή ίχνη χρήσης 
στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 46 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1460 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
κωνικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Μεγάλη απόκρουση σε 
τμήμα της μιας ευρείας πλευράς και 
της περιφέρειας. Έντονη διάβρωση της 
επιφάνειας. Σαφή ίχνη χρήσης στην 
μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 48 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1456 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,8  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, μικρός επιμήκης 
λειαντήρας ελλειψοειδούς διατομής. 
Ελάχιστη συγκέντρωση ιζήματος κατά 
τόπους. Δυσδιάκριτα ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 48 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1457 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 3,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, πολυεδρικός 
τριπτήρας, τραπεζιοειδούς διατομής. 
Αδρές επιφάνειες με έντονα ίχνη 
διάβρωσης. Κατά τόπους συσσώρευση 
ιζήματος. Σαφή ίχνη χρήσης στην μία 
ευρεία πλευρά. 
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ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1447 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αξίνας, τριγωνικού 
(;) σχήματος και ακανόνιστης ελλειψο-
ειδούς διατομής. Σώζεται περίπου κατά 
το ήμισυ (δεν σώζεται η περιοχή της 
φτέρνας). Η κόψη είναι λοξότμητη και 
απολήγει σε ακμή, άριστα διατηρη-
μένη. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1448 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ), (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ο λίθος φέρει ίχνη κατεργα-
σίας σε μικρό τμήμα της περιφέρειας 
από το οποίο ξεκινούν μικρές συνεχείς 
λαξεύσεις με φορά προς το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1468 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 12,8  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου, ελλειψοει-
δούς διατομής και πιθανώς ελλειψοει-
δούς σχήματος. Αδρή κατεργασία, κατά 
τόπους έντονη διάβρωση και συσσώ-
ρευση ιζήματος. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην λειασμένη ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1469 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης (οξειδωμένος) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 11,1  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος τριπτήρας ακανόνιστου σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Διαβρωμέ-
νη επιφάνεια (συσσώρευση ιζήματος) 
κατά το πλείστον στο σωζόμενο άκρο 
και στην περιφέρεια. Σαφή ίχνη χρήσης 
στις ευρείες πλευρές. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1470 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 12,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα, ακανό-
νιστου σχήματος και διατομής. Αδρές 
διαβρωμένες επιφάνειες με κατά 
τόπους συσσώρευση ιζήματος (κυρίως 
στην επιφάνεια χρήσης). Πιθανά ίχνη 
τριβής-χρήσης στην λειασμένη πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1471 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 

ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δύο συνανήκοντα θραύ-
σματα σφύρας σχεδόν σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής. Έντονα διαβρωμένη επιφάνεια, 
μεγάλη συσσώρευση ιζήματος. Μεγάλη 
απόκρουση στην περιφέρεια και τμήμα 
της μιας ευρείας πλευράς. Δυσδιάκριτα 
ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1473 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς, σχήματος ορθογωνίου με 
αποστρογγυλεμένα άκρα και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Μεγάλη απόκρουση 
στην μία ευρεία πλευρά και σε τμήμα 
της περιφέρειας. Κατά τόπους ίχνη 
διάβρωσης και συσσώρευση ιζήματος. 
Δεν σώζεται η ακμή του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1474 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. Αδρή επιφάνεια 
κατά τόπους. Συσσώρευση ιζήματος 
στην επιφάνεια χρήσης. Σαφή ίχνη 
τριβής στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1475 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς, 
τριγωνικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Έντονα διαβρωμένη 
επιφάνεια. Φέρει μεγάλη απόκρουση 
στην μία ευρεία πλευρά και στην περι-
οχή της ακμής. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1486 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, επιμήκης 
πέλεκυς, ελλειψοειδούς διατομής. 
Μικρές αποκρούσεις και συσσώρευση 
ιζήματος στην μία ευρεία πλευρά και 
στην περιφέρεια. Διαμόρφωση ακμής 
στο ένα άκρο. Η μία ευρεία πλευρά 
(ανώτερη) είναι ιδιαίτερα λειασμένη. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1487 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,8 

ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, 
σχήματος πεπιεσμένου σφαιρικού και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Μικρή απόκρουση και συσσώρευση 
ιζήματος στην περιφέρεια. Σαφή ίχνη 
τριβής στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 50 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1478 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τραπεζιοει-
δούς σχήματος ακανόνιστης ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φτέρνα επίπεδη, με 
ευθείες αποκλίνουσες πλευρές που 
απολήγουν σε συμμετρική λοξότμητη 
κόψη με ελαφρώς καμπύλη ακμή. Σε 
όλη του την επιφάνεια το εργαλείο έχει 
υποστεί κατεργασία. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 50 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1479 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,05 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 1,44  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς σχεδόν 
ελλειπτικού σχήματος και διατομής. 
Φτέρνα κυρτή και πλευρές καμπύλες 
(φυσική διαμόρφωση του λίθου). Κόψη 
με ελαφρώς κυρτή, ασύμμετρη ακμή. 
Λοξότμηση με λαξεύσεις στην πρόσθια 
πλευρά που ξεκινούν από την περιφέ-
ρεια προς το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 50 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1480 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,75  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ελλειψοειδούς 
σχήματος και ορθογώνιας διατομής 
εργαλείο με αποκρουσμένη την μία του 
απόληξη και κυκλική επιφάνεια κρού-
σης. Πιθανώς επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 50 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1481 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(;) 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,85  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρού μεγέθους, περίπου 
κυλινδρικό με παχύτερο το ένα άκρο, 
γουδοχέρι χωρίς όμως εμφανή ίχνη 
κρούσης. Σημαντική ποσότητα ιζήμα-
τος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 50 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1484 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 0,75  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς ελλειψοειδούς σχήματος 
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και διατομής. Κυρτή φτέρνα, ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές που απολήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με ευθύγραμμη 
ακμή. Πιθανά ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις (;) στην περιφέρεια. 

Α / A.M. 54 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1489 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φέρει ίχνη έντονης διάβρω-
σης και μεγάλη ποσότητα ιζήματος στο 
ήμισυ περίπου της συνολικής επιφά-
νειάς του. Αδρή κατεργασία. Σαφή ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία όψη. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 54 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1490 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, πολυεδρικός 
τριπτήρας, ακανόνιστης διατομής. 
Αδρή κατεργασία των επιφανειών. Ίχνη 
διάβρωσης και συσσώρευση ιζήματος 
κατά τόπους. Πιθανά ίχνη χρήσης στην 
ευρύτερη πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 55 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1493 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος επιμήκης, πέλεκυς, ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει μεγάλη απόκρουση 
στην περιφέρεια. Η μεγάλη απόκρουση 
ίσως είναι αποτέλεσμα της αρχικής 
κατεργασίας της επιφάνειας του εργα-
λείου. Έντονη συσσώρευση ιζήματος 
στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 55 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1494 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου με παχέα, 
κάθετα και ελαφρώς έσω κλίνοντα τοι-
χώματα. Σώζεται μέρος της επίπεδης 
βάσης και των τοιχωμάτων. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 56 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2272 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης κυκλικής διατομής. Δεν 
διαπιστώνονται σαφή ίχνη κατεργασί-
ας στην επιφάνεια του εργαλείου. Σαφή 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. 

Μεγάλη διάβρωση όλης της επιφάνειας 
του αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1817 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι σχεδόν 
κωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Διακρίνονται ίχνη κρούσης 
στο ένα άκρο. Δεν διαπιστώνονται 
σαφή ίχνη κατεργασίας στο άλλο άκρο. 
Μικρές αποθέσεις ιζήματος στο πεπλα-
τυσμένο άκρο και κατά τόπους στην 
περιφέρεια του αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ A / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1818 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,4  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας ορθο-
γωνίου σχήματος με αποστρογγυλεμέ-
νες άκρες και περίπου ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη χρήσης στην μία ευρεία 
πλευρά, πιθανά ίχνη κατεργασίας στην 
άλλη πλευρά της περιφέρειας. Ελάχι-
στη ποσότητα ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ A / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1835 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επικρουστήρα που 
σώζεται κατά το ήμισυ, ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Ίχνη κατερ-
γασίας με κρούση στην περιφέρεια, 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο 
άκρο και ίχνη χρήσης-τριβής στην μία 
ευρεία πλευρά. Αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ A / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1837 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,7 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και ακανόνι-
στης ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη κα-
τεργασίας με κρούση στην περιφέρεια, 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο 
και στην μία ευρεία πλευρά. Μεγάλες 
αποθέσεις ιζήματος στην μία ευρεία 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ A / A.M. 11 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1821 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
τριγωνικού σχήματος με αποστρογγυ-
λεμένες γωνίες και τριγωνική διατομή. 

Διακρίνονται ίχνη λείανσης-τριβής σε 
δύο πλευρές. Σχετική διάβρωση σε όλη 
την επιφάνεια του εργαλείου. Μεγάλη 
συγκέντρωση ιζήματος σε μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1819 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς σωζόμενος 
περίπου κατά το ήμισυ, ορθογωνίου 
επιμήκους σχήματος με αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες και ελλειψοειδούς 
διατομής. Δεν σώζεται η φτέρνα, ενώ 
η περιοχή της ακμής είναι στομωμένη. 
Μεγάλες αποθέσεις ιζήματος στην 
οπίσθια πλευρά. 

ΤΟΜΗ A / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1834 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ίχνη κρούσης- κατεργασίας 
στην περιφέρεια και ίχνη χρήσης στο 
ένα άκρο του εργαλείου και στην μία 
ευρεία επιφάνεια. Μεγάλες αποθέσεις 
ιζήματος στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ A / A.M. 14 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1820 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 16,1 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 7,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
σχήματος ελλειψοειδούς με ακανόνι-
στη διατομή. Επιφάνεια διαμορφωμένη 
κατά το πλείστον με συνεχείς απο-
κρούσεις. Κυρτή φτέρνα και αποστρογ-
γυλεμένη ακμή. Έντονη λοξότμηση 
διαμορφωμένη με συνεχείς μεγάλες 
αποκρούσεις. 

ΤΟΜΗ A / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1489 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη έντονης διά-
βρωσης και μεγάλη ποσότητα ιζήματος 
στο ήμισυ περίπου της συνολικής επι-
φάνειάς του. Αδρή κατεργασία. Σαφή 
ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
πλευρά. 

ΤΟΜΗ Α / A.M. 22 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1493 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
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νος επιμήκης πέλεκυς, ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα κυρτή. Φέρει μεγάλη 
απόκρουση στην περιφέρεια, πιθανώς 
ως αποτέλεσμα της αρχικής κατεργασί-
ας της επιφάνειας του εργαλείου.  

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ296 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
Γουδοχέρι 
ΜΗΚΟΣ 13,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γουδοχέρι, σχεδόν ακέ-
ραιο, περίπου τριγωνικής διατομής. 
Φέρει ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ298 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από γουδοχέρι, τρα-
πεζιοειδούς διατομής με ίχνη κρούσης 
στην μία του άκρη. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ300 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 13,15 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4 
ΥΨΟΣ 4,3 
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αβαθούς ανοικτού 
αγγείου. Σώζεται πολύ μικρό μέρος του 
χείλους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ301 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 15 
ΠΛΑΤΟΣ 8,7  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
ελλειψοειδούς διατομής με ίχνη 
κρούσης στο μέσο των δύο επίπεδων 
επιφανειών.  

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ302 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 26,4 
ΠΛΑΤΟΣ 26 
ΥΨΟΣ 7,05 
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου σαμαρο-
ειδούς σχήματος (saddle quern), του 
οποίου η άνω επιφάνεια είναι σαφώς 
πιο λειασμένη από την κάτω.  

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ303 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφύρας, ελλειψοει-
δούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 

ΑΡ. ΕΥΡ. Λ304 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 13,6 
ΠΛΑΤΟΣ 11,7  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας με 
ίχνη τριβής και στις δύο επίπεδες 
επιφάνειες και ίχνη κρούσης στην μία. 
Ίχνη κρούσης στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ305 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 46,2 
ΠΛΑΤΟΣ 32,7 
ΥΨΟΣ 13,1 
ΠΑΧΟΣ 11  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο σαμαροειδούς 
σχήματος (saddle quern) σωζόμενο 
περίπου κατά το ήμισυ. Ίχνη φθοράς 
στο  κεντρικό τμήμα του. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ306 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 30 
ΠΛΑΤΟΣ 27,7  
ΠΑΧΟΣ 10,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο σχεδόν ακέραιο 
σχήματος περίπου τριγωνικού με απο-
στρογγυλεμένες γωνίες και ατρακτοει-
δούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ307 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 12,8 
ΠΛΑΤΟΣ 10,9  
ΠΑΧΟΣ 8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου με ίχνη 
τριβής στις δύο επίπεδες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ308 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 18,1 
ΠΛΑΤΟΣ 15,6  
ΠΑΧΟΣ 8,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου, τριγω-
νικής διατομής με ίχνη τριβής στην 
μεγαλύτερη επίπεδη επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ310 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 14,5 
ΠΛΑΤΟΣ 11,35  
ΠΑΧΟΣ 7,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ελλει-
ψοειδούς διατομής με ίχνη τριβής στις 
δύο μεγαλύτερες επίπεδες επιφάνει-
ες. Ίχνη ιζήματος στην μία επίπεδη 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ312 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 16,2 
ΠΛΑΤΟΣ 15,1  

ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο σωζόμενο κατά 
το ήμισυ, ελλειψοειδούς διατομής, με 
ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ314 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 15,8 
ΠΛΑΤΟΣ 11,9  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα ελλειψοειδούς δια-
τομής με ίχνη κρούσης στο ένα στενό 
άκρο της περιφέρειας και ίχνη τριβής 
στις δύο επίπεδες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ316 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 32,3 
ΠΛΑΤΟΣ 22,1  
ΠΑΧΟΣ 7,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο τριβείο 
ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ317 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 19 
ΠΛΑΤΟΣ 15  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου επιμήκους 
διατομής που φέρει ίχνη τριβής στις 
δύο επίπεδες επιφάνειές του. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ319 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 8,9  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας (ή σφύρα;), 
ακέραιος, τετράπλευρου ακανόνιστου 
σχήματος και τραπεζιοειδούς διατο-
μής, με ίχνη τριβής στις δύο μεγαλύτε-
ρες επιφάνειες και ίχνη κρούσης στην 
μία κάθετη πλευρά. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ322 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας με ίχνη κρού-
σης, ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ324 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 25,5 
ΠΛΑΤΟΣ 10,9  
ΠΑΧΟΣ 8,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο εργαλείο, επίμηκες 
με δύο συγκλίνουσες (κάθετες) επίπε-
δες πλευρές, στις οποίες παρατηρού-
νται ίχνη χρήσης (τριβής). Σε μία οριζό-
ντια πλευρά φέρει ίχνη διάβρωσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
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ΑΡ. ΕΥΡ. Λ325 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8,8 
ΥΨΟΣ 7,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας ακέραιος, σχή-
ματος περίπου κόλουρης πυραμίδας, 
με ίχνη ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ326 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 13,6 
ΠΛΑΤΟΣ 10,6 
ΠΑΧΟΣ 5,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου (;), τραπε-
ζιοειδούς διατομής, με ίχνη οξείδωσης 
στην μία οριζόντια επίπεδη πλευρά. 
Στην άλλη οριζόντια επίπεδη πλευρά 
υπάρχουν ίχνη χρήσης (ίσως κρούσης). 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ327 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 10,2  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφύρας με ίχνη 
κρούσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ328 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου, πιθανώς 
τριπτήρα, ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη χρήσης στην κατώτερη πλατεία 
πλευρά και περιφερικά στην στενή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ329 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 11,7 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 5,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου εργαλείου(;) 
με τρεις επίπεδες επιφάνειες και μία 
τέταρτη με ίχνη διάβρωσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ330 
ΕΙΔΟΣ Βερλίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 14,9 
ΠΛΑΤΟΣ 10,4 
ΥΨΟΣ 8,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου, τριγωνι-
κής διατομής με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ337 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα    
ΠΑΧΟΣ 6,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, σφαιρικού 
πεπιεσμένου σχήματος με ίχνη κρού-
σης στο κέντρο των δύο μεγαλύτερων 

πλευρών. Ίχνη τριβής στην μία πλευρά 
της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ338 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λειαντήρα που 
διατηρεί δύο επίπεδες πλευρές και έχει 
αποκρουσθεί (ίσως τυχαία) στο άκρο 
της μεγαλύτερης επίπεδης πλευράς. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ339 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από ακονόπετρα 
ορθογώνιας διατομής. Σώζονται τρεις 
επίπεδες πλευρές. Στην μεγαλύτε-
ρη σωζόμενη παρουσιάζονται ίχνη 
κρούσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ340 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα σχεδόν ακέραιη, 
ακανόνιστου σχήματος, η επιφάνεια 
σώζει σε άλλα σημεία ίχνη κρούσης και 
σε άλλα ίχνη λείανσης. Έχει αποκρου-
σθεί στην μία της άκρη. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ341 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολυεργαλείο 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 10,3  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο εργαλείο ελλειψοει-
δούς πεπιεσμένης διατομής, πιθανώς 
για πολλές χρήσεις: –Σφύρα: στην μία 
άκρη ίχνη κρούσης, –Τριπτήρας: στην 
άλλη άκρη ίχνη τριβής και κρούσης, 
–Λειαντήρας: στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες ίχνη τριβής. Εργαλείο πολ-
λαπλών χρήσεων. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ342 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς; 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο εργαλείο (πιθανώς 
πέλεκυς) σχήματος ορθογωνίου με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες. Αποκρου-
σμένο στις δύο μεγαλύτερες πλευρές 
του. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ343 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  

ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου εργαλεί-
ου (;) πιθανώς τριβείου, με τέσσερις 
επίπεδες επιφάνειες που φέρουν ίχνη 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ344 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3 
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λειαντήρα ελλει-
ψοειδούς σχήματος με αποκρούσεις 
στο ένα άκρο, πιθανώς τυχαίες. Οι δυο 
μακρές πλευρές είναι επίπεδες και με 
λείες επιφάνειες λόγω χρήσης.  

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ346 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 11,1 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, ελλει-
ψοειδούς πεπιεσμένης διατομής με 
ίχνη κρούσης στα δύο άκρα και στην 
μία μεγάλη επίπεδη πλευρά και ίχνη 
τριβής και κρούσης στην άλλη επίπεδη 
πλευρά. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ347 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
σχεδόν σφαιρικός, με ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ348 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου (;) ελλειψο-
ειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ350 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, επιμήκης τριπτή-
ρας περίπου τριγωνικής διατομής με 
ίχνη τριβής και λείανσης στις πλευρές 
του. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ352 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως(;) με μία 
επίπεδη πλευρά. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
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ΑΡ. ΕΥΡ. Λ353 
ΕΙΔΟΣ Βερλίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σχεδόν 
σφαιρικού σχήματος με ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ354 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
κρούση και κατόπιν τριβή σε τμήμα της 
περιφέρειάς του. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο ένα άκρο. Αρκετή διάβρωση και 
απόθεση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ360 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 21 
ΠΛΑΤΟΣ 11,1  
ΠΑΧΟΣ 4,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου με περιχεί-
λωμα πιθανώς ορθογωνίου σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με κρούσεις και τριβή στο σωζόμενο 
τμήμα της περιφέρειας. Ίχνη χρήσης 
(τριβής) στην ανώτερη επιφάνεια. Με-
γάλη διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος 
σε όλη την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ363 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστή-
ρας, ωοειδούς σχήματος και σχεδόν 
κυκλικής διατομής. Πιθανά ίχνη 
κατεργασίας με κρούση και κατόπιν 
τριβή στην περιφέρεια. Είναι σαφή τα 
ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. 
Αρκετή διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ364 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 18,9 
ΠΛΑΤΟΣ 14,7 
ΥΨΟΣ 6,8 
ΠΑΧΟΣ 7,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου ορθογω-
νίου σχήματος και περίπου ελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη κατεργασίας με 
κρούση και τριβή στο σωζόμενο τμήμα 
της περιφερειας. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην άνω επιφάνεια. Μεγάλη διάβρω-
ση κι ελάχιστες αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ365 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επικρουστήρας ωοειδής, 
περίπου κυκλικής διατομής και ίχνη 
χρήσης στις δύο επιφάνειες κρούσης. 
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ366 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως, ελλειψο-
ειδούς διατομής με ίχνη ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ367 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 12,3 
ΠΛΑΤΟΣ 9,2  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα, αμφικω-
νικής διατομής. Πιθανώς η μία πλευρά 
του έχει αποκοπεί και επαναχρησιμο-
ποιηθεί ως επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ369 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας, 
ακανόνιστου τριγωνικού σχήματος 
και τριγωνικής δια τομής. Δύο από τις 
ευρείες πλευρές φέρουν σαφή ίχνη 
χρήσης-λείανσης. Σχετική διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ370 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας, 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Ίχνη 
χρήσης-τριβής (;) σε μία ευρεία επιφά-
νεια. Διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ374 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5 
ΥΨΟΣ 3,8   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας, 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και σχεδόν τριγωνικής διατομής. Φέρει 
σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης κυρίως στο 
ένα άκρο. Διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ391 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι με ίχνη 
κρούσης στις δύο αντωπές πλευρές του 
παχύτερου άκρου. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ392 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης (;) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος συγκολλημένος 
επικρουστήρας με ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ399 
ΕΙΔΟΣ Διορίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου, πολύ 
αποσπασματικά σωζόμενο με διατομή 
ελλειψοειδή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ400 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανόνι-
στου ορθογωνίου σχήματος και ακανό-
νιστης ελλειψοειδούς διατομής. Κυρτή 
ασύμμετρη φτέρνα, σχεδόν ευθείες 
πλευρές που καταλήγουν στην κόψη, 
η οποία είναι λοξότμητη, με σχεδόν 
ευθύγραμμη, στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ401 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας σχε-
δόν ορθογώνιας διατομής. Ίχνη χρήσης 
σε όλη την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ408 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 18,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,8  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος επικρου-
στήρας, επιμήκους ελλειψοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής. Όλο το εργαλείο έχει υποστεί 
κατεργασία με κρούση. Φέρει φυσική 
απόκρουση σε τμήμα της περιφέρειας. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα.

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ411 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
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ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς, ακανόνιστου σχήματος 
και διατομής. Σώζεται περίπου κατά 
το ήμισυ. Δεν σώζεται η φτέρνα. Μία 
ευθεία και μία καμπύλη πλευρά κατα-
λήγουν σε λοξότμητη κόψη με επίπεδη 
στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ413 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 60 
ΠΛΑΤΟΣ 40  
ΠΑΧΟΣ 13  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επιμήκης πεντάπλευρος 
λίθος με αβαθή ευρεία κοιλότητα που 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της 
άνω επιφάνειάς του. Πιθανώς τριβείο. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ414 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 43 
ΠΛΑΤΟΣ 40  
ΠΑΧΟΣ 11,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο σχήματος τριγω-
νικού με αποστρογγυλεμένες γωνίες 
και αβαθή κοιλότητα ελλειψοειδούς 
σχήματος. Το σκεύος έχει βρεθεί θραυ-
σμένο σε δύο κομμάτια διαστάσεων: α. 
24,5x17 και β. 18,5x40. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ415 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 35 
ΠΛΑΤΟΣ 24,8  
ΠΑΧΟΣ 10,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου, περίπου 
τετράπλευρου σχήματος, που σώζει το 
ένα τέταρτο της ελλειψοειδούς κοιλό-
τητας, αρκετά βαθειάς (περ. 6 εκ.). 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ429 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα-Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου εργαλείου 
που φέρει ίχνη τριβής και κρούσης. 
Πιθανώς σφύρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ431 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,15  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα περίπου 
τριγωνικής διατομής. Η μία επιφάνειά 
του είναι καλά λειασμένη. Η μία από 
τις άλλες επιφάνειες φέρει ίχνη κρού-
σης και διάβρωσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ432 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δίσκος με οπή    
ΠΑΧΟΣ 1,3 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο δισκοειδές 
αντικείμενο με κεντρική οπή διαμέτρου 
1 εκ. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ433 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς απιό-
σχημος ακανόνιστης διατομής. Φτέρνα 
σχεδόν κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες 
που καταλήγουν σε κόψη με ασύμμε-
τρη καμπύλη ακμή. Η πρόσθια πλευρά 
διατηρεί την φυσική επιφάνεια του 
αντικειμένου. Η οπίσθια όψη έχει υπο-
στεί κατεργασία με λάξευση. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ435 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
Ακονόπετρα σωζόμενη στο μεγαλύτερο 
μέρος της, με φανερά ίχνη χρήσης στην 
μία από τις μεγαλύτερες επίπεδες επι-
φάνειες. Στο ένα άκρο της έχει τυχαία 
αποκρουσθεί. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ446 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 22 
ΠΛΑΤΟΣ 18,5  
ΠΑΧΟΣ 8,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νο τριβείο με περιχείλωμα. Πιθανώς 
ελλειψοειδούς σχήματος κι ελλειπτικής 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
μικρές λαξεύσεις και κρούση στην 
σωζόμενη περιφέρεια. Φέρει ίχνη 
χρήσης-τριβής στην επιφάνεια χρήσης. 
Έντονη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ447 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας τετρά-
γωνης διατομής με τις δύο πλευρές 
έντονα λειασμένες.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ448 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δίσκος με οπή    
ΠΑΧΟΣ 1,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δίσκου με κεντρική 
οπή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ449 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΣ (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  

ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βάρος, ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φέρει διαμπερή οπή κυκλι-
κής διατομής. Έχει υποστεί κατεργασία 
με κρούση και εξομάλυνση με τριβή 
σχεδόν σε όλη την επιφάνεια. Έντονη 
διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ452 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9 
ΥΨΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο τριγωνικής διατο-
μής. Πιθανώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ453 
ΕΙΔΟΣ Σχιστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 26,7 
ΠΛΑΤΟΣ 16,8  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο τριβείο 
σωζόμενο σε δύο μεγάλα τμήματα: α) 
23,2x17,1 εκ. β) 17x11,5 εκ., και πολλά 
μικρά θραύσματα. Στο κέντρο της μιας 
επιφάνειας φέρει ελλειψοειδή κοιλότη-
τα διαστάσεων 20x11 εκ. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ454 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 7,9  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα τριγωνι-
κής διατομής με ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ457 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,95  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επικρουστήρας αποσπα-
σματικά σωζόμενος ωοειδούς διατομής 
με ίχνη κρούσης και λείανσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ458 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα; 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο, 
περίπου τραπεζιοειδούς σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. Φέρει προεξοχή 
στην μία γωνία της οπίσθιας επιφά-
νειάς του. Ίχνη κατεργασίας σε όλη την 
επιφάνεια. Πιθανώς αξίνα. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ459 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπ./Τριπτ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας, που 
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σώζει ένα αποστρογγυλεμένο άκρο της. 
Φέρει ίχνη χρήσης στην μία επίπεδη 
μεγάλη πλευρά.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ460 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα με ίχνη 
χρήσης στην μεγαλύτερη επίπεδη 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ461 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας με 
ίχνη χρήσης σε μία του επιφάνεια.  

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ466 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 23,4 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ελλειψοειδούς σχήματος και κυκλικής 
διατομής. Φτέρνα επίπεδη, πλευρές 
ευθείες που συγκλίνουν στην κόψη με 
καμπύλη ευρεία στομωμένη ακμή. Όλο 
το εργαλείο έχει υποστεί κατεργασία με 
μικρές κρούσεις και κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ468 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο πεπλατυσμένο 
ελλειπτικού σχήματος. Πιθανώς στιλ-
βωτήρας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ469 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρ./Λειαντ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επιμήκους τριπτήρα 
ελλειψοειδούς κάθετης διατομής. Στην 
μακρά πλευρά έχει εγκοπή και κοιλότη-
τα λόγω αποκοπής τμήματός του. Φέρει 
ίχνη λείανσης και ίζημα.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ471 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 3,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς περίπου ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Σώζεται μόνο 
η περιοχή της κόψης. Η κόψη είναι 
συμμετρική καμπύλη και στομωμένη. 

Φέρει ίχνη κατεργασίας με κρούση και 
κατόπιν εξομάλυνσης με τριβή.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ473 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 13,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος επικρου-
στήρας ακανόνιστου ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Σώζεται μικρό 
τμήμα του ενός άκρου του ενώ το άλλο 
άκρο του φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης. 
Έντονη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ475 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και περίπου ελλειψοειδούς διατομής. 
Έχει υποστεί κατεργασία με κρούση 
και κατόπιν εξομάλυνση με τριβή σε 
όλη την περιφέρεια. Φέρει ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα δύο άκρα και τριβή 
στην μία ευρεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ477 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα τριγωνι-
κού σχήματος. Φέρει ίχνη κρούσης και 
λίγες ιζηματογενείς αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ480 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς, 
ελλειψοειδούς σχήματος και ακανόνι-
στου ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει 
μικρή σχετικά απόκρουση (μάλλον από 
την χρήση) στην περιοχή της κόψης. 
Κυρτή φτέρνα με επίπεδο το ανώτερο 
τμήμα της, ευθείες πλευρές που καμπυ-
λώνουν ελαφρώς.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ481 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,1  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα περίπου 
μηνοειδούς διατομής. Φέρει πιθανώς 
τυχαία ίχνη κρούσης στο ένα άκρο του.  

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ482 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,9 

ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
τραπεζιοειδούς σχήματος και περίπου 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
λείανσης στην μία επίπεδη πλευρά.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ483 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας τριγω-
νικής διατομής με ίχνη κρούσης σε δύο 
πλευρές του. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ493 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανόνι-
στου ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές σχεδόν 
ευθείες που απολήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με ακανόνιστη στομωμένη ακμή. 
Διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας με 
λάξευση στην κόψη. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ494 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα ελλειψοει-
δούς κάθετης διατομής με οξεία απόλη-
ξη. Φέρει ίχνη φθοράς πλευρικώς της 
επιφάνειας λείανσης και ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ496 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,2 
ΠΛΑΤΟΣ 11,1 
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
απιόσχημος περίπου ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα επίπεδη, πλευρές 
αποκλίνουσες που καταλήγουν σε 
κόψη με ευρεία καμπύλη στομωμένη 
ακμή. Η πρόσθια πλευρά δεν φέρει κα-
τεργασία, ενώ η οπίσθια έχει υποστεί 
κατεργασία. 

ΤΟΜΗ ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ497 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη ακονόπε-
τρα, περίπου ορθογώνιας με αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες διατομής. Φέρει 
απολέπισμα στο οξύτερο άκρο της. 
Ίχνη χρήσης στην επιφάνειά της. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
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ΑΡ. ΕΥΡ. Λ499 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας ελλει-
ψοειδούς διατομής.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ501 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ωοειδούς σχήμα-
τος. Πιθανώς λειαντήρας.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ502 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ωοειδούς σχήμα-
τος. Πιθανώς λειαντήρας.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ505 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,95  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας-σφύρα τετρά-
πλευρου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Σώζεται αποσπασματικά. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ507 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας πολυεδρικού σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-τριβής σε δύο πλευρές 
και κρούσης στα δύο άκρα. Ελάχιστη 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ511 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας με 
ίχνη χρήσης και στις δύο του πλευρές. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ537 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστή-
ρας ωοειδούς σχήματος και περίπου 
κυκλικής διατομής. Φέρει μία φυσική 
απόκρουση στο κέντρο της μιας ευρεί-
ας πλευράς. Διαπιστώνονται ίχνη χρή-

σης-κρούσης στα δύο άκρα. Ελάχιστη 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ538 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 7,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας, πολυεδρικός απιόσχημος 
και με ακανόνιστη διατομή. Φέρει ίχνη 
χρήσης-τριβής σε μία από τις στενές 
πλευρές του, ενώ ίχνη χρήσης-κρούσης 
διαπιστώνονται σε δύο τουλάχιστον 
πλευρές, καθώς επίσης και στις ακμές 
τους. Αρκετή διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ540 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 5  
ΥΨΟΣ 5,3 
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα πυραμιδοειδούς 
πεπλατυσμένου σχήματος με απο-
στρογγυλεμένες γωνίες και ελλειπτική 
διατομή. Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. Ίχνη κρούσης και λείανσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ541 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επικρουστήρας ακανόνι-
στου σχήματος με ελλειπτική διατομή 
και ιζηματογενείς αποθέσεις. Ίχνη 
κρούσης σε πολλές πλευρές. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ542 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης οξειδωμένος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο που έχει χρησιμο-
ποιηθεί ως στιλβωτήρας. Τριγωνικού 
σχήματος και διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ543 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο που έχει χρησιμο-
ποιηθεί ως στιλβωτήρας. Τετράπλευ-
ρου σχήματος και διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ544 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ αποσπασματικά 
σωζόμενο τμήμα εργαλείου με ίχνη 

κρούσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ545 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ αποσπασματικά 
σωζόμενο τμήμα εργαλείου με ίχνη 
κρούσης (επικρουστήρας;). 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ570 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,1  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο εργαλείο, περίπου 
τραπεζιόσχημο, πλακοειδές με ίχνη 
διάβρωσης στην περιφέρειά του και 
(λιγότερα) στις δύο επίπεδες επιφά-
νειές του. Πιθανό ίχνος κρούσης στην 
στενή πλευρά της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ571 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας, 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα, ενώ 
πιθανά είναι τα ίχνη χρήσης-τριβής σε 
μία ευρεία επιφάνειά του. Διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ619 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10,95 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο εργαλείο, περίπου 
ακανόνιστου σχήματος, πλακοειδές, με 
μία αρκετά λεία επιφάνεια. Ίχνη κρού-
σης και απολεπίσεις στην περιφέρειά 
του. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ623 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι; 
ΜΗΚΟΣ 14,8 
ΠΛΑΤΟΣ 8,1  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι με ίχνη 
διάβρωσης. Ίχνη κρούσης στην μία 
του άκρη. Η μία από τις μεγαλύτερες 
επιφάνειες είναι σχετικά επίπεδη. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ624 
ΕΙΔΟΣ Διάφορα 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λατύπες   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ομάδα 23 λίθων διαφό-
ρων ειδών (π.χ. ανδεσίτης, διαβάσης, 
γάββρος, πικρόλιθος). 
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ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ630 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9,4    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας επιμή-
κους σχήματος. Φέρει ίχνη τριβής και 
κρούσης, ίσως τυχαία. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ631 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως τριγω-
νικού σχήματος κι ημιελλειπτικής 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές απο-
κλίνουσες, ενώ η κόψη είναι αποκρου-
σμένη. Διαπιστώνονται ίχνη κατεργασί-
ας με κρούση και κατόπιν εξομάλυνση 
με τριβή στην πρόσθια όψη και σε όλη 
την περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ632 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πρ. ύλη πελέκεως 
ΜΗΚΟΣ 4,55 
ΠΛΑΤΟΣ 3,05  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο (πιθανώς πρώτη 
ύλη πελέκεως). Εξαιτίας της ύπαρξης 
λείων επιφανειών και την απουσία 
κατεργασίας, ίσως τελικά να χρησι-
μοποιήθηκε ως στιλβωτήρας αν και ο 
αρχικός του προορισμός ήταν πέλεκυς. 
Ωοειδούς σχήματος, ελλειψοειδούς 
διατομής με ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ643 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5 
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και διατομής. Και 
στις έξι επιφάνειες φέρει ίχνη κρούσης 
αλλά μόνο η μία είναι περισσότερο 
λειασμένη.
 
ΤΟΜΗ Β  / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1882 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης ελλειψοει-
δούς διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές 
αποκλίνουσες που απολήγουν σε 
ασύμμετρη λοξότμητη κόψη με σχεδόν 
ευθύγραμμη στομωμένη ακμή. Η οπί-
σθια πλευρά έχει υποστεί κατεργασία 
με λάξευση σε όλη της την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1890 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 

ΜΗΚΟΣ 2,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 0,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τραπεζιο-
ειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα σχεδόν ευθύγραμμη 
κατόπιν κατεργασίας με τριβή. Ίχνη κα-
τεργασίας με λείανση στην περιφέρεια, 
πλευρές αποκλίνουσες που απολήγουν 
σε ευθύγραμμη κόψη. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ412 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 4,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ αποσπασματικά 
σωζόμενο τμήμα εργαλείου με σαφή 
και έντονα ίχνη κρούσης (σφύρα;) και 
λείανσης. Τριγωνική διατομή με απο-
στρογγυλεμένες γωνίες. Εσοχή στην 
επιφάνεια κρούσης, ίσως αποκοπή 
τμήματος από χρήση. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ513 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7 
ΠΑΧΟΣ 3,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές 
που καμπυλώνουν και απολήγουν σε 
συμμετρική κόψη με ασύμμετρη στο-
μωμένη ακμή. Έχει υποστεί κατεργασία 
με κρούση και κατόπιν εξομάλυνση με 
τριβή σχεδόν σε όλη την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ514 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα 
κυρτή με επίπεδη κορυφή, πλευρές 
που καμπυλώνουν και απολήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμέ-
νη ακμή. Η πρόσθια όψη έχει υποστεί 
κατεργασία με κρούση και κατόπιν 
λείανση. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ515 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστ./Κιμωλ.; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας; 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας επιμήκους 
ελλειπτικής διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ517 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 4,3  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Ενδεχομένως έχει υπο-
στεί κατεργασία με κρούση και κατόπιν 
εξομάλυνση με τριβή στην περιφέρεια. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στα άκρα 
και τριβής στην μία ευρεία επιφάνεια. 

Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ518 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα απιόσχημη, 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Φτέρνα κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
καμπύλη στομωμένη ακμή. Η οπίσθια 
όψη έχει υποστεί κατεργασία με λάξευ-
ση με φορά από την περιφέρεια προς 
το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ519 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. Κυρτή φτέρ-
να, ευθείες πλευρές που καταλήγουν σε 
κόψη με στομωμένη, ελαφρώς καμπύλη 
ακμή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ520 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας, ενδεχομένως ελλειπτικού 
σχήματος και ημιελλειπτικής διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με μικρές κρούσεις 
και τριβή στην περιφέρεια. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην επίπεδη επιφάνεια. 
Μερική διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ521 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6 
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα με ίχνη 
κρούσης. Ωοειδής, πεπλατυσμένος με 
ελλειπτική διατομή. Ιζηματογενείς απο-
θέσεις και πολλές φθορές. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ522 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο που έχει χρησιμο-
ποιηθεί ως στιλβωτήρας, τριγωνικού 
σχήματος με αποστρογγυλεμένες γωνί-
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ες και ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ523 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Φτέρνα κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες 
που απολήγουν σε λοξότμητη κόψη, με 
σχεδόν ευθύγραμμη στομωμένη ακμή. 
Η οπίσθια όψη έχει υποστεί κατερ-
γασία με λάξευση με φορά από την 
περιφέρεια προς το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ524 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς(;) ακανό-
νιστου σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
ενδεχομένως αποκρουσμένη, πλευρές 
αποκλίνουσες που απολήγουν σε ασύμ-
μετρη λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
στομωμένη ακμή. Η πρόσθια όψη έχει 
υποστεί κατεργασία με κρούση και 
κατόπιν εξομάλυνση με τριβή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ548  
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 4,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος επικρουστήρας ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Το ένα άκρο 
του είναι αποκρουσμένο, ενώ στο 
άλλο καθώς και στην περιφέρεια κατά 
τόπους διαπιστώνονται ίχνη χρή-
σης-κρούσης. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
έντονες, κυρίως στην μία όψη. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ549 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τετράπλευρο, ακανόνιστο 
βότσαλο που έχει χρησιμοποιηθεί ως 
στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ550 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου με ίχνη 
κρούσης (σφύρα;) και λείανσης (λεια-
ντήρας;). 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ554 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ); 

ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας 
επιμήκους ορθογωνίου σχήματος με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες. Ίχνη χρή-
σης σε όλες τις πλευρές του. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ555 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 3,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας επιμή-
κους σχήματος και κυκλικής διατομής. 
Ίχνη χρήσης σε όλες τις πλευρές. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ556 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 6,5  
ΠΛΑΤΟΣ 6,5 
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο εργαλείο(;) κατεργα-
σμένο μόνο σε δύο πλευρές. Ακανόνι-
στου σχήματος. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ569 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας; 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας(;) περίπου 
ωοειδούς σχήματος. Δεν φέρει εμφανή 
ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ573 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 5,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα (κυρίως στο κατώτερο). 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας με κρούση σε 
τμήματα της περιφέρειας. Σημαντική 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ574 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 10,9  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου, ακανόνι-
στου ορθογωνίου σχήματος και τρα-
πεζιόσχημης διατομής. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ575 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 2,1  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα σχεδόν 
απιόσχημη, ακανόνιστης ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φτέρνα κυρτή, 
πλευρές ασύμμετρες που αποκλίνουν 
και απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
ευθύγραμμη στομωμένη ακμή. Η οπί-
σθια όψη έχει υποστεί κατεργασία με 
λάξευση με φορά από την περιφέρεια 
προς το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ576 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές 
καμπύλες που συγκλίνουν στα άκρα 
και απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
ακανόνιστη στομωμένη ακμή. Η οπί-
σθια όψη έχει υποστεί κατεργασία με 
λάξευση με φορά από την περιφέρεια 
προς το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ577 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,65  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, επιμή-
κους ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Σαφή ίχνη κατεργασίας με τριβή 
στην μία ευρεία πεπλατυσμένη πλευρά 
και ίχνη κατεργασίας με κρούση στην 
περιφέρεια, κυρίως στα άκρα. Μερική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ578 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακονόπετρα ελλειψοειδούς 
σχήματος. Πιθανώς θραυσμένη στην 
μέση και επαναχρησιμοποιημένη. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ580 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5 
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
σφύρα. Τραπεζιόσχημη με ιζηματο-
γενείς αποθέσεις (λίγες) και εμφανή 
σημεία κρούσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ581 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 2,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ αποσπασματικά 
σωζόμενο τμήμα εργαλείου λείανσης. 
Πιθανώς λειαντήρας. 
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ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ582 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ αποσπασματικά 
σωζόμενο τμήμα εργαλείου κρούσης. 
Πιθανώς επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ583 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τμήμα τριπτήρα μικρών διαστάσεων. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ584 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 1,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου λείανσης, 
πολύ αποσπασματικά σωζόμενο. Πιθα-
νώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ617 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 12,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 7,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο εργαλείο(;) ακανό-
νιστου σχήματος (περίπου πυραμιδό-
σχημο) με έντονα ίχνη ιζηματογενών 
αποθέσεων σε όλη του την επιφάνεια 
που δυσκολεύουν την αναγνώριση 
ιχνών κατεργασίας ή χρήσης. Διακρίνο-
νται ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ625 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,85  
ΠΑΧΟΣ 1,25  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα στιλβωτήρα με ίχνη 
χρήσης στις δύο μεγαλύτερες επίπεδες 
επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1889 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τραπεζιοει-
δούς σχήματος και ακανόνιστης διατο-
μής. Ίχνη κατεργασίας με τριβή στην 
περιφέρεια. Φτέρνα ευθύγραμμη, κόψη 
ελαφρά καμπύλη με έντονη λοξότμηση 
στην οπίσθια πλευρά. Ικανή διάβρωση 
του αντικειμένου και αποθέσεις ιζήμα-
τος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ516 

ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,35 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, τριγωνικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Κυρτή φτέρνα, αποκλίνουσες πλευρές 
που καταλήγουν σε συμμετρική, λοξό-
τμητη κόψη με καμπύλη στομωμένη 
ακμή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ531 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 14,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ακονόπετρα, 
σχεδόν ορθογωνίου σχήματος και 
ορθογώνιας με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης σε 
όλες τις πλευρές. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ532 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις και τριβή στην περιφέ-
ρεια. Ίχνη χρήσης-τριβής στην επίπεδη 
επιφάνεια και ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα άκρα. Μερική διάβρωση και αποθέ-
σεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ533 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 3,45  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος 
σφύρα με ίχνη κρούσης σε όλες τις 
επιφάνειές της. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ534 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,75  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής(;) 
διαπιστώνονται στην μία ευρεία πλευ-
ρά και ίχνη χρήσης κρούσης στα άκρα 
του εργαλείου. Μερική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ535 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 8,1  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου. Σώζεται 
μόνο μία αποστρογγυλεμένη πλευρά 

από το αρχικό εργαλείο. Ίσως τριβείο 
ή τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ512 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή, συμμετρική φτέρνα, 
ευθείες πλευρές που καταλήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με ευθύγραμμη 
στομωμένη ακμή. Το εργαλείο διατηρεί 
σε όλη σχεδόν την επιφάνειά του την 
φυσική επιφάνεια του πετρώματος. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ527 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο; 
ΜΗΚΟΣ 16,8 
ΠΛΑΤΟΣ 12,7 
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο τραπεζιόσχημο με 
ελλειπτική διατομή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ528 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες που 
λοξοτέμνονται σε κόψη με στομωμένη 
καμπύλη ακμή. Η φτέρνα φέρει ίχνη 
κατεργασίας με κρούσεις και κατόπιν 
τριβή. Οι δύο όψεις έχουν διαμορφω-
θεί με τον ίδιο τρόπο. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ529 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 1,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ αποσπασματικά 
σωζόμενο τμήμα πελέκεως(;). 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ530 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 14,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,2  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενο εργαλείο με σαφή ίχνη τριβής 
(τριπτήρας;) σε επιφάνεια όχι απόλυτα 
επίπεδη και σε σχήμα που θυμίζει αυτό 
των γουδοχεριών. Τριγωνική διατομή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ547 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7 
ΠΑΧΟΣ 3,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
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τμήμα τριπτήρα με λίγα ίχνη κρούσης. 
Ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ629 
ΕΙΔΟΣ Διάφορα 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λατύπες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ομάδα 2 λατυπών μικρών 
διαστάσεων. Είδη: ανδεσίτης, μικρο-
γάββρος. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 27 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1387 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο επίμηκες γουδοχέ-
ρι ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με μικρές κρούσεις 
και τριβή σε τμήμα της περιφέρειας. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. 
Μερική διάβρωση και αποθέσεις ιζήμα-
τος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 27 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1388 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος πέλεκυς πιθανώς ελλειπτικού 
σχήματος και διατομής. Δεν σώζεται η 
περιοχή της φτέρνας. Πλευρές ευθείες 
που συγκλίνουν σε κόψη λοξότμητη με 
στομωμένη καμπύλη ακμή. Η περιοχή 
της απόκρουσης φέρει ίχνη κατεργασί-
ας με τριβή. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 27 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1390 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας, ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής σωζόμενος 
κατά το ήμισυ. Λεία επιφάνεια και 
ελάχιστη κατά τόπους διάβρωση. Σαφή 
ίχνη λείανσης στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 27 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1391 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας, 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Λεία επιφάνεια με ίχνη διάβρωσης 
στην επιφάνεια χρήσης και στην περι-
φέρεια. Ίχνη λείανσης-χρήσης στην μία 
ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Β / A.M. 27 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1392 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 5,4  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας, ακανόνιστου ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης 
στην περιφέρεια κατά τόπους και ίχνη 
χρήσης-τριβής στις δύο ευρείες επιφά-
νειες. Έντονη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Δ  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ898 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή ασύμμετρη φτέρνα, 
ευθείες πλευρές που καμπυλώνουν 
στα άκρα, καταλήγοντας σε λοξότμητη 
ασύμμετρη καμπύλη κόψη με στομω-
μένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ290 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 18,6 
ΠΛΑΤΟΣ 17,1 
ΠΑΧΟΣ 4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου από διαβά-
ση. Η επιφάνεια τριβής είναι επίπεδη 
και λεία, ενώ η επιφάνεια βάσης είναι 
κυρτή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ291 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 17,8 
ΠΛΑΤΟΣ 13,4  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο από δια-
βάση ωοειδούς σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη τριβής στην άνω 
επίπεδη επιφάνεια. Η κάτω επιφάνεια 
είναι κυρτή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ292 
ΕΙΔΟΣ Διορίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 13,4 
ΠΛΑΤΟΣ 11,6 
ΥΨΟΣ 10,2   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θραύσμα σφύρας(;) με ίχνη 
κρούσης στην άνω σωζόμενη πλευρά. 
Πιθανώς χρησιμοποιήθηκε ως σφύρα ή 
ως βάση εργασιας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ293 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 27,7 
ΠΛΑΤΟΣ 25  
ΠΑΧΟΣ 7,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενο τριβείο μάλλον ελλειψοειδούς 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Αδρή κατεργασία της περιφέρειας και 
του σωζόμενου άκρου με κρούση και 
κατόπιν τριβή. Ενδεχομένως, διαμόρ-
φωση υποτυπώδους βάσης στην κυρτή 
πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ331 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ορθο-
γωνίου σχήματος και διατομής. Κυρτή 
φτέρνα με επίπεδη κορυφή, ευθείες 
πλευρές που καταλήγουν σε λοξότμητη 
ευθύγραμμη συμμετρική κόψη με ευθύ-
γραμμη πλήρως διαμορφωμένη ακμή. 
Η φτέρνα και η περιφέρεια φέρουν 
ίχνη κατεργασίας με κρούση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ332 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8,7  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
σφύρα ωοειδούς σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Δεν σώζεται το ένα 
άκρο. Φέρει ίχνη χρήσης κρούσης στην 
μία ευρεία πλευρά και στο σωζόμενο 
άκρο. Διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ333 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,4 
ΠΛΑΤΟΣ 12,3  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου πιθανώς 
επιπεδόκυρτου σχήματος και ημιελλει-
πτικής διατομής. Ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στην περιφέρεια. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην άνω ευρεία επιφάνεια. 
Μερική διάβρωση και ελάχιστες αποθέ-
σεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ334 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ωοειδούς σχήματος και 
ελλειπτικής διατομής. Ίχνη χρήσης/
κρούσης στα δυο άκρα και ίχνη χρή-
σης/τριβής σε δυο τμήματα της περιφέ-
ρειας. Μεγάλη διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ335 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8,6  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στις δύο 
ευρείες πλευρές και στο ένα άκρο. Μι-
κρή διάβρωση και λίγες ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
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ΑΡ. ΕΥΡ. Λ336 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2 
ΥΨΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας τριγω-
νικής περίπου διατομής. Η επιφάνεια 
τριβής βρίσκεται στην βάση του τριγώ-
νου. Μία μικρότερη επιφάνεια τριβής 
εντοπίζεται σε μία από τις προσκείμε-
νες στην βάση κορυφές του τριγώνου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ462 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης/κρούσης και στις 
δύο ευθείες πλευρές καθώς και στο 
ένα άκρο. Διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ463 
ΕΙΔΟΣ Χαλκηδόνιος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κροκάλα περίπου ωο-
ειδούς τμήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Τυχαία απόκρουση και διά-
βρωση στην αμβλύτερη απόληξή του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ464 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου σχήματος και τριγωνικής με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 
Φέρει ίχνη κρούσης στην μία πλευρά 
της αμβλύτερης απόληξής του.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ465 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 13,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ακονόπετρα(;) 
περίπου ωοειδούς σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Η άνω επιφάνεια 
φέρει έντονα ίχνη τριβής δημιουργώ-
ντας μία ευκρινή ακμή στην περιφέρεια 
του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ644 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο περίπου 
κυκλικού σχήματος, με πεπλατυσμένη 
βάση στην μία στενή του πλευρά και 

ελλειψοειδή διατομή. Άγνωστης χρή-
σης. Ίχνη τριβής στην πεπλατυσμένη 
του πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ645 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς απιόσχη-
μος, ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα 
καμπύλη, πλευρές συγκλίνουσες που 
απολήγουν σε λοξότμητη (υποτυπω-
δώς δηλωμένη) κόψη με ευθύγραμμη 
στομωμένη ακμή. Κατεργασία με λάξευ-
ση στην μία πλευρά της κόψης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ646 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας; 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κροκάλα επιμήκους ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Πιθανώς χρησιμοποιήθηκε 
ως λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ647 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας; 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,39  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας(;) 
ακανόνιστου σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Οι επίπεδες επιφάνειές 
του είναι καλά λειασμένες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ649 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9 
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου πυραμιδοειδούς σχήμα-
τος και τριγωνικής διατομής. Ίχνη χρή-
σης στις πεπλατυσμένες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ650 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πλακοειδής λίθος αδιάγνω-
στης χρήσης
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πλακοειδούς λίθου 
με τετράγωνο σχήμα και ορθογώνια 
δια τομή. Η μία πλευρά του φέρει αβα-
θή καμπύλη αυλάκωση. Στο ένα άκρο 
της ίδιας πλευράς παρατηρείται επίσης 
αυλάκωση κατά μήκος της ακμής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ653 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  

ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
κυκλικής διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ654 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)   
ΠΑΧΟΣ 6,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελαφρώς 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη κατεργα-
σίας με κρούση σε όλη την επιφάνεια 
του αντικειμένου. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στις δύο ευρείες επιφάνειες. Αρκε-
τή διάβρωση και συσσώρευση μεγάλης 
ποσότητας ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ655 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
δια τομής. Φτέρνα ασύμμετρη κυρτή 
με επίπεδη κορυφή, πλευρές σχεδόν 
καμπύλες που απολήγουν σε κυρτή 
λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη στομω-
μένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ862 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου σχήματος και διατομής. Κυρτή 
φτέρνα, αποκλίνουσες πλευρές που 
καταλήγουν σε λοξότμητη ασύμμετρη 
κόψη με καμπύλη στομωμένη ακμή. Η 
πρόσθια πλευρά διατηρεί την φυσική 
επιφάνεια του λίθου όπως και τμήμα 
της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ905 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ακανόνιστου 
ελλειψοειδούς σχήματος και ακανόνι-
στης διατομής. Κυρτή φτέρνα, ευθείες 
πλευρές που καμπυλώνουν ελαφρώς 
στα άκρα, καταλήγοντας σε καμπύλη 
πλήρως διαμορφωμένη συμμετρική 
κόψη με στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ906 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,9 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Το τμήμα της πρώτης ύλης 
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που χρησιμοποιείται για την κατα-
σκευή του εργαλείου έχει αποκρουσθεί 
από αρχικό κόνδυλο ελλειψοειδούς 
σχήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1112 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 9,9  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου ημικυκλικού 
σχήματος πώμα(;). Φέρει αποκρούσεις 
στην περιφέρειά του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1113 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
επιμήκους πολυεδρικού σχήματος και 
περίπου τριγωνικής διατομής. Φέρει 
ίχνη τριβής σε μία από τις έδρες του. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους 
και κυρίως στην περιοχή των ακμών. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1118 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας  
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 
ΥΨΟΣ 4,6 
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πρι-
σματικού σχήματος και τριγωνικής με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 
Ίχνη τριβής σε δύο από τις πλευρές 
του πρίσματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1119 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς περίπου 
τριγωνικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φτέρνα σχεδόν 
τριγωνική, πλευρές αποκλίνουσες που 
απολήγουν σε ελαφρώς λοξότμητη 
κόψη με καμπύλη στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1120 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
πεπλατυσμένου σφαιρικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
κρούσης στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1154 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος * 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,7 
ΠΛΑΤΟΣ 10,1  
ΠΑΧΟΣ 5,9  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, απιόσχημη 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη χρή-
σης-κρούσης στις δύο ευρείες πλευρές 
και στα δύο άκρα. Έντονη διάβρωση 
και απόθεση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1156 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρή κροκάλα απιό-
σχημου σχήματος. Ίσως πρώτη ύλη 
για πέλεκυ, αφού το σχήμα της και ο 
τρόπος που έχει θραυσθεί δημιουρ-
γούν υπόνοιες ότι αποτελεί δείγμα 
αποτυχημένης προσπάθειας για την 
διαμόρφωση πελέκεως. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1157 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
εργαλείο. Η αρχική του μορφή δεν 
είναι δυνατόν να καθορισθεί. Μία από 
τις σωζόμενες πλευρές είναι εξαιρετικά 
λεία και φέρει ίχνη λείανσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1158 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επικρουστήρα/
τριπτήρα ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη 
κρούσης στην σωζόμενη απόληξή του 
και ίχνη τριβής σε μία από τις ευρείες 
επιφάνειές του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1159 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης *  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Κυρτή φτέρνα, καμπύλες πλευρές 
προς την κόψη που φέρει στομωμένη 
ευθύγραμμη ακμή. Η φτέρνα φέρει ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1160 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3 
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη κρούσης διαπιστώνονται στα δύο 
άκρα και σε τμήμα της περιφέρειας. 
Αρκετή διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1161 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επιμή-
κους ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα. Περιορισμένες αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1162 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 6,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα/τριπτήρας 
πεπλατυσμένου σφαιρικού σχήματος 
και ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατο-
μής. Φέρει ίχνη κρούσης σε μία από τις 
απολήξεις της και ίχνη τριβής σε μία 
από τις ευρείες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1165 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς μικρού 
μεγέθους, ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Κυρτή φτέρνα με επίπεδη κορυφή, 
ευθείες πλευρές που καμπυλώνουν 
στο κατώτερο άκρο και συγκλίνουν σε 
σχεδόν συμμετρική λοξότμητη κόψη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1166 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 4,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου με επίπεδη 
επιφάνεια τριβής και καμπύλη βάση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1167 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου με επίπεδη 
επιφάνεια τριβής και καμπύλη βάση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1175 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3 
ΥΨΟΣ 5,3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου σχήματος και επιμήκους 
ορθογώνιας με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1200 
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ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 6,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειπτι-
κού σχήματος και περίπου κυκλικής 
διατομής. Φέρει ίχνη κρούσης στα δύο 
άκρα και σε τμήμα της περιφερειας. 
Έντονες ιζηματογενείς αποθέσεις 
συγκεντρωμένες κυρίως στο ήμισυ της 
περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1201 
ΕΙΔΟΣ Χαλκηδόνιος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό θραύσμα εργαλείου. 
Πιθανώς προέρχεται από επικρουστή-
ρα. Ίχνη κρούσης στο σωζόμενο τμήμα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1202 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα ελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη τριβής σε μία 
από τις ευρείες επιφάνειες. Σώζεται σε 
πολύ αποσπασματική μορφή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1203 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
πεπιεσμένου ακανόνιστου σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής σε τμήμα της 
περιφέρειάς του. Διάβρωση και συσσώ-
ρευση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1204 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θραυσμένη σφύρα ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κρούσης στις δύο επιφάνειες του εργα-
λείου. Σε πετρώματα όπως ο σερπεντι-
νίτης η κρούση έχει ως αποτέλεσμα την 
δημιουργία λείων επιφανειών με την 
κονιορτοποίηση των χονδρόκοκκων 
συστατικών τους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1215 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 5,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει 

ίχνη χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία 
επιφάνεια και τμήματα της περιφέρει-
ας. Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογε-
νείς αποθέσεις σε μεγάλο τμήμα της 
περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1216 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,5
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου κυκλικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς τομής. Ίχνη τριβής 
σε μία από τις πλευρικές επιφάνειες 
καθώς και στην απόληξή του.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1217 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6 
ΥΨΟΣ 8,3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα/τριπτήρας 
κολουρουκωνικού σχήματος με ρομβο-
ειδή βάση. Ίχνη κρούσης στην κορυφή 
και ίχνη κρούσης/τριβής στην βάση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1239 
ΕΙΔΟΣ Βερλίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου σχήματος. 
Ίχνη τριβής σε μία από τις επιφάνειές 
του. Ίχνη κρούσης σε δύο άλλα σημεία.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1240 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,1 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5 
ΥΨΟΣ 6   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επικρουστήρα, μάλ-
λον επιμήκους απιόσχημου σχήματος. 
Ίχνη κρούσης στην μία απόληξή του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1241 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4 
ΥΨΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός τριπτήρας πεπιε-
σμένου σφαιρικού σχήματος και ακανό-
νιστης ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1272 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. Φέρει ίχνη χρή-
σης-κρούσης στην μία ευρεία πλευρική 

επιφάνεια και πιθανά ίχνη στα δύο 
άκρα. Μεγάλη διάβρωση και αποκρού-
σεις σε τμήμα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1273 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,65  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα κυρτή 
ασύμμετρη, πλευρές ευθείες που κα-
μπυλώνουν ελαφρώς προς το άκρο και 
απολήγουν σε κυρτή λοξότμητη κόψη 
με καμπύλη στομωμένη ακμή.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1301 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς απιό-
σχημος και με ακανόνιστη ελλειψοειδή 
διατομή. Κυρτή τριγωνική φτέρνα με 
οξεία κορυφή, καμπύλες πλευρές που 
καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1302 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
πέλεκυς, ενδεχομένως ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Το ανώτερο 
τμήμα και η περιοχή της φτέρνας δεν 
σώζονται. Πλευρές αποκλίνουσες που 
λοξοτέμνονται συμμετρικά σε κόψη με 
στομωμένη ελαφρώς καμπύλη ακμή. 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1630 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάρος (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14 
ΠΛΑΤΟΣ 10,5  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος λίθος, αδιάγνωστου αρχικού 
σχήματος και ημιελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει διαμπερή (σωζόμενη 
κατά το ήμισυ) οπή (διαμέτρου 3,5 εκ.) 
πλησίον του σωζόμενου τμήματος της 
περιφέρειας. Η οπή είναι αμφικωνική 
και ασύμμετρη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1631 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 3,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει απόκρουση 
σε τμήμα της περιφέρειας. Σαφή ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην μία πλευρά. 
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Έντονη διάβρωση και συσσώρευση 
ιζήματος κατά τόπους και κυρίως στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1632 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 12,2 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο ακανόνι-
στου σχήματος και διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσεως στην μία ευρεία πλευρά. 
Μικρές αποκρούσεις και σχετική διά-
βρωση της περιφέρειας. Αποθέσεις ιζή-
ματος στην κάτω πλευρική επιφάνεια. 

Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1633 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  
ΠΑΧΟΣ 1,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
μικρού μεγέθους, ελλειψοειδούς επι-
πεδόκυρτου σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Φέρει σαφή ίχνη χρήσης-λεί-
ανσης στην επίπεδη πλευρά. Μικρή 
απόκρουση στο ένα άκρο. Σχετική 
διάβρωση των επιφανειών. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1634 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας, 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα 
άκρο. Δεν διακρίνονται ίχνη κατερ-
γασίας των επιφανειών. Ελάχιστες 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1635 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
επιμήκης ακονόπετρα, ορθογώνιας δια-
τομής με αποστρογγυλεμένες γωνίες. 
Σώζεται περίπου κατά το ήμισυ ενώ 
φέρει μεγάλες αποκρούσεις στις πλευ-
ρικές επιφάνειες και την περιφέρεια. 
Διακρίνονται ίχνη κατεργασίας της 
επιφάνειας κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1638 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος επιπεδόκυρτος τριπτήρας, ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ημιελλειπτικής 
διατομής. Σώζεται περίπου κατά τα 2/3. 
Φέρει σαφή ίχνη κατεργασίας στην πε-
ριφέρεια καθώς και ίχνη κατεργασίας 

και χρήσης στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1639 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 16,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,3  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φέρει σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία πλευρά και ενδεχομένως 
ίχνη κρούσης στο ένα άκρο. Ελάχιστες 
αποκρούσεις και αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους (κυρίως στην επιφάνεια 
χρήσης). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1640 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επιμήκης τρι-
πτήρας-επικρουστήρας ακανόνιστου 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη κρούσης στο ένα άκρο, 
έντονη διάβρωση της επιφάνειας και 
συσσώρευση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1641 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος τριπτήρας μικρού μεγέθους, κυλιν-
δρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Δεν σώζονται τα δύο άκρα. 
Ίχνη αδρής κατεργασίας διακρίνονται 
επί των επιφανειών του αντικειμένου. 
Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη χρήσης. 
Έντονη διάβρωση και συσσώρευση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1644 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας κυλινδρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Αδρή κατερ-
γασία της επιφάνειας και ίχνη κρούσης 
στα δύο άκρα. Έντονη διάβρωση και 
συσσώρευση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1645 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάρος (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νο διάτρητο λίθινο βάρος επιμήκους 
ωοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Σώζεται σχεδόν κατά το 
ήμισυ. Φέρει διαμπερή ασύμμετρη 
οπή ακανόνιστης διατομής. Αποτελεί 

ενδεχομένως φυσική διαμόρφωση του 
πετρώματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1646 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
πολυεδρικού σχήματος και τριγωνικής 
διατομής. Φέρει σαφή ίχνη τριβής-
λείαν σης στο ένα άκρο που αποτελεί 
την επιφάνεια χρήσης. Αποκρούσεις 
και έντονη συσσώρευση ιζήματος στις 
ευρείες επιφάνειες.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1647 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λεια ντήρας μι-
κρού μεγέθους, ελλειψοειδούς σχήμα-
τος και διατομής. Όχι ευδιάκριτα ίχνη 
χρήσης. Ελάχιστη διάβρωση και μικρές 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1648 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (Ύπερος) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νο επίμηκες γουδοχέρι κυλινδρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Σώζεται περίπου κατά το ήμισυ. Σαφή 
ίχνη κατεργασίας της επιφάνειας και 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο 
άκρο. Έντονη διάβρωση και συσσώρευ-
ση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1649 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 4,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Μικρή αβαθής 
κοιλότητα στο κέντρο περίπου της μιας 
ευρείας πλευράς. Αδρή κατεργασία της 
επιφάνειας. Απολεπίσεις λόγω φθοράς 
και μεγάλη συσσώρευση ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1650 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης (οξειδωμένος) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς, τριγωνικού σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Σώζεται 
περίπου κατά το ήμισυ (δεν σώζεται 
η περιοχή της κόψης). Το μεγαλύτερο 
τμήμα της επιφάνειας του εργαλείου 
έχει διαμορφωθεί με κρούση. 
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ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1651 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 12,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο τριβείο 
σχήματος ορθογωνίου με αποστρογ-
γυλεμένες άκρες και ορθογώνιας 
διατομής. Δεν σώζεται το ένα άκρο. 
Αδρή κατεργασία των επιφανειών. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία πλευ-
ρά. Έντονη διάβρωση και συσσώρευση 
ιζήματος σε όλη την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1652 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς 
τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Φέρει αποκρούσεις στα δύο 
άκρα και στην μία ευρεία επιφάνεια. 
Αποκλίνουσες πλευρές, καμπύλη ασύμ-
μετρη ακμή. Αποθέσεις ιζήματος στην 
αποκρουσμένη επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1653 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,7 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φέρει μεγάλη απόκρουση σε τμήμα της 
περιφέρειας και της μιας ευρείας πλευ-
ράς. Αδρή διαμόρφωση λοξότμητης 
επιφάνειας που απολήγει σε καμπύλη 
κόψη. Η περιφέρεια είναι κατεργασμέ-
νη με λείανση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1654 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 17,4 
ΠΛΑΤΟΣ 15  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου με κοίλη 
άνω πλευρά και κυρτή κάτω πλευρά 
που διαμορφώνει είδος επίπεδης βά-
σης. Αδρή κατεργασία των επιφανειών, 
ελάχιστα ίχνη χρήσης-τριβής στην επι-
φάνεια χρήσης. Έντονη διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος στην περιφέρεια 
και στις πλευρές. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1655 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 19,5 
ΠΛΑΤΟΣ 9,9  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο, περίπου 
ορθογωνίου σχήματος και διατομής. 
Φέρει αποκρούσεις στην περιφέρεια 
και στην βάση. Ίχνη τριβής-λείανσης 
επί της επιφάνειας χρήσης. Έντονη 

διάβρωση των επιφανειών και μεγάλη 
συσσώρευση ιζήματος σε όλη την 
επιφάνεια του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1656 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λεια ντήρας 
μικρού μεγέθους, ελλειψοειδούς σχή-
ματος και διατομής. Αδρή κατεργασία 
της περιφέρειας του εργαλείου. Δεν 
διακρίνονται ίχνη χρήσης-λείανσης. 
Μερική διάβρωση της επιφάνειας και 
συσσώρευση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1658 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι κυλινδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Η επιφάνειά 
του διευρύνεται από το μέσο περίπου 
έως και το άκρο που σώζεται κατά το 
ήμισυ. Μεγάλη απόκρουση στην μία 
ευρεία πλευρά και το ένα άκρο. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1659 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,8  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη σφύρα 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει μεγάλη απόκρουση 
σε τμήμα της περιφέρειας και των δυο 
πλευρικών επιφανειών. Πιθανά ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία πλευ-
ρά. Ελάχιστη διάβρωση κατά τόπους 
και σημαντικές αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1660 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Δεν διακρίνονται ίχνη κατεργασίας. 
Σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στην μία 
πλευρική επιφάνεια. Μικρή διάβρωση 
και συσσώρευση ελάχιστης ποσότητας 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1661 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)  
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 8,6 
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Στο 
κέντρο περίπου της μιας πλευράς 
εντοπίζεται αβαθής κοιλότητα αδρά 

διαμορφωμένη. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο ένα άκρο. Έντονη διάβρωση και 
συσσώρευση ιζήματος σε όλη την 
επιφάνεια του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1662 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ )  (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τρι-
γωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Πρόκειται ενδεχομένως για 
ημίεργο καθώς η επιφάνεια διαμορφώ-
νεται αδρά με αποκρούσεις που ξεκι-
νούν από την φτέρνα και καταλήγουν 
στην περιοχή της κόψης (α’ στάδιο 
κατεργασίας). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1663 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ελλειψοειδούς σχήματος και σχεδόν 
κυκλικής διατομής. Φέρει μεγάλη 
απόκρουση σε τμήμα της περιφέρειας. 
Ίχνη κρούσης στα δύο άκρα και στην 
μία πλευρική επιφάνεια (όπου λόγω 
της χρήσης διαμορφώνεται αβαθής 
λειασμένη κοίλανση). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1664 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος τριπτήρας, επιμήκους κυλινδρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής. Δεν σώζονται τα δύο άκρα. Αδρή 
κατεργασία της επιφάνειας. Σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1665 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης (Οξειδ.) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 7,3  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, επιπε-
δόκυρτου σχήματος και περίπου τριγω-
νικής διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην επίπεδη πλευρά. Αποθέσεις 
ιζήματος σε τμήματα της περιφέρειας 
και της επιφάνειας χρήσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1668 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας περί-
που ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Δεν διακρίνονται ίχνη χρήσης 
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και κατεργασίας λόγω της εντονότατης 
διάβρωσης της επιφάνειας του εργα-
λείου. Μεγάλη συσσώρευση ιζήματος 
κατά κύριο λόγο στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1876 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,3  
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
ακανόνιστου κωνικού σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-λείανσης στην ευρεία πλευρική 
επιφάνεια του. Διάβρωση και απόθεση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1877 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 1,08  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-λείανσης 
σε ολόκληρη την ευρεία επιφάνειά του. 
Διάβρωση και συσσώρευση ιζήματος 
κυρίως στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1902 
ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΣ Διαβάσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς μικρού 
μεγέθους με κυρτή φτέρνα, αποκλί-
νουσες πλευρές και καμπύλη ακμή. 
Ακανόνιστη διατομή. Δεν διακρίνεται 
ευκρινώς το λοξότμητο της κόψης που 
έχει υποστεί αδρή κατεργασία. Το εργα-
λείο παρουσιάζει έντονη άμβλυνση της 
ακμής λόγω χρήσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1903 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα μικρού 
μεγέθους, τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Σαφή ίχνη 
κατεργασίας στην περιφέρεια, κυρίως 
στην περιοχή της καμπύλης φτέρνας 
καθώς επίσης και της λοξότμητης 
κόψης. Η ακμή δηλώνεται αδρά και δεν 
φέρει ίχνη φθοράς από χρήση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1905 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 0,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς 
τριγωνικού σχήματος και επιμήκους 
ελλειπτικής διατομής. Διαμόρφωση 
των επιφανειών με λείανση και σαφή 

ίχνη κόψης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1908 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς μικρού μεγέθους πιθανώς 
τριγωνικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Οι πλευρές του είναι 
αποκλίνουσες και η ακμή έντονα κα-
μπύλη. Δεν σώζεται το περίγραμμα της 
περιφέρειας ενώ μεγάλη απόκρουση 
φέρει και η μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1909 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 1,65 
ΠΛΑΤΟΣ 0,9 
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως σχεδόν 
ορθογωνίου σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Η φτέρνα είναι 
αποκρουσμένη (φυσική απόκρουση). 
Ευθείες πλευρές που απολήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με άριστα διατηρημέ-
νη ακμή. Έχει υποστεί κατεργασία με 
λείανση στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1911 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος με καμπύλη κόψη. Οι επιφά-
νειες υπέστησαν συστηματική λείανση, 
ιδιαίτερα έντονη στο λοξότμητο της 
κόψης. Μικρές αποκρούσεις φθοράς 
στην ακμή της κόψης και συσσώρευση 
ιζήματος σε τμήμα της μιας ευρείας 
πλευράς. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1914 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς ( ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς μικρού 
μεγέθους, ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με λείανση 
στην περιφέρεια και στις ευρείες επι-
φάνειες. Αποστρογγυλεμένη φτέρνα με 
κατεργασία. Οι πλευρές λοξοτέμνονται 
συμμετρικά σε σχεδόν ευθύγραμμη 
καλά λειασμένη κόψη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2186 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας (ίσως με 

κρούση) στην περιφέρεια. Σαφή ίχνη 
χρήσης (κρούσης) στο κέντρο της μιας 
ευρείας πλευράς και ίσως στο ένα 
άκρο. Ιζηματογενείς αποθέσεις στο ένα 
άκρο. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2187 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 17 
ΠΛΑΤΟΣ 15  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τριβείο ακανόνιστου τραπεζιοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς δια-
τομής. Μεγάλη απόκρουση στο ένα 
άκρο. Πιθανά ίχνη κατεργασίας (ίσως 
με κρούση) στην περιφέρεια. Σαφή 
ίχνη χρήσης (τριβής) στην μία ευρεία 
πλευρά.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2188 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Δεν φέρει 
σαφή ίχνη κατεργασίας. Διαπιστώνο-
νται ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα 
άκρο. Ελάχιστη διάβρωση και λίγες 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους.

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ423 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφύρας ωοειδούς 
σχήματος και πιθανώς πεπλατυσμέ-
νης κυκλικής διατομής (στην ακέραιη 
μορφή του). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ424 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου εργαλείου 
τριγωνικής (με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες) διατομής. Ίχνη κρούσης στην 
σωζόμενη, οξεία απόληξη του εργα-
λείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ425 
ΕΙΔΟΣ Διορίτης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολυεργαλείο 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου πολλα-
πλών χρήσεων ωοειδούς σχήματος. Η 
κάτω ευρεία επιφάνεια είναι λεία και 
φέρει ίχνη τριβής. Συνεπώς χρησιμο-
ποιείτο ως τριπτήρας. Η άνω ευρεία 
επιφάνεια είναι ακανόνιστη και περι-
λαμβάνει κοιλότητα τριβής. 
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ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ426 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./ Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο περίπου 
ωοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής με διογκωμένη την μία από-
ληξη της. Ίχνη τριβής στην μία ευρεία 
πλευρά και κρούσης στις περισσότερες 
από τις επιφάνειές του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ427 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5 
ΥΨΟΣ 3,4 
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
πυραμιδοειδούς σχήματος με απο-
στρογγυλεμένες γωνίες και τριγωνικής 
διατομής. Ίχνη κρούσης στην βάση της 
πυραμίδας και σε δυο από τις πλευρές 
της. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ428
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8 
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ωοει-
δούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη τριβής σε μία 
από τις ευρείες επιφάνειες του και ίχνη 
κρούσης σε μία από τις απολήξεις του 
που έχει αποκρουσθεί. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ441 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επιμήκης 
λειαντήρας ορθογωνίου παραλληλό-
γραμμου σχήματος και τραπεζιοειδούς 
διατομής με αποστρογγυλεμένη την 
άνω πλευρά. Έντονα λειασμένες οι 
πλευρές του και ίχνη τριβής στην μία 
από τις απολήξεις του.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ442 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης λεπτόκοκκος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας;
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας ωο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Έντονη 
λείανση στην μία ευρεία πλευρά.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ479 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,9  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς περίπου 
ορθογωνίου σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Φτέρνα καμπύλη και 
επίπεδη στην κορυφή, πλευρές ελα-
φρώς αποκλίνουσες που απολήγουν σε 
λοξότμητη καμπύλη και ελαφρώς στο-
μωμένη κόψη. Η φτέρνα έχει υποστεί 
κατεργασία με κρούση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ620 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λαβής από γουδοχέ-
ρι, ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ657 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου αβαθούς 
αγγείου με κυρτή βάση και τοιχώματα. 
Έσω νεύον χείλος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ658 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα; 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο πώμα(;) ακανόνι-
στου κυκλικού σχήματος με μία επίπε-
δη ακμή. Ελλειψοειδής διατομή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ659 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας(;) 
ακανόνιστου κυκλικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Πεπλατυσμέ-
νη η άνω και η κάτω επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ660 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτ.;/Λειαντήρ.; 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κροκάλα ωοειδούς σχήμα-
τος και διατομής με μία πεπλατυσμένη 
επιφάνεια. Πιθανή η χρήση του για 
λείανση η στίλβωση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ661 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτ.;/Λειαντήρ.; 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κροκάλα μηνοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής 
με καμπύλες τις μακρές πλευρές και 
σχεδόν επίπεδη την άνω και κάτω 

επιφάνεια. Πιθανή η χρήση της για 
λείανση ή στίλβωση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ662 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες σχήματος 
τριγωνικού και ελλειψοειδούς διατο-
μής. Φέρει μικρές κοιλότητες σε μερικά 
σημεία της επιφάνειάς της (πιθανά 
ίχνη χρήσης). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ663 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 2,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει τουλάχιστον 
τέσσερις πεπλατυσμένες επιφάνειες 
και τις υπόλοιπες καμπύλες. Η κύρια 
επιφάνεια χρήσης πρέπει να ήταν η 
μεγαλύτερη πεπλατυσμένη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ664 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Πιθανά ίχνη κρούσης σε 
όλη την επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ665 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,05  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου τραπεζιοειδούς σχήματος. 
Πιθανά ίχνη κρούσης στις περισσότε-
ρες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ666 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 7,3  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικό λίθινο 
εργαλείο(;) ελλειψοειδούς σχήματος με 
επίπεδες τις άνω και κάτω επιφάνειες. 
Πιθανά ίχνη χρήσης στις δύο επίπεδες 
επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ667 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
κυλινδρικού σχήματος και κυκλικής 
διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας 
με κρούσεις και κατόπιν τριβή στην 
περιφέρεια. Φέρει ίχνη χρήσης-κρού-
σης στα δύο άκρα. Μεγάλη διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ551 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς. Τραπε-
ζιόσχημος με ακανόνιστη διατομή. Επί-
πεδη φτέρνα, αποκλίνουσες πλευρές 
που καταλήγουν σε κόψη με στομωμέ-
νη ασύμμετρη ακμή. Και οι δύο όψεις 
σε ολόκληρη την επιφάνειά τους από 
την φτέρνα μέχρι και την κόψη έχουν 
υποστεί κατεργασία. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ552 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς απιόσχη-
μος, ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα 
κυρτή με επίπεδη κορυφή, ευθείες 
πλευρές που απολήγουν σε συμμετρική 
λοξότμητη κόψη  με ελάχιστα στομωμέ-
νη ευθεία ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ557 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 22,6 
ΠΛΑΤΟΣ 15  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο επιπε-
δόκυρτου ωοειδούς σχήματος και 
ημιελλειψοειδούς διατομής. Κατεργα-
σία στην περιφέρεια, στην επιφάνεια 
έδρασης και στην επιφάνεια χρήσης με 
κρούση και κατόπιν τριβή. Φέρει ίχνη 
τριβής στην επιφάνεια χρήσης. Ιζημα-
τογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ558 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 25,2 
ΠΛΑΤΟΣ 13,3  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο τριβείο 
ελλειψοειδούς κοιλόκυρτου σχήματος 
και ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατο-
μής. Η κατεργασία επιτυγχάνεται στην 
περιφέρεια με συνεχείς λαξεύσεις και 
στην επιφάνεια χρήσης με κρούση και 
κατόπιν τριβή. Σαφή ίχνη χρήσης-τρι-
βής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ559 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 

ΠΛΑΤΟΣ 10,4  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Aκέραιος τριπτήρας 
πεπιεσμενου σφαιρικού σχήματος 
και ημικυκλικής διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία 
πλευρά, ενώ στην άλλη υπάρχουν τόσο 
ίχνη χρήσης-κρούσης όσο και ίχνη 
χρήσης-τριβής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ560 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 7,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα/τριπτήρας 
ωοειδούς σχήματος και διατομής. Δεν 
υπάρχουν εμφανή ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ561 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και περίπου κυκλικής διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα 
και χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
επιφάνεια. Σημειώνονται ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ562 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 3,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
ακονόπετρα ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ563 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κροκάλα ωοειδούς σχή-
ματος και ελλειψοειδούς διατομής 
που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε ως 
τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ564 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2 
ΥΨΟΣ 5,6   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου πυραμιδοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης τριγωνικής (με αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες) διατομής. Ίχνη κρού-
σης σε πολλά σημεία της επιφάνειάς 
του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ565 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 

ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 
ΥΨΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα/τρι-
πτήρας ακανόνιστου σχήματος και 
ακανόνιστης τριγωνικής διατομής με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει 
ίχνη κρούσης στις δύο απολήξεις του 
και τριβής σε μία από τις πλευρικές 
επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ566 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2 
ΥΨΟΣ 4,5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα ακανόνιστου πυρα-
μιδοειδούς σχήματος και περίπου τρι-
γωνικής διατομής. Φέρει ίχνη κρούσης 
σε πολλά σημεία των επιφανειών της. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ592 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,2 
ΠΛΑΤΟΣ 10,1  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου ωοειδούς σχήματος κι ορθογώνιας 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με κρούσεις και κατόπιν τριβή στην 
περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στις 
δυο ευρείες πεπλατυσμένες επιφάνει-
ες. Μερική διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ593 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 10  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη σφύρα 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει μεγάλη 
απόκρουση στην μία ευρεία πλευρά. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία 
επιφάνεια και στο ένα άκρο. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην άλλη ευρεία πλευρά. 
Αρκετά διαβρωμένη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ594 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 12,3 
ΠΛΑΤΟΣ 10,4  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο εργαλείο πεπλατυ-
σμένου ωοειδούς σχήματος κι ελλει-
ψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη τριβής 
στην κάτω επίπεδη ευρεία επιφάνεια 
και ίχνη κρούσης στην αμβλύτερη 
απόληξή του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ595 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 8,7 
ΥΨΟΣ 6   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πολυεδρι-
κού σχήματος και τριγωνικής διατομής. 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις στην περιφέρεια όπως επίσης 
ίχνη χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία 
επίπεδη επιφάνεια. Μεγάλη διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος στην περιφέ-
ρεια και σε άλλα σημεία. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ596 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
εργαλείο. Φέρει ίχνη τριβής στην μία 
του επιφάνεια και ίχνη κρούσης σε 
μερικές αποκρουσμένες του επιφάνειες 
που πιθανώς έγιναν σε δεύτερη χρήση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ597 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3 
ΥΨΟΣ 7,7   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα περίπου 
κωλουροκωνικού σχήματος και τριγω-
νικής διατομής. Φέρει ίχνη τριβής και 
κρούσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ598 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4 
ΥΨΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πυρα-
μιδοειδούς σχήματος και τριγωνικής 
διατομής. Η μία ευρεία πλευρά φέρει 
έντονα ίχνη λείανσης, ενώ ίχνη κρού-
σης παρατηρούνται σε άλλες επιφά-
νειές του. Διαβρωμένο κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ599 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 
ΥΨΟΣ 4,2   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη χρήσης (τριβής) στην ευρύτερη 
επιφάνεια. Διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ600 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2 
ΥΨΟΣ 3,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα πυραμιδοειδούς 
σχήματος και τριγωνικής διατομής. 
Έντονα ίχνη κρούσης στην βάση της 
πυραμίδας.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ601 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9 
ΥΨΟΣ 3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη σφύρα πε-
πλατυσμένου ελλειψοειδούς σχήματος 
με ίχνη κρούσης στην βάση της.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ602 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 6,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ωοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
κυκλικής διατομής. Φέρει ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα δύο άκρα. Μικρές 
φυσικές αποκρούσεις πλησίον των δύο 
άκρων με ικανή ποσότητα ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ603 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς δια-
τομής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα και εμφανέστατα ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία 
επιφάνειά του. Διάβρωση και απόθεση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ604 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα/τριπτήρας 
επιμήκους σχήματος και ορθογώνιας 
με αποστρογγυλεμένες γωνίες διατο-
μής. Εμφανή ίχνη κρούσης στην μία 
απόληξη του εργαλείου. Ίχνη τριβής σε 
κάποιες από τις πλευρικές επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ605 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2 
ΥΨΟΣ 3,7   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
τραπεζιοειδούς σχήματος και ακανόνι-
στης διατομής. Φέρει κοιλότητα στην 
επιφάνεια κρούσης. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ606 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στο ένα 

άκρο και ενδεχομένως χρήσης-κρούσης 
στο άλλο. Έντονη συσσώρευση ιζήμα-
τος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ607 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 9,3  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακανόνι-
στου ωοειδούς σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Η μία από τις ευρείες 
επιφάνειές του φαίνεται πολύ λεία. 
Πιθανώς πρόκειται για ακονόπετρα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ608 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 9,3 
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο 
ακανόνιστου τραπεζιοειδούς σχήματος 
με αποστρογγυλεμένες γωνίες και 
ελλειψοειδούς διατομής. Η μία ευρεία 
επιφάνεια φαίνεται πολύ λεία. Ενδεχο-
μένως πρόκειται για ακονόπετρα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ609 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 9,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακανόνι-
στου σχήματος. Άγνωστη η χρήση του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ610 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου 
σχήματος. Δεν φέρει ίχνη κατεργασίας 
ή χρήσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ611 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο 
ακανόνιστου σχήματος. Δεν φέρει ίχνη 
κατεργασίας ή χρήσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ612 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα;    
ΠΑΧΟΣ 2,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 12,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπεδο δισκοειδές αντι-
κείμενο από ασβεστόλιθο. Δεν φέρει 
ίχνη κατεργασίας η χρήσης σε καμία 
από τις δύο ευρείες επιφάνειες. Αν και 
αρκετά βαρύ θα μπορούσε να είναι 
πώμα μεγάλου αγγείου. 



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ •  AURA                                                                                                          ·  206  ·

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ669 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (TM); 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ αποσπασματικό 
αντικείμενο. Πιθανώς πέλεκυς. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ670 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου απιόσχημου σχήματος 
και ρομβοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κρούσης σε αρκετά σημεία της επιφά-
νειάς του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ671 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ορθογωνίου σχήματος. Φέρει ίχνη 
κρούσης κυρίως στις πλευρικές του 
επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ672 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-ε-
πικρουστήρας ακανόνιστου ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
επιφάνεια και ίχνη κρούσης στα άκρα. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους 
και κυρίως στην κυρτή επιφάνεια του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ673 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου κωνικού σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην μία ευρεία επιφάνεια. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις, κυρίως στις 
δύο πλευρές του εργαλείου.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ674 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου τραπεζιοειδούς σχήματος 
και ελλειψοειδούς τομής. Φέρει ίχνη 
κρούσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ675 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
κυρτή με επίπεδη κορυφή, πλευρές 
καμπύλες που απολήγουν σε κόψη με 
καμπύλη στομωμένη ακμή. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με κρούση στην επίπεδη 
κορυφή της φτέρνας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ676 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα πιθανώς κυρτή. 
Μεγάλο τμήμα της είναι αποκρουσμέ-
νο. Οι πλευρές είναι αποκλίνουσες 
και απολήγουν σε καμπύλη λοξότμητη 
κόψη με αδιαμόρφωτη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ677 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπ./Γουδοχέρι; 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος με 
αποστρογγυλεμένα άκρα. Δεν παρατη-
ρούνται ίχνη κρούσης. Η επιφάνεια του 
αντικειμένου είναι πολύ διαβρωμένη. 
Οι άνω και κάτω επιφάνειες πιθανώς 
χρησιμοποιήθηκαν για ακόνισμα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ678 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 2,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ακανόνιστου 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φτέρνα καμπύλη, πλευρές αποκλί-
νουσες, κόψη λοξότμητη, κυρτή με 
καμπύλη στομωμένη κόψη. Κατεργασία 
με λάξευση στην οπίσθια πλευρά του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ679 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 13,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,9  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αβαθούς αγγείου με 
κοίλο εσωτερικό. Σώζει και ελάχιστο 
μέρος του χείλους. Η κάτω εξωτερική 
επιφάνεια είναι πολύ διαβρωμένη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ680 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 

ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λίθος ωοειδούς 
σχήματος με πεπλατυσμένη άνω και 
κάτω επιφάνεια. Άγνωστη χρήση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ697 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντικ. με κοίλανση 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1 
ΥΨΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου αντι-
κειμένου, περίπου τετράπλευρου, 
ακανόνιστου σχήματος και επιμήκους 
ορθογώνιας διατομής. Φέρει κυκλική 
κοίλανση περίπου στο κέντρο της άνω 
πλευράς (διάμ.: 3 εκ.). Η άνω πλευρά 
είναι ελαφρώς κατεργασμένη. Η κάτω 
επιφάνεια δεν έχει καμία κατεργασία. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ708 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δίσκος με οπή    
ΠΑΧΟΣ 0,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκοειδές αντικείμενο με 
κεντρική κοίλανση κυκλικού σχήμα-
τος και ελλειψοειδούς διατομής. Η 
ελαφρώς έκκεντρη οπή είναι διαμέτρου 
0,3 χιλ. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ716 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 7  
ΥΨΟΣ 4,9 
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο με πε-
πλατυσμένες άνω και κάτω επιφάνειες. 
Άγνωστη χρήση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ717 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 0,93  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας 
ακανόνιστου κυκλικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ718 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη 
τριβής σε δύο από τις  επιφάνειές του. 
Διάβρωση και απόθεση ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1685 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας    
ΠΑΧΟΣ 2,6 
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ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει 
απόκρουση σε τμήμα της μιας ευρείας 
πλευράς ενώ δεν σώζεται το αντίστοι-
χο άκρο του εργαλείου. Σαφή ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία πλευρική 
επιφάνεια. Έντονη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1686 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 8,2  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανό-
νιστου σχήματος και διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
επίπεδη πλευρά. Σχετική διάβρωση 
και συσσώρευση ιζήματος κατά το 
πλείστον στην περιφέρεια και επί της 
κυρτής πλευρικής επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ951 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δίσκος με οπή    
ΠΑΧΟΣ 0,85 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκοειδές 
αντικείμενο με κεντρική οπή κυκλικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ959 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ωοειδούς πεπλατυσμένου σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
κρούσης σε μία από τις απολήξεις του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ960 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2 
ΥΨΟΣ 4,5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου τραπεζιοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης ημικυκλικής διατομής. 
Ίχνη κρούσης σε διάφορα σημεία της. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ961 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7 
ΥΨΟΣ 5,2   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου πυραμιδοειδούς σχήματος με 
τριγωνική βάση και αποστρογγυλεμέ-
νες γωνίες. Ίχνη κρούσης σε όλες τις 
πλευρές αλλά και την κορυφή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ962 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολυεργαλείο 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4 
ΥΨΟΣ 5,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο πολλα-
πλών χρήσεων ακανόνιστου τριγω-
νικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Η κάτω επιφάνεια είναι 
λειασμένη. Ίχνη κρούσης στις πλάγιες 
πλευρές. Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ963 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 14 
ΠΛΑΤΟΣ 9,4  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ακανόνι-
στου επιμήκους ορθογωνίου σχήματος. 
Κατά τόπους υπάρχουν ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ964 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολυεργαλείο 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9 
ΥΨΟΣ 5,3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο απο-
στρογγυλεμένου τριγωνικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
τριβής και κρούσης ανιχνεύονται στις 
επιφάνειές του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ966 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 21,3 
ΠΛΑΤΟΣ 14,9  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο αμφί-
κυρτου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Έχει υποστεί κατεργασία 
με κρούση στην περιφέρεια και στην 
επιφάνεια έδρασης και με κρούση και 
κατόπιν τριβή στην επιφάνεια τριβής. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην επιφάνεια 
χρήσης. Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ967 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει μικρή σχετικά από-
κρουση στην περιοχή της κόψης και 
συγκεκριμένα πλησίον της περιφέρει-
ας. Κυρτή φτέρνα με επίπεδη κορυφή 
και ευθείες ελαφρώς αποκλίνουσες 
πλευρές. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ968 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης * 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  

ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειπτι-
κού σχήματος και κυκλικής διατομής. 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις στην περιφέρεια. Ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα δύο άκρα. Μεγάλη 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος στο 
ήμισυ του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ969 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα τραπεζιό-
σχημου πυραμιδοειδούς ακανόνιστου 
σχήματος με ίχνη κρούσης σε πολλά 
σημεία. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ970 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας στην περιφέρεια με μικρές 
κρούσεις και τριβή. Φέρει ίχνη χρή-
σης-κρούσης στις ευρείες πλευρικές 
επιφάνειες καθώς και στα δύο άκρα. 
Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ971 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ)  
ΠΛΑΤΟΣ 6,2 
ΥΨΟΣ 8,7 
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα/επικρου-
στήρα κωνικού σχήματος και σχεδόν 
κυκλικής διατομής. Έχει υποστεί ελά-
χιστη κατεργασία στις ακμές της επι-
φάνειας χρήσης. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα και χρήσης-τριβής στην 
επιφάνεια χρήσης και στην περιφέρεια. 
Μερική διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ972 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 2,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας επιμή-
κους αποστρογγυλεμένου ορθογωνίου 
σχήματος και περίπου ελλειψοειδούς 
διατομής. Η κάτω στενή επιφάνεια 
είναι λεία.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ973 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9 
ΥΨΟΣ 3,2   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας 
μηνοειδούς κατά μήκος και τριγωνικής 
κατά πλάτος διατομής με αποστρογ-
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γυλεμένες γωνίες. Η στενή επιφάνεια 
στίλβωσης έχει ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ974 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη κροκάλα ακανόνι-
στου (περίπου απιόσχημου) σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Πιθανώς 
μεταφέρθηκε στον οικισμό ως πρώτη 
ύλη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ975 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος ωοειδής επικρου-
στήρας ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
κρούσης στις δύο απολήξεις του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ976 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη κρούσης 
στις δυο οξύτερες απολήξεις της. 
Εκτεταμένες περιοχές με ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ977 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6 
ΥΨΟΣ 5,5 
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου τραπεζιόσχημου σχήματος και 
διατομής. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 5
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1709 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Μικρή 
απόκρουση πλησίον του ενός άκρου. 
Αδρή κατεργασία της περιφέρειας. 
Ίχνη κρούσης στα δύο άκρα. Σχετική 
διάβρωση της επιφάνειας και μικρή 
απόθεση ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ957 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο 
ΜΗΚΟΣ 15,7  
ΥΨΟΣ 7,5 

ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αβαθούς αγγείου. 
Σώζεται μέρος της επίπεδης βάσης και 
των τοιχωμάτων που απολήγουν σε 
αποστρογγυλεμένο ελαφρώς έξω νεύον 
χείλος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ958 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σφαιρικού 
σχήματος, ελαφρώς ελλειψοειδούς 
διατομής με μία κοίλη επιφάνεια. 
Διακρίνονται πολλά σημεία κρούσης. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1710 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής στην περιφέ-
ρεια. Διάβρωση και μικρές αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους και κυρίως 
πλησίον της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1711 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και τραπεζιοειδούς διατομής. Φέρει 
μεγάλη απόκρουση στην μία ευρεία 
πλευρά. Εντοπίζονται πέντε επιφάνει-
ες χρήσης-τριβής. Έντονη διάβρωση 
και μεγάλες αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1931 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ατρακτοειδούς διατομής. Κυρτή 
φτέρνα επίπεδα διαμορφωμένη με 
κρούσεις. Καμπύλες πλευρές που 
συγκλίνουν σε λοξότμητη κόψη με 
επίπεδη στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ372 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο; 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό τμήμα μικρού τρι-
βείου. Επίπεδη επιφάνεια τριβής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ567 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα; 

ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας 
επιμήκους σχήματος (στην αρχική του 
μορφή) και κυκλικής διατομής. Φέρει 
ίχνη κρούσης στην άνω απόληξή του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ568 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου σχήματος και περίπου ορθογώνι-
ας διατομής. Ίχνη κρούσης σε πολλές 
από τις επιφάνειές της. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ589 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα κροκάλας μικρο-
γάββρου που έχει χρησιμοποιηθεί ως 
σφύρα. Ακανόνιστου πυραμιδοειδούς 
σχήματος και περίπου τριγωνικής δια-
τομής με αποστρογγυλεμένες γωνίες. 
Ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ767 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα (;) ακανό-
νιστου σχήματος. Ίχνη κρούσης σε μία 
από τις στενές πλευρές. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ769 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 1,03  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λειαντήρα/στιλβω-
τήρα ελλειψοειδούς διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ782 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου αντικει-
μένου ακανόνιστου σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Παρουσιάζει 
μία λεία επιφάνεια σε μία από τις ευ-
ρείες πλευρές του. Πιθανή χρήση του 
εργαλείου ως τριπτήρα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ784 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 0,9 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, τριγωνική 
με ακανόνιστη ελλειψοειδή διατομή. 
Οξυκόρυφη φτέρνα καμπύλες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
ελαφρώς καμπύλη στομωμένη ακμή. Η 
οπίσθια πλευρά έχει υποστεί κατεργα-
σία με λάξευση και κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ786 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7 
ΥΨΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
πυραμιδοειδούς σχήματος και τριγω-
νικής δια τομής. Σαφή ίχνη τριβής στην 
βάση της πυραμίδος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ828 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας 
ωοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ826 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνολο λατυπών      
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνολο οκτώ μικρών 
λατυπών σε μορφή ψηφίδων ποικίλου 
μεγέθους. Αποκαλύφθησαν όλες μαζί 
και είναι άγνωστη η χρήση τους. Ίσως 
αποτελούσαν μέρος κάποιου παιχνι-
διού.

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 22 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ875 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,7 
ΥΨΟΣ 4,9   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ακανόνι-
στου σχήματος με λείες επιφάνειες και 
ίχνη κρούσης (ίσως τυχαία). Ιζηματογε-
νείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 24 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ876 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίπου τριγωνικό βό-
τσαλο με αποστρογγυλεμένες άκρες. 
Αδιάγνωστης χρήσης.

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ525 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο 
ωοειδούς σχήματος και τριγωνικής δια-
τομής (με αποστρογγυλεμένες γωνίες). 
Η κάτω επίπεδη επιφάνεια φέρει ίχνη 

τριβής, ομοίως με μία από τις πλευ-
ρικές επιφάνειες του τριγώνου. Ίχνη 
κρούσης σε πολλά σημεία. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ526 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,8 
ΠΛΑΤΟΣ 11  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος τριπτήρας-επικρουστήρας 
ωοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Δεν σώζεται το ένα άκρο. Η 
άνω επιφάνεια φέρει ίχνη τριβής και 
χρησιμοποιήθηκε ως τριπτήρας. Η 
κάτω επιφάνεια φέρει πολλαπλά ίχνη 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ651 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενο γουδοχέρι επιμήκους ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο άκρο. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις στο ένα τμή-
μα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ652 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σχήματος με πιθανά ίχνη 
κρούσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ656 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
ένα άκρο (ενδεχομένως και στο άλλο). 
Σχετική διάβρωση και αποθέσεις ιζή-
ματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ871 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 
ΥΨΟΣ 4,7   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ αποσπασματικά 
σωζόμενο εργαλείο. Μέρος της επι-
φάνειάς του είναι πιθανώς λειασμένο. 
Αδιάγνωστης χρήσης.

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ917 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 

ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 2,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ορθογω-
νίου σχήματος και ακανόνιστης διατο-
μής. Φτέρνα σχεδόν επίπεδη, πλευρές 
κάθετες και λοξότμητη κόψη με ευθεία 
στομωμένη ακμή. Η μία όψη διατηρεί 
την φυσική διαμόρφωση του πετρώ-
ματος. Στην φτέρνα και την περιφέρεια 
υπάρχουν ίχνη κατεργασίας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ918 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας;  
ΠΛΑΤΟΣ 3,6 
ΥΨΟΣ 3,3 
ΠΑΧΟΣ 2,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ακανόνιστου 
ορθογωνίου σχήματος. Χαρακτηρί-
στηκε ως επικρουστήρας λόγω μικρής 
κοιλότητας και ιχνών κρούσης στην μία 
του πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ919 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δίσκος; 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 0,57  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκοειδές αντικείμενο 
ακανόνιστου σχήματος, περίπου 
ορθογωνίου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ927 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ακανόνιστης ελ-
λειψοειδούς διατομής. Φτέρνα κυρτή, 
πλευρές αποκλίνουσες οι οποίες απο-
λήγουν σε καμπύλη σχεδόν συμμετρική 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμέ-
νη ακμή. Ίχνη κρούσης στην φτέρνα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1263 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Χείλος αγγείου (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπεδο, ελαφρά κυρτό 
τμήμα χείλους αγγείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1913 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠέλεκυΣ (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,5 εκ.
ΠΛΑΤΟΣ 1,9 εκ.   
ΠΑΧΟΣ 0,8 εκ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημίεργος πέλεκυς τριγωνι-
κού σχήματος με αποστρογγυλέμενες 
γωνίες και ελλειψοειδή διατομή. Υπάρ-
χουν ίχνη από την έναρξη κατεργασίας 
της κροκάλας για την κατασκευή μι-
κρού πελέκεως στην μία μακρά πλευρά 
και στην ευρεία απόληξή του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 32 
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ΑΡ. ΕΥΡ. Λ851 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,4 εκ.
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 εκ.
ΥΨΟΣ 6,1 εκ.   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφύρας περίπου 
ημικυκλικού σχήματος και ορθογώνιας 
διατομής. Φέρει ίχνη κρούσης στις 
δύο στενές επιφάνειες. Η βάση του 
ημικύκλιου παρουσιάζει κανονικότητα 
και είναι επίπεδη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 32 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ852 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 8,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, απιό-
σχημος και με ακανόνιστη ελλειψοειδή 
διατομή. Φέρει έντονα ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην ευρύτερη από τις πλευρές 
του. Πιθανά ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
ένα άκρο. Διάβρωση και συσσώρευση 
μεγάλης ποσότητας ιζήματος σε ένα 
τμήμα του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 32 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ853 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΑΧΟΣ 5,5 
ΥΨΟΣ 4,9   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Φέρει σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης σε 
μία πλευρική επιφάνειά του. Αρκετή 
διάβρωση και συσσώρευση ιζήματος 
σε ένα τμήμα του.
 
ΤΟΜΗ Δ  / A.M. 32
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ854 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 6,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη σφύρα 
ακανόνιστου πεπιεσμένου σχήματος 
και περίπου ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει απόκρουση πλησίον του κυρτού 
άκρου. Ίχνη χρήσης-κρούσης στην ευ-
ρεία επιφάνειά της. Αρκετή διάβρωση 
και μεγάλη συσσώρευση ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 32 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ855 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6 
ΥΨΟΣ 4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα κροκάλας που σώζε-
ται σε εξαιρετικά εύθρυπτη κατάσταση. 
Καταγράφεται επειδή δίνει την εντύ-
πωση ότι έχει υποστεί θραύση λόγω 
επαφής με φωτιά (πυρορραγής λίθος). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 32 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ863 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 

ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,95  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου αγγείου 
που σώζει μέρος της βάσης και των 
τοιχωμάτων του.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 35 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ907 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας ελ-
λειπτικού σχήματος και ημιελλειπτικής 
διατομής. Στο μεγαλύτερο μέρος της 
επιφάνειας διατηρείται η επιφάνεια 
του φυσικού πετρώματος. Ίχνη χρή-
σης-λείανσης στην ευρεία επίπεδη επι-
φάνεια. Ελάχιστες αποθέσεις ιζήματος 
στην περιφέρεια.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M.  35 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ908
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6 
ΥΨΟΣ 5,1   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα πυραμιδοειδούς 
σχήματος με τριγωνική βάση και τρι-
γωνικής με αποστρογγυλεμένες γωνίες 
διατομής. Σαφή ίχνη κρούσης στην 
βάση της πυραμίδας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1276 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Διατηρεί σχεδόν εξ ολοκλήρου την φυ-
σική επιφάνεια του λίθου. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1277 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  
ΠΑΧΟΣ 0,95  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επιμή-
κους ορθογωνίου σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Φτέρνα κυρτή, 
πλευρές ευθείες που καμπυλώνουν στα 
άκρα και απολήγουν σε συμμετρική 
κόψη με καμπύλη στομωμένη ακμή. 
Έχει υποστεί κατεργασία με λείανση 
στην φτέρνα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ899 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ, ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φτέρνα πεπλατυσμένη 
αποκλίνουσες πλευρές οι οποίες απο-

λήγουν σε λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
μερικώς διαμορφωμένη ακμή. Ίχνη 
κατεργασίας με λάξευση στην κόψη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ900 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και ελλειπτικής 
διατομής. Η αξίνα διατηρεί την φυσική 
επιφάνεια του πετρώματος στο μεγα-
λύτερο τμήμα της. Έχει ίχνη κατεργασί-
ας με λάξευση στην μία κάθετη πλευρά. 
Αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ901 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως, περίπου 
τραπεζιόσχημο, με ελλειψοειδή 
διατομή. Η περιοχή της φτέρνας έχει 
αποκρουσθεί. Ευθείες πλευρές που 
απολήγουν σε ασύμμετρη λοξότμητη 
κόψη με καμπύλη στομωμένη ακμή. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ902 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,8  
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες βότσαλο ελλει-
ψοειδούς επιμήκους σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ903 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,2  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κροκάλα ελλειψοειδούς 
σχήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ922 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πρώτη ύλη 
ΜΗΚΟΣ 4  
ΥΨΟΣ 3,8 
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθος τριγωνικού σχήμα-
τος με αποστρογγυλεμένες γωνίες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1107
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λεια ντήρας 
ακανόνιστου τραπεζιοειδούς σχήματος 
και ορθογώνιας διατομής. Φέρει ίχνη 
λείανσης σε μία ευρεία πλευρά και σε 
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τμήματα της περιφέρειας. Ιζηματογε-
νείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1219 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δίσκος με οπή (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα διάτρητου δισκο-
ειδούς αντικειμένου με κεντρική οπή 
(πολύ μικρών διαστάσεων). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1220 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κροκάλα απιόσχημη και 
ελλειψοειδή διατομή. Δεν φέρει ίχνη 
κατεργασίας ή χρήσης. Καταγράφεται 
επειδή είναι από πικρόλιθο. Πιθανώς 
πρώτη ύλη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1221 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς 
τραπεζιοειδούς σχήματος και ατρα-
κτοειδούς διατομής. Φέρει τυχαίες 
αποκρούσεις. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1288 
ΕΙΔΟΣ Χαλκηδόνιος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1 
ΥΨΟΣ 5,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ημικυκλικού σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Ίχνη κρού-
σης στην βάση του ημικύκλιου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1289 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 11,6  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας τριγω-
νικού σχήματος και ορθογώνιας δια-
τομής. Ίχνη κατεργασίας με κρούσεις 
και κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης (τριβής) στην ευρύτερη 
επίπεδη επιφάνεια. Πιθανά ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα άκρα του εργαλείου. 
Μεγάλη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1290 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
περίπου ορθογωνίου σχήματος και 
διατομής. Ίχνη χρήσης-λείανσης στις 

κάθετες ευρείες και στενές πλευρές. 
Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις σε όλη την επιφάνεια του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1291 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επιμή-
κους τριγωνικού σχήματος και ελλει-
πτικής διατομής. Φτέρνα ευθύγραμμη, 
πλευρές αποκλίνουσες που λοξοτέμνο-
νται σχεδόν συμμετρικά σε κόψη με 
στομωμένη ελαφρώς καμπύλη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1292 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή με καμπύλη 
κορυφή, πλευρές ευθείες που καμπυ-
λώνουν στα άκρα και απολήγουν σε 
κυρτή λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη 
στομωμένη ακμή. Έχει υποστεί κατερ-
γασία με λάξευση στην κόψη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1293 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10,6 
ΠΛΑΤΟΣ 10,2  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας τριγω-
νικού σχήματος με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες και ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη τριβής στην πίσω 
ευρεία επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1295 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ακα-
νόνιστου επιμήκους ορθογωνίου σχή-
ματος και ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κρούσης σε μία από τις 
απολήξεις του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1296 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σφαιρικού 
σχήματος και κυκλικής διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης σε τμήμα της 
περιφέρειας και στην μία ευρύτερη 
επιφάνεια. Μερική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις σε τμήμα της 
επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1297 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή με καμπύλη 
κορυφή, πλευρές ευθείες που καμπυ-
λώνουν στα άκρα και απολήγουν σε 
κυρτή λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
στομωμένη ακμή. Έχει υποστεί κατερ-
γασία με λάξευση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1298 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα κυρ-
τή, πλευρές ευθείες που καμπυλώνουν 
στα άκρα και απολήγουν σε ασύμμετρη 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη καλά 
διατηρημένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας 
του αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1299 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγωνι-
κού σχήματος και ακανόνιστης ελλει-
ψοειδούς διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με λείανση διαπιστώθηκαν σε τμήμα 
της περιφέρειας. Το υπόλοιπο της επι-
φάνειας του λίθου δια τηρεί την φυσική 
επιφάνεια του πετρώματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1304 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή, ασύμμετρη φτέρνα, 
αποκλίνουσες πλευρές που καταλή-
γουν σε ασύμμετρη λοξότμητη καμπύ-
λη κόψη με στομωμένη ακμή. Η φτέρνα 
φέρει ίχνη κατεργασίας με λάξευση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1305 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,9  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα τριγωνι-
κής διατομής. Ίχνη τριβής σε δύο από 
τις πλευρές του τριγώνου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1801 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τραπεζιοει-
δούς σχήματος και ακανόνιστης ελλει-
ψοειδούς διατομής. Επίπεδη φτέρνα, 
ελαφρώς αποκλίνουσες ευθείες πλευ-
ρές που απολήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με πιθανώς ευθεία στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1904 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγωνι-
κού σχήματος με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες και ελλειψοειδούς διατομής. 
Διαμόρφωση των δυο πλευρικών επι-
φανειών με τριβή. Η ακμή της κόψης 
έχει αρχίσει να διαμορφώνεται αλλά η 
προσπάθεια έμεινε ημιτελής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1936 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Διαμορφώνονται λοξότμητες κόψεις με 
ασύμμετρες στομωμένες ακμές στα δύο 
άκρα. Τόσο η πρόσθια όσο και η οπί-
σθια πλευρά διαμορφώθηκαν αρχικά 
με λαξεύσεις που ξεκινούσαν από την 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 38 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ948 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης * 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στην περιφέρεια. Πιθανά ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. Μερική 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
που καλύπτουν ολόκληρη την μία 
πλευρική επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 38 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ949 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, τραπεζιό-
σχημη και ελλειπτικής διατομής. Η 
πρόσθια όψη και η μία στενή πλευρά 
διατηρούν την φυσική επιφάνεια του 
πετρώματος. Η άλλη στενή πλευρά και 
το μεγαλύτερο τμήμα της οπίσθιας 
όψης από την φτέρνα και στην λοξό-
τμηση της κόψης φέρει κατεργασία. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 38 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1407 

ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,8 
ΠΛΑΤΟΣ 10,1  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας τριγωνικού σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. Πιθανά ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
τριβή στην περιφέρεια. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην κάτω ευρεία επίπεδη 
επιφάνεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
άκρα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 45 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1252 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3 
ΥΨΟΣ 2,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα πυραμι-
δοειδούς σχήματος και απιόσχημης 
διατομής. Ίχνη τριβής στην επιφάνεια 
της βάσης. Πολύ εύθρυπτος λόγω 
οξείδωσης του πετρώματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 45 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1389 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς απιό-
σχημος, ακανόνιστης διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, αποκλίνουσες πλευρές που απο-
λήγουν σε λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
ακμή. Η πρόσθια πλευρά διατηρεί την 
φυσική επιφάνεια του πετρώματος. Η 
οπίσθια φέρει λαξεύσεις.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 47 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1385 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ελ-
λειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Ιζηματογενείς αποθέσεις κυρίως 
στην μία όψη του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 47 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1690 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ.(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 15,5 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία επιφά-
νεια και ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα 
άκρο. Σχετική διάβρωση και συσσώ-
ρευση ιζήματος στην περιφέρεια και 
στην ακατέργαστη ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 47 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1691 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 

ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς, χονδροειδής με ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές και ακανόνιστη 
διατομή. Φέρει μεγάλη απόκρουση σε 
τμήμα των πλευρικών επιφανειών και 
της φτέρνας. Έντονα καμπύλη κόψη. Η 
λοξότμητη επιφάνεια δηλώνεται αδρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 56 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1121 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,45 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο, πι-
θανώς πώμα, επιπεδόκυρτου κυκλικού 
σχήματος και ορθογώνιας διατομής. 
Φέρει μικρή κυκλική κοιλότητα στην 
επίπεδη επιφάνεια. Πιθανά ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέ-
ρεια. Μεγάλη διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 56 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1122 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5
ΠΛΑΤΟΣ 4,5 
ΥΨΟΣ 4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
πυραμιδοειδούς (με τριγωνική βάση) 
σχήματος και τριγωνικής διατομής. 
Ίχνη κρούσης στην βάση της πυραμί-
δας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 56 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1123 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6 
ΥΨΟΣ 5,5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου πολυεδρικού σχήματος και 
τριγωνικής με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες διατομής. Ίχνη κρούσης σε μία 
από τις ευρείες πλευρές. Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου από ιζήματα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 56 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1124 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι 
ελλειψοειδούς σχήματος και κυκλικής 
διατομής. Το εργαλείο σώζεται σε 
άριστη κατάσταση χωρίς σαφή ίχνη κα-
τεργασίας και κρούσης. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις καλύπτουν την μία όψη. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 56 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1125 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πεπλατυσμένη κροκάλα 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατο-
μής. Προφανώς χρησιμοποιήθηκε ως 
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στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 56 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1126 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3 
ΥΨΟΣ 2   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, πολύ μικρού 
μεγέθους τριπτήρας περίπου πυρα-
μιδοειδούς σχήματος και τριγωνικής 
διατομής. Πιθανώς χρησιμοποιείτο για 
την διαμόρφωση λεπτομερειών (π.χ. 
ακμή κόψης πελέκεων). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 56 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1253 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πολυ-
εδρικού σχήματος και τραπεζιόσχημης 
τομής. Ίχνη τριβής εμφανή σε τέσσερις 
από τις επιφάνειές του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 56 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1254 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας που κατά πάσα 
πιθανότητα έχει υποστεί θραύση 
λόγω επαφής με φωτιά (πυρορραγής 
λίθος) και σώζεται σε πολύ εύθρυπτη 
κατάσταση. Σε ακέραιη μορφή θα ήταν 
ελλειψοειδούς σχήματος και περίπου 
τριγωνικής με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες διατομής. Ίχνη τριβής σε μία 
από τις ευρείες επιφάνειές του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 62 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1196 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 20 
ΠΛΑΤΟΣ 15,3  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό τμήμα τριβείου. 
Εντύπωση προκαλεί μία αβαθής κοί-
λανση διαμέτρου 8 εκ. Πρόκειται για 
εσκεμμένη λάξευση ή τυχαίο αποτέ-
λεσμα διάβρωσης. Κοίλη επιφάνεια 
τριβής. Ακανόνιστη βάση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 68 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1222 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,8 
ΠΛΑΤΟΣ 9,5  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης τόσο στις δύο 
ευρείες πλευρές όσο και στα δύο άκρα. 
Διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 68 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1223 

ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδον ακέραιο πώμα(;) 
περίπου κυκλικού επιπεδόκυρτου 
σχήματος και ημιελλειπτικής διατομής. 
Έχει υποστεί κατεργασία με κρούση 
και κατόπιν εξομάλυνση με τριβή 
στην περιφέρεια, ενώ στις δύο ευρείες 
επίπεδες επιφάνειες εντοπίζεται κατερ-
γασία με τριβή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ381 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
περίπου ορθογωνίου σχήματος και 
διατομής. Έχουν χρησιμοποιηθεί και 
οι τέσσερις λεπτές πλευρές του για 
εργασίες στίλβωσης και λόγω της χρή-
σης του έχουν αποκτήσει καμπύλη και 
επίπεδη μορφή. Μερική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ382 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,8  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ελλειπτικής διατομής. Σαφή ίχνη 
χρήσης-λείανσης στις δύο ευρείες 
επιφάνειες. Μεγάλη διάβρωση και ιζη-
ματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ387 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ακα-
νόνιστου επιμήκους ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Ιζημα-
τογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ389 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα; 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανώς τμήμα αξίνας. Δεν 
σώζεται η ακμή κόψης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ536 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπι-
εσμένου σφαιρικού σχήματος και 

ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης και στις δύο ευρείες 
επιφάνειές του και ενδεχομένως στα 
άκρα του. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1238 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,2
ΥΨΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό τμήμα πολύ μικρού 
τριπτήρα ορθογωνίου παραλληλεπί-
πεδου σχήματος. Ίχνη τριβής σε τρεις 
από τις σωζόμενες επιφάνειές του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1287 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6 
ΥΨΟΣ 14,1   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επιμή-
κους ημιελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Σαφής επιφά-
νεια κρούσης στην επίπεδη βάση του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1294 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα ακανό-
νιστου σχήματος και ημικυκλικής 
διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1300 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα τραπε-
ζιοειδούς διατομής. Ίχνη τριβής στην 
κορυφή και την βάση του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1373 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατο-
μής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές ευθείες 
που απολήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με καμπύλη στομωμένη ακμή. Στην 
πρόσθια πλευρά διαπιστώνονται ίχνη 
κατεργασίας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1374 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ •  AURA                                                                                                          ·  214  ·

κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και περίπου κυκλικής διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
επιφάνεια ενώ διαπιστώνονται και 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. 
Διάβρωση και συσσώρευση ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1375 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6 
ΥΨΟΣ 5,5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας αποστρογγυλεμένου 
πυραμιδοειδούς (με τριγωνική βάση) 
σχήματος και τριγωνικής τομής. Ίχνη 
τριβής στην βάση και σε μία από τις 
πλευρικές επιφάνειες. Ίχνη κρούσης 
μπορούν επίσης να ανιχνευθούν. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1376 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης * 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου σχήματος 
και διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
ευρεία επίπεδη επιφάνεια. Μεγάλη 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
στο μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1380 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ασύμμετρη κυρτή φτέρνα, καμπύλες 
πλευρές που καταλήγουν σε ασύμ-
μετρη λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
στομωμένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας με 
τριβή και κρούση στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1381 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, αποκλίνουσες 
πλευρές που καμπυλώνουν στα άκρα 
και απολήγουν σε ασύμμετρη κόψη 
με καμπύλη στομωμένη ακμή. Στην 
πρόσθια πλευρά διατηρείται η φυσική 
επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1382 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, σχεδόν 

ελλειψοειδούς σχήματος και ορθογώνι-
ας διατομής. Φτέρνα επίπεδη, πλευρές 
αποκλίνουσες που λοξοτέμνονται 
συμμετρικά σε κόψη με στομωμένη 
ευθύγραμμη ακμή. Η φτέρνα, η περι-
φέρεια και οι δύο όψεις έχουν δεχθεί 
κατεργασία με κρούσεις. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1393 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού τριπτήρα 
ορθογώνιας με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες διατομής. Ίχνη τριβής στην μία 
ευρεία πλευρά του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1394 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος * 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις και τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην ευρύτερη 
επιφάνεια. Μερική διάβρωση και απο-
θέσεις ιζήματος στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1409 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠέλεκυΣ (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές 
ευθείες που καμπυλώνουν στα άκρα 
και απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
καμπύλη στομωμένη ακμή. Διατηρείται 
ως επί το πλείστον η φυσική επιφάνεια 
του λίθου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1410 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, απιόσχημη 
και με ακανόνιστη ελλειπτική διατομή. 
Κυρτή συμμετρική φτέρνα, αποκλί-
νουσες πλευρές που καταλήγουν σε 
σχετικά ευθεία ασύμμετρη κόψη με 
στομωμένη ακμή. Η πρόσθια και η 
οπίσθια πλευρά διατηρούν την φυσική 
επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1412 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς 
ορθογωνίου σχήματος και ακανόνιστης 

ελλειψοειδούς διατομής. Δεν σώζεται η 
περιοχή της φτέρνας. Πλευρές ευθείες 
ελαφρώς αποκλίνουσες  που απολή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με ευθεία 
στομωμένη ακμή που καμπυλώνει στα 
άκρα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1413 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
τριβής στις δύο ευρείες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1417 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς σφη-
νοειδούς πολυεδρικού σχήματος και 
τριγωνικής κατά πλάτος διατομής. Για 
την διαμόρφωση του εργαλείου έγινε 
απόσπαση τμήματος της περιφέρειας 
και των πλευρικών επιφανειών του 
αρχικού κονδύλου πρώτης ύλης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1435 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,2 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 6,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ελλειπτικού σχήματος και διατομής. Τα 
δύο άκρα διαμορφώνονται με λείανση 
θυμίζοντας κόψεις πελέκεων. Ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα άκρα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1436 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./ Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 9,2  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου ελλειψοει-
δούς σχήματος και διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο, ενώ σε 
ολόκληρη την επιφάνεια της μιας ευρεί-
ας πλευράς διαπιστώνονται σαφή ίχνη 
χρήσης-λείανσης. Αρκετή διά βρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1437 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Κυρτή 
φτέρνα, ευρείες πλευρές που συγκλί-
νουν σε λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη 
στομωμένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας με 
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λάξευση εντοπίζονται εκατέρωθεν της 
ακμής. Έντονη συσσώρευση ιζήματος 
στην μία πλευρική επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1438 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ίχνη τριβής και πιθανά ίχνη 
κρούσης στην επίπεδη επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1439 
ΕΙΔΟΣ Κερατόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης τραπεζιοειδούς διατομής. 
Πιθανά ίχνη κρούσης. Εκτεταμένες 
περιοχές ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1440 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρα/Τριβείο; 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και ορθογώνιας με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1441 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 8,15  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και σχεδόν κυκλικής διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα 
και στις δύο ευρείες επιφάνειες κατά 
τόπους (κυρίως προς το κέντρο) καθώς 
και ίχνη χρήσης (τριβής) στην ευρεία 
επίπεδη επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1442 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης* 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Κυρτή φτέρνα, καμπύλες πλευρές που 
καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
στομωμένη καμπύλη ακμή. Η φτέρνα, 
η περιφέρεια, οι δύο όψεις και η κόψη 
έχουν υποστεί κατεργασία με μικρές 
κρούσεις και κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1443 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 

ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου κυκλικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη τριβής 
στην μία ευρεία επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1444 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο 
ΜΗΚΟΣ 12,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 3,55  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα ή τριβείου 
ημικυκλικής διατομής. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1445 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 9,1  
ΠΑΧΟΣ 5,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανώς τριπτήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Ίχνη τριβής σε μία από 
τις επιφάνειές του (η μία επιφάνεια 
καλύπτεται από ίζημα). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1458 
ΕΙΔΟΣ Χαλκηδόνιος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα ακανόνιστου 
σχήματος και ακανόνιστης ορθογώνιας 
διατομής με ίχνη κρούσης. Ιζηματο-
γενείς αποθέσεις. Πιθανότατα τμήμα 
μεγαλύτερου κονδύλου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1459 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,95 
ΥΨΟΣ 3,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα ημικυκλικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Φέρει ίχνη κρούσης. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1461 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδί (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7,9  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο γουδί τρι-
γωνικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει κυκλική κοιλότητα τρι-
γωνικής διατομής. Ίχνη κατεργασίας με 
λάξευση στην περιφέρεια και με τριβή 
γύρω από την κοιλότητα. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην κυκλική κοιλότητα. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1462 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 

ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα ελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη τριβής στην μία 
ευρεία επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1463 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σώματος λίθινου 
αγγείου. Σώζεται πολύ αποσπασματικά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1464 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλυπτ. Πλάκα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 26,4 
ΠΛΑΤΟΣ 16,5  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανής καλυπτή-
ριας πλάκας (ίσως μικρού λάκκου). 
Διαμόρφωση λαβής σε μία από τις 
πλευρές της. Τμήματα της περιφέρειάς 
της έχουν διαμορφωθεί με διαδοχικές 
αποκρούσεις. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1465 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 3,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα μικρού 
μεγέθους, σφαιρικού πεπιεσμένου 
σχήματος και ελλειπτικής διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με μικρές κρούσεις 
και κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στις δύο ευρείες 
επιφάνειες. Μερική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1466 
ΕΙΔΟΣ Βερλίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 11,8 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα/τριπτήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Ίχνη κρούσης στις δύο 
ευρείες πλευρές καθώς και στις δύο 
απολήξεις του εργαλείου. Ίχνη τριβής 
σε μία από τις στενές πλευρές. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1467 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου τραπεζιοειδούς σχήματος και 
ημικυκλικής διατομής. Ίχνη τριβής σε 
δύο διαδοχικές επιφάνειές του.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1898 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
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ΜΗΚΟΣ 2 
ΠΛΑΤΟΣ 0,9  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου (πιθανό-
τατα πέλεκυ), επιμήκους ορθογωνίου 
σχήματος και κυκλικής διατομής. Η 
κορυφή του εργαλείου είναι έντονα λει-
ασμένη και ίσως να είχε χρησιμοποιη-
θεί και ως λειαντήρας ή στιλβωτήρας. 
Οι πλευρές έχουν διαμορφωθεί επίσης 
με τριβή.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1899 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 1,4 
ΠΛΑΤΟΣ 0,9  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς σχεδόν ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Δεν σώζονται η 
φτέρνα καθώς επίσης και το μεγαλύ-
τερο τμήμα των πλευρών. Οι πλευρές 
καταλήγουν σε συμμετρική λοξότμητη 
κόψη με ευθεία άριστα διατηρημένη 
ακμή. Μερική διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1900 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,2  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Δεν σώζεται η φτέρνα 
του πελέκεως. Οι πλευρές, ευθείες, 
συμμετρικές καταλήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με ευθύγραμμη ακμή, άριστα 
διατηρημένη. Αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1901 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος ημιτελής πέλεκυς 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ορθογώνιας με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες διατομής. Οι πλευρικές επιφά-
νειες και η επιφάνεια της κόψης είναι 
λειασμένες. Ίχνη λείανσης και στις 
ευρείες πλευρές. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 80 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1399 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντικείμενο με οπή 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστος και ακατέρ-
γαστος λίθος με μεγάλη οπή. Ίσως 
χρησίμευε ως υφαντικό βάρος ή βάρος 
(σταθμίο). 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 80 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1400 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΠΩΜΑ; 
ΜΗΚΟΣ 8,7 

ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό πώμα ακανόνι-
στου κυκλικού σχήματος για κάλυψη 
αγγείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 81 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1397 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 15,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 8,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση και κατό-
πιν τριβή ή μόνο τριβή διαπιστώνονται 
σε τμήματα της περιφέρειας. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης διαπιστώνονται τόσο 
στα δύο άκρα όσο και στο κέντρο της 
μιας ευρείας πλευράς. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 81 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1398 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 14,8 
ΠΛΑΤΟΣ 9,6  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα τριβείου με 
επίπεδη επιφάνεια τριβής και κυρτή 
βάση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 82 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1455 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φτέρνα κυρτή, πλευρές καμπύλες που 
απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
καμπύλη στομωμένη ακμή. Στην πρό-
σθια πλευρά το εργαλείο διατηρεί την 
φυσική επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1039 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 11,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ακονόπετρα(;) 
ακανόνιστου επιμήκους σχήματος και 
ορθογώνιας διατομής. Παρουσιάζει 
ελαφρά κύρτωση και κοίλανση στις 
δύο μακρές πλευρές της. Πιθανά ίχνη 
χρήσης στις στενές πλευρές και τις 
ακμές της. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1040 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,8  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα/τριπτήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη κρούσης κυρίως στην περιφέρεια 
του εργαλείου και ίχνη τριβής στην 
ευρεία πεπλατυσμένη επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1041 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο(;) ακα-
νόνιστου ορθογωνίου σχήματος και 
διατομής. Πιθανά ίχνη χρήσης στην 
μία επιμήκη στενή πλευρά του, όπου 
παρουσιάζονται τρεις μικρότερες 
κοίλες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1042 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο; 
ΜΗΚΟΣ 11,7 
ΠΛΑΤΟΣ 12,5  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πλακοειδής 
λίθος ακανόνιστου πεντάπλευρου με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες σχήματος. 
Πιθανά ίχνη τριβής στις πεπλατυσμέ-
νες επιφάνειες.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1043 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 25 
ΠΛΑΤΟΣ 18  
5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο(;) απιόσχη-
μο, επιμήκους ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει πιθανά ίχνη χρήσης στις πεπλα-
τυσμένες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1044 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας, 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη κρούσης στην πεπλατυσμένη 
επιφάνεια του εργαλείου και πιθανώς 
στην περιφέρειά του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1045 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Ίχνη χρήσης-τρι-
βής σε δύο ευρείες επιφάνειες. Μεγάλη 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
στο ήμισυ του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1046 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 7,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου σχήματος που φέρει ίχνη 
κρούσης. 
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ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1047 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σχήματος που Φέρει ίχνη 
κρούσης σε όλη την επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1048 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Σποραδικά ίχνη κρούσης 
σε όλη του την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1049 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σχήματος που φέρει ίχνη 
κρούσης σε όλη την επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 83 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1050 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος. 
Ίχνη κρούσης σε διάφορα σημεία της 
επιφάνειάς του. 

TOMH Δ / A.M. 96 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1697 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι επιμήκους ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Σώζεται 
περίπου κατά το ήμισυ. Η μία ευρεία 
πλευρά φέρει μεγάλη απόκρουση που 
φθάνει πλησίον του σωζόμενου άκρου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 96 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1698 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επιμή-
κους κυλινδρικού σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Αδρή κατεργασία 
της επιφάνειας του εργαλείου. Μικρή 
απόκρουση στο ένα άκρο. Το άλλο άκρο 
φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης. Σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 96 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1699 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 13,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη ακονόπετρα 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
τραπεζιοειδούς διατομής. Δεν σώζεται 
το ένα άκρο, ενώ η επιφάνεια χρήσης 
έχει υποστεί μεγάλη διάβρωση και φέρει 
μικρές αποκρούσεις. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 96 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1700 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο επίμηκες γουδοχέ-
ρι κυλινδρικού σχήματος και κυκλικής 
διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα. Σχετική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος στην μία ευρεία 
πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 96 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1701 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 2,7 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τρία συνανήκοντα τμήματα 
λειαντήρα ακανόνιστου σχήματος και 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-λείανσης 
στην μία ευρεία πλευρά. Σχετική διά-
βρωση και μικρές αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 96 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1702 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,7  
ΠΑΧΟΣ 6,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ακονόπετρα 
τριγωνικού σχήματος και διατομής. 
Διαπιστώνονται ίχνη χρήσης-τριβής 
σε δύο πλευρικές επιφάνειες. Σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 97 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1693 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Δεν σώζεται 
η κόψη και τμήμα της περιφέρειας και 
των πλευρικών επιφανειών. Καμπύλη 
φτέρνα και ελαφρώς αποκλίνουσες 
πλευρές. Ίχνη κατεργασίας στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 97 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1694 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
κολουροκωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Φέρει μεγάλη 
απόκρουση στο ένα άκρο. Πιθανότατα 
το αντικείμενο σε μία πρώτη φάση είχε 
μεγαλύτερο μέγεθος και χρησιμοποιεί-
το ως μικρό γουδοχέρι. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 97 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1695 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας ακα-
νόνιστου σχήματος και διατομής. Δεν 
διακρίνονται ίχνη κατεργασίας. Σαφή 
ίχνη χρήσης στην μία ευρεία πλευρά. 
Διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 97 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1696 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου σχήματος και διατομής. Δεν 
διακρίνονται ίχνη κατεργασίας. Η μία 
ευρεία επιφάνεια έχει υποστεί έντονη 
διάβρωση και φέρει μικρές αποκρού-
σεις. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 98 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1681 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-ε-
πικρουστήρας μικρού μεγέθους, 
ακανόνιστου κωνικού σχήματος και 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής σε δύο 
επίπεδες επιφάνειές του και ενδεχομέ-
νως χρήσης-κρούσης στα άκρα. Σχετική 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 98 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1682 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 4,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Έντονη 
διάβρωση επιφάνειας και αποθέσεις 
ιζήματος επί της μιας ευρείας πλευράς. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 110 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1680 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
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ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Φέρει απόκρουση πλησίον του ενός 
άκρου. Ίχνη χρήσης-τριβής επί της 
επίπεδης επιφάνειας που διαμορφώνε-
ται πλησίον του άλλου άκρου. Μεγάλη 
συσσώρευση ιζήματος στην περιφέρεια 
και σε τμήματα των πλευρών. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 111 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1703 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος χονδροειδής πέ-
λεκυς, τριγωνικού σχήματος και ακανό-
νιστης δια τομής. Μικρές αποκρούσεις 
στην περιφέρεια. Καμπύλη φτέρνα, 
ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές, αδρά 
δηλωμένη κόψη και έντονα καμπύλη 
ακμή με σαφή ίχνη φθοράς από την 
χρήση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 111 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1704 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανό-
νιστου σχήματος και διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-τριβής σε δύο επιφάνειες. 
Έχει μεγάλη απόκρουση στο ένα άκρο. 
Έντονη διάβρωση κατά τόπους και 
κυρίως στην περιοχή της απόκρουσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 111 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1705 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας τριγω-
νικού σχήματος και διατομής. Ίχνη κα-
τεργασίας σε όλες τις επιφάνειες. Σαφή 
ίχνη χρήσης-τριβής στην ευρύτερη 
επίπεδη πλευρά. Πιθανά ίχνη κρούσης 
στα δύο άκρα. Σχετική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 111 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1706 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. Διαπιστώνονται 
ίχνη χρήσης-τριβής σε δύο ευρείες 
επιφάνειες. Έντονη διάβρωση και 
συσσώρευση ιζήματος κατά τόπους και 
κυρίως επί της ευρύτερης πλευράς.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1306 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 1,55  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-

ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, πλευρές καμπύλες που απολή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη 
στομωμένη ακμή. Το εργαλείο διατηρεί 
την φυσική επιφάνεια του πετρώματος 
και στις δύο όψεις. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1383 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ωο-
ειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, καμπύλες 
πλευρές που απολήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με καμπύλη στομωμένη ακμή. Η 
πρόσθια πλευρά δια τηρεί την φυσική 
επιφάνεια του λίθου όπως και τμήμα 
της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1670 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 4,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στις δύο ευρείες πλευρές. Έντονη 
διάβρωση των επιφανειών και αποθέ-
σεις ιζήματος κυρίως στην περιοχή της 
περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1671 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Λειαντ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-λει-
αντήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Σαφή ίχνη κατεργασίας 
στην μία ευρεία επιφάνεια και στην 
περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-τριβής στο 
καμπύλο άκρο. Μικρή απόκρουση στην 
μία πλευρική επιφάνεια και μεγάλη 
συσσώρευση ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1672
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
πέλεκυς ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Σώζεται περίπου κατά το ήμι-
συ. Σώζεται το άκρο που χρησιμοποι-
είται ως επιφάνεια χρήσης. Λειασμένες 
επιφάνειες, συμμετρικά στιλβωμένη 
ευθύγραμμη κόψη. Διάβρωση και μικρές 
αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1673 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 4  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι 
επιμήκους κυλινδρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Η επιφάνεια 
βαθμιαία διευρύνεται στην πορεία 
προς την επιφάνεια χρήσης-κρούσης. 
Επιμελημένη κατεργασία της επιφάνει-
ας κατά κύριο λόγο με κρούση και κατά 
τόπους με λείανση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1674 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως με 
ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές και 
ελλειψοειδή διατομή. Σώζεται τμήμα 
του λοξότμητου άκρου καθώς και της 
ακμής της κόψης. Η ακμή έχει ιδιαίτερα 
καμπύλη κλίση. Σαφώς λειασμένες 
επιφάνειες. Μεγάλη συσσώρευση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1675 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Φέρει απόκρουση στο ένα άκρο. Ως 
επιφάνεια τριβής χρησιμοποιήθηκε 
τμήμα της περιφέρειας του εργαλείου 
που φέρει σαφή ίχνη χρήσης. Έντονη 
διάβρωση και μεγάλη συσσώρευση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1676 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης-Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7,7  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
πεπιεσμένου κολουροκωνικού σχήμα-
τος και ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει 
μικρές αποκρούσεις στο ευρυμέτωπο 
άκρο. Σαφέστατα ίχνη χρήσης-τριβής 
στην ευρεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1677 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδί (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 31,5 
ΠΛΑΤΟΣ 25  
ΠΑΧΟΣ 11 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 16,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νο γουδί, ακανόνιστου σχήματος και 
διατομής. Φέρει κοιλότητα διαμέτρου 
16,5 εκ. Στην άνω ευρεία πλευρά, στην 
οποία δεν διαπιστώθηκαν ίχνη χρή-
σης-τριβής λόγω της εντονότατης διά-
βρωσης της επιφάνειας του σκεύους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1678 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 19,6 
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ΠΛΑΤΟΣ 15,2  
ΠΑΧΟΣ 10  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τριβείο ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Σώζεται κατά 
το ήμισυ. Ίχνη κατεργασίας σε τμήμα 
της περιφέρειας. Διακρίνονται ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία πλευ-
ρά. Έντονη διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1679 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην μία ευρεία πλευρά και ίχνη 
κρούσης στα δύο σωζόμενα άκρα. 
Αποθέσεις ιζήματος στην περιφέρεια 
και στην επιφάνεια χρήσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1884 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, πλευρές ευθείες που καμπυ-
λώνουν στα άκρα και απολήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμέ-
νη ακμή. Στην πρόσθια πλευρά το εργα-
λείο διατηρεί την φυσική επιφάνεια 
του πετρώματος. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1907 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,1 
ΠΛΑΤΟΣ 1  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς, ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Δεν σώζεται η φτέρνα. 
Οι πλευρές λοξοτέμνονται σχεδόν 
συμμετρικά σε ευθύγραμμη κόψη. 
Ίχνη κατεργασίας με λείανση στην 
περιφέρεια. Αποθέσεις ιζήματος στην 
μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1910 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,1 
ΠΛΑΤΟΣ 0,8 
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
σχεδόν επίπεδη κατόπιν κατεργασίας 
με κρούση και λείανση. Οι ευθείες 
πλευρές απολήγουν σε συμμετρικά 
λοξότμητη και ευθύγραμμη κόψη. 
Ίχνη κατεργασίας με λείανση στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1929 

ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, πλευρές ασύμμετρες που 
καμπυλώνουν στα άκρα και απολήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με σχεδόν καμπύλη 
στομωμένη ακμή. Έχει υποστεί κατερ-
γασία με λάξευση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 116 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1692 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 5,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
ακονόπετρα, τριγωνικού σχήματος 
και διατομής. Δεν σώζεται καθόλου η 
μία ευρεία πλευρά. Όλες οι υπόλοιπες 
πλευρικές επιφάνειες είναι έντονα 
λειασμένες από την χρήση. Μικρές 
αποκρούσεις σε τμήματα της περιφέ-
ρειας και των πλευρών. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 117 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1684 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 15,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι 
επιμήκους ορθογωνίου σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Επιμελημέ-
νη κατεργασία της επιφάνειας. Ίχνη 
κατεργασίας με λείανση στην μία 
ευρεία πλευρά και την περιφέρεια. 
Δεν σώζεται η φυσική επιφάνεια του 
πετρώματος στην άλλη όψη.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 117 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1687 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,6  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ακονόπετρα 
πολυεδρικού σχήματος και διατομής. 
Εντοπίσθηκαν επτά επιφάνειες χρήσης 
(τριβής-λείανσης). Πιθανώς τα δύο άκρα 
να χρησιμοποιήθηκαν και για επικρού-
σεις. Μερική διάβρωση και αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 117 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1688 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανό-
νιστου πολυεδρικού σχήματος και δια-
τομής. Εντοπίστηκαν πέντε επιφάνειες 
χρήσης-τριβής. Πιθανώς τα δύο άκρα 
του εργαλείου να χρησιμοποιήθηκαν 
και για επικρούσεις. Μερική διάβρωση 
της επιφάνειας και μεγάλες αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

Δ / A.M. 117 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1689 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-λείανσης στην μία 
ευρεία πλευρά. Σχετική διάβρωση της 
επιφάνειας. Αποθέσεις ιζήματος στην 
περιφέρεια και σε τμήμα της επιφάνει-
ας χρήσης. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 117 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1927 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πο-
λυεδρικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής σε 
τρεις πλευρές. Ιζηματογενείς αποθέ-
σεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 118 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1683 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 2,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτή-
ρας, ελλειψοειδούς σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. Φέρει απόκρου-
ση πλησίον του ενός άκρου. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην μία ευρεία πλευρά. 
Έντονη διάβρωση της ακατέργαστης 
επιφάνειας καθώς και μεγάλη συσσώ-
ρευση ιζήματος στην ίδια πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 130 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1928 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5 
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ορθογωνίου σχήματος και περίπου 
ορθογώνιας διατομής. Φέρει ίχνη χρή-
σης-τριβής σε δύο πλευρές. Αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 142 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1707 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,99  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τρι-
γωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Καμπύλη φτέρνα, ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές, σχεδόν ευθύ-
γραμμη ακμή. Το λοξότμητο της κόψης 
δηλώνεται αδρά με σειρά αποκρούσε-
ων. Σχετική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος σε διάφορες περιοχές. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 142 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1708 
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ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 5,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 11,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας σχε-
δόν σφαιρικού σχήματος και ακανόνι-
στης διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην μία ευρεία επιφάνεια. Σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος 
κυρίως στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 143 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1912
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,7 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7 
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
ασύμμετρη, κυρτή, πλευρές κάθετες και 
λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη ακμή. 
Στο μεγαλύτερο τμήμα του εργαλείου 
διατηρείται η φυσική κατάσταση του 
πετρώματος. Ίχνη κατεργασίας με 
λείανση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 150 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2052 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγω-
νικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Κυρτή φτέρνα με επίπεδη 
κορυφή, πλευρές αποκλίνουσες που 
καταλήγουν σε συμμετρική λοξότμητη 
κόψη με στομωμένη ακμή.

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 150 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2053 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου τριγωνικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας (τριβής) στην περιφέρεια 
και ίχνη χρήσης-τριβής στην ευρεία 
επίπεδη επιφάνεια του. Μερική διά-
βρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 151 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2054 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με τριβή στην περι-
φέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα και πιθανώς στο μέσο της μιας 
ευρείας επιφάνειας. Σχετική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος ειδικά στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 151 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2055 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς 
επιμήκους τριγωνικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες, που 
καταλήγουν σε λοξότμητη συμμετρική 
κόψη με στομωμένη ακμή. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην φτέρνα και 
την περιφέρεια καθώς και λάξευση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 151 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2056 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 19 
ΠΛΑΤΟΣ 15  
ΠΑΧΟΣ 8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο επιπε-
δόκυρτου σχήματος και ημιελλειψοει-
δούς διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-τρι-
βής επί της επίπεδης ευρείας πλευράς. 
Έντονη διάβρωση και μεγάλες ιζηματο-
γενείς αποθέσεις σε όλη την επιφάνεια 
του αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 154 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2057 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επιμή-
κους ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Ίχνη κατεργασίας με τριβή στην 
περιφέρεια και ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο στενό άκρο. Μερική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 155 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2062 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με τριβή 
στην περιφέρεια και ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην μία ευρεία επιφάνεια. Σχετική 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέ-
σεις καλύπτουν μεγάλο τμήμα του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 158 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2058 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-ε-
πικρουστήρας ακανόνιστου πολυ-
εδρικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
τριβή σε σημεία της περιφέρειας. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα άκρα και ίχνη 
χρήσης-τριβής στην κάτω ευρύτερη 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 158 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2059 

ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακα-
νόνιστου σφαιρικού σχήματος και 
ακανόνιστης κυκλικής διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια 
και ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα 
και σε τμήμα της ευρείας επιφάνειας. 
Σχετική διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 160 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2060 
ΕΙΔΟΣ Οξειδωμενος Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και απιόσχημης διατο-
μής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας στην 
περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
ευρύτερο άκρο και ίχνη χρήσης-τριβής 
στην μία  ευρεία επιφάνεια. Μεγάλη 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 160 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2061 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη απιόσχημη σφύρα 
ελλειπτικής διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα και στο 
κέντρο της μιας ευρείας επιφάνειας. 
Μερική διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 183 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2063 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Φέρει απόκρου-
ση στην κορυφή της φτέρνας (ίσως 
φυσική). Ασύμμετρες πλευρές, που κα-
ταλήγουν σε έντονα λοξότμητη κόψη με 
ασύμμετρη πιθανώς στομωμένη ακμή. 
Ίχνη κατεργασίας με λάξευση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 185 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2196 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,04 
ΠΛΑΤΟΣ 3,05  
ΠΑΧΟΣ 2,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-λείανσης 
στην μία ευρεία πλευρά. Η άλλη ευρεία 
επιφάνεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου 
από ίζημα.
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ΤΟΜΗ Δ / A.M. 185 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2197 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-ε-
πικρουστήρας ακανόνιστου ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
κυκλικής διατομής. Δεν διαπιστώθηκαν 
ίχνη κατεργασίας. Πιθανά ίχνη κρού-
σης στο ένα άκρο και στις δύο ευρείες 
επιφάνειες. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
σε τμήματα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2189 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,8 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4 
ΠΑΧΟΣ 7,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Aκέραιη σφύρα ακανόνι-
στου ωοειδούς σχήματος και διατομής. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας. 
Υπάρχουν ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
ένα άκρο και στο κέντρο της μιας 
ευρείας πλευράς. Ιζήματα διαπιστώνο-
νται σε τμήμα της περιφέρειας και κατά 
τόπους στις δύο ευρείες πλευρές. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2190 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 4,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Aκέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Αδρά διαμορ-
φωμένη κυρτή φτέρνα, ελαφρώς απο-
κλίνουσες πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2191 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 2,8
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Aκέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους/ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Δεν διαπιστώ-
νονται ίχνη κατεργασίας. Σαφή ίχνη 
χρήσης/κρούσης και στα δύο άκρα. 
Εντοπίζονται ιζήματα κατά τόπους 
στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2192 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς 
ελλειψοειδούς σχήματος και ακανό-
νιστης ελλειψοειδούς διατομής. Στην 
φτέρνα εντοπίζεται μεγάλη απόκρου-
ση. Ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές 
που απολήγουν σε συμμετρική λοξό-
τμητη κόψη με κυρτή ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2193 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 1,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Επίπεδη φτέρνα, αποκλί-
νουσες πλευρές που καταλήγουν σε 
ελαφρώς λοξότμητη κόψη με κυρτή 
στομωμένη ακμή. Το μεγαλύτερο τμήμα 
της επιφάνειας του πελέκεως έχει 
διαμορφωθεί με λείανση. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2194 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 2,4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ακανόνιστης δια-
τομής. Επίπεδη φτέρνα, ακανόνιστες 
καμπύλες πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με κυρτή στομωμένη 
ακμή. Η φτέρνα και η περιφέρεια του 
πελέκεως έχουν διαμορφωθεί με σειρά 
μικρών κρούσεων. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 197 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2195 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 7,7  
ΠΑΧΟΣ 6,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ορθογωνίου σχήματος και διατομής. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας. 
Ίχνη χρήσης/κρούσης στα άκρα και 
τις ευρείες επιφάνειες χωρίς όμως 
να μπορούν να χαρακτηρισθούν με 
ασφάλεια. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
στο μεγαλύτερο μέρος του. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 219 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2198 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,02 
ΠΛΑΤΟΣ 5,05  
4,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή φτέρνα και ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές που απολήγουν 
σε έντονα λοξότμητη κόψη. Ίχνη κατερ-
γασίας (κρούσης) σε μεγάλο τμήμα της 
πρόσθιας πλευράς. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 223 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2201 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 14 
ΠΛΑΤΟΣ 10,05  
ΠΑΧΟΣ 8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Ίχνη κατεργα-
σίας δεν εντοπίζονται. Διακρίνονται 
σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στην μέγιστη 
πλευρική επιφάνειά του. Πιθανά ίχνη 

κρούσης σε τμήματα της περιφέρειας. 
Σημαντικές αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 224 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2202 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,05 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Σχεδόν επίπεδη 
φτέρνα, ευθείες πλευρές που καμπυ-
λώνουν ελαφρά προς το κέντρο και 
απολήγουν σε έντονα λοξότμητη κόψη 
με κυρτή στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 226 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2199 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,08  
ΠΑΧΟΣ 4,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Κυρτή φτέρνα 
και ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με καμπύλη στομωμένη ακμή. Στην 
πρόσθια πλευρά δεν υπάρχουν ίχνη 
κατεργασίας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 226 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2200 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,05 
ΠΛΑΤΟΣ 6,05  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πολυεδρικός 
τριπτήρας ακανόνιστης τριγωνικής δια-
τομής. Ίχνη κατεργασίας δεν εντοπίζο-
νται με ασφάλεια επί της επιφάνειας 
του εργαλείου, ωστόσο, διακρίνονται 
σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στην μέγιστη 
πλευρική επιφάνειά του. Σημαντικές 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 228 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2203 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,05 
ΠΛΑΤΟΣ 5,05  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγω-
νικού σχήματος και ακανόνιστης-ελ-
λειψοειδούς διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
αποκλίνουσες πλευρές που καμπυ-
λώνουν ελαφρώς προς τα κάτω και 
συγκλίνουν σε συμμετρική λοξότμητη 
κόψη με ελαφρώς κυρτή ακμή. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 239 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2204 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΗΜ, ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,03  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ακανόνιστης ελ-
λειψοειδούς διατομής. Κυρτή, ασύμμε-
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τρη φτέρνα, ακανόνιστες πλευρές που 
καμπυλώνουν ελαφρώς προς το κέντρο 
και καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
κυρτή ακμή. Η κόψη έχει διαμορφωθεί 
με απόκρουση.
 
ΤΟΜΗ Δ / A.M. 239 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2205 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,05 
ΠΛΑΤΟΣ 5,05  
ΠΑΧΟΣ 3,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη απιόσχημη αξίνα 
ακανόνιστης διατομής. Ακανόνιστη 
κυρτή φτέρνα και ευθείες πλευρές που 
συγκλίνουν στο κατώτερο τμήμα. Η 
επιφάνεια χρήσης του εργαλείου δια-
μορφώνεται σε τμήμα της περιφέρειας 
με σειρά αποκρούσεων φοράς από το 
κέντρο προς την περιφέρεια.

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 239 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2206 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,05 
ΠΛΑΤΟΣ 4,05  
ΠΑΧΟΣ 2,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Κυρτή 
φτέρνα, ελαφρώς καμπύλες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με ελαφρώς κυρτή ακμή. Εντοπίζονται 
μικρές κρούσεις στο μεγαλύτερο τμήμα 
της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Δ / A.M. 239 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2207 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,05 
ΠΛΑΤΟΣ 5,05  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ελλειψοει-
δούς σχήματος και ακανόνιστης ελλει-
ψοειδούς διατομής. Επίπεδη φτέρνα, 
ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές που 
καμπυλώνουν προς το κέντρο. Η πε-
ριοχή της κόψης έχει διαμορφωθεί με 
σειρά μικρών και συνεχών κρούσεων. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ681 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό τμήμα εργαλείου με 
μία μόνο σωζόμενη και λεία επιφάνεια. 
Εκτεταμένη φθορά στις άλλες πλευρές. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ682 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 4,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. Φέρει 
ελάχιστα ίχνη διάβρωσης και οξείδω-
σης κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ684 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 15,7 
ΠΛΑΤΟΣ 9,8  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας ελλειψοειδούς 
σχήματος και πεπιεσμένης ελλειψοει-
δούς διατομής. Λεία επιφάνεια κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ685 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος 
βότσαλο. Αδιάγνωστης χρήσης.

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ686 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα λίθινου εργα-
λείου με μία λεία επιφάνεια. Αδιάγνω-
στης χρήσης

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ687 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας    
ΠΑΧΟΣ 1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρού μεγέθους δισκοει-
δής λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ688 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 2,1 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 0,85  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος 
βότσαλο. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ689 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου εργαλείου 
με δύο λείες επιφάνειες και μία σωζό-
μενη ακμή. Αδιάγνωστης χρήσης.
 
ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ690 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 0,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου εργαλείου 
με μία λεία επιφάνεια. Αδιάγνωστης 
χρήσης.

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 

ΑΡ. ΕΥΡ. Λ691 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,25  
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού λίθινου 
εργαλείου. Αδιάγνωστης χρήσης.

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ692 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βότσαλο 
ΜΗΚΟΣ 3,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ακανόνιστου σχή-
ματος και αδιάγνωστης χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ698 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 13,75 
ΠΛΑΤΟΣ 10,9  
ΠΑΧΟΣ 4,35 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου τριβείου 
με μία λεία επιφάνεια που φέρει ίχνη 
χρήσης. Αδιάγνωστης χρήσης.

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ699 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, απιόσχημη 
και ελλειψοειδούς διατομής. Η φτέρνα 
και η περιφέρεια διατηρούν την 
φυσική επιφάνεια του λίθου. Κόψη με 
καμπύλη λοξότμητη ακμή με λαξεύσεις 
στην μία όψη που ξεκινούν από την 
περιφέρεια και κατευθύνονται προς το 
κέντρο. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ700 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου εργαλείου 
με μία σχεδόν λεία επιφάνεια που 
φέρει ίχνη διάβρωσης και ίζημα. Αδιά-
γνωστης χρήσης.

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ701 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο με ίχνη 
χρήσης σε όλες τις επιφάνειές του. 
Πιθανώς σφύρα/τριπτήρας.

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ702 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 10,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6
ΠΑΧΟΣ 6,5  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου εργαλείου 
(τριβείου;τριπτήρα;) με δύο σωζόμενα 
τμήματα παράλληλων επιφανειών 
και μία σωζόμενη ακμή. Πιθανά ίχνη 
τριβής. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ703 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κατεργασμένος λίθος 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος 
κατεργασμένος λίθος με ίχνη χρήσης 
κατά τόπους. Αδιάγνωστης χρήσης.

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ704 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκοειδούς 
τριπτήρα με ίχνη τριβής στις ευρείες 
επιφάνειες και ίχνη κρούσης στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ705 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ);   
ΎΨΟΣ 5  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφαιρικού λίθου 
με πιθανά ίχνη χρήσης. Αδιάγνωστης 
χρήσης.

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ710 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βότσαλο 
ΜΗΚΟΣ 1,9 
ΠΛΑΤΟΣ 1,1  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικκύλο βότσαλο ανδεσί-
τη, ορθογώνιας διατομής. Άγνωστης 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ711 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανή σφύρα, περίπου 
απιόσχημη τριγωνικής με αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες διατομής και ίχνη 
κρούσης στην απόληξή της. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ713 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,85 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 2,85  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού λίθινου 
εργαλείου ελλειψοειδούς πεπιεσμέ-
νης διατομής με την μία του επίπεδη 
επιφάνεια σχεδόν πλήρως απολεπι-
σμένη. Σώζεται περίπου το ήμισυ του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ714 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου επιπε-
δόκυρτου σχήματος και ημιελλειπτικής 
διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας 
με κρούση στην περιφέρεια. Μεγάλη 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους.
 
ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ715 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα με περί-
που τριγωνικό σχήμα (στο σωζόμενο 
τμήμα) και ελλειψοειδή διατομή. Λεια-
σμένες παράλληλες πλευρές. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ723 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με μικρές κρούσεις 
και κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. 
Μερική διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ724 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5 
ΥΨΟΣ 4,3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος 
(περίπου τριγωνικό ή πυραμιδοειδές) 
εργαλείο με ίχνη κρούσης. Μεγάλο 
μέρος της επιφάνειας καλύπτεται από 
ασβεστολιθικό ίζημα. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ725 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2 
ΥΨΟΣ 6   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου (περίπου 
σφαιρικού) σχήματος εργαλείο με ίχνη 
κρούσης. Εκτεταμένες περιοχές με 
ασβεστολιθικό ίζημα. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ726 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος 
εργαλείο με ίχνη κρούσης στην κορυφή 
και την βάση του και εκτεταμένες περι-
οχές ιζημάτων. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ729 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα κυλιν-
δρικού εργαλείου (σώζεται μικρό μέρος 
της μιας επιφάνειάς του). Αδιάγνωστης 
χρήσης.

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ730 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι; 
ΜΗΚΟΣ 7,85 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,45  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό εργαλείο ελλειψοει-
δούς επιμήκους σχήματος με ελλειψο-
ειδή διατομή. Ίχνη κρούσης στις δύο 
απολήξεις. Πιθανώς γουδοχέρι. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ731 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 16,95 
ΠΛΑΤΟΣ 11,6  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού τριβείου 
επιμήκους, ωοειδούς σχήματος με 
ορθογώνια, με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες, διατομή. Η πλευρά απότμησης 
είναι αρκετά διαβρωμένη και δεν είναι 
βέβαιο αν όντως πρόκειται για θραυ-
σμένο εργαλείο.
 
ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ732 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,15 
ΠΛΑΤΟΣ 2,05  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ωοειδούς σχή-
ματος με μία κυρτή και μία ελαφρώς 
κοίλη επιφάνεια που ίσως χρησιμο-
ποιήθηκε για στίλβωση. Πιθανώς 
στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ733 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 3,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,85 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστή-
ρας σχεδόν σφαιρικού σχήματος και 
κυκλικής διατομής. Πιθανά ίχνη κα-
τεργασίας με κρούση στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. 
Μεγάλη διάβρωση και λίγες αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ734 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 8,55  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου εργαλείου 
(τριβείου;). Σώζεται μέρος της άνω 
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επιφάνειας με ίχνη κρούσεων. Ελαφρά 
οξείδωση και ιζήματα στην θραυσμένη 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ735 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 6,75    
ΠΑΧΟΣ 6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα ακανόνιστου 
σχήματος (περίπου σφαιρικού) με ίχνη 
κρούσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ740 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα; 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,85  
ΠΑΧΟΣ 1,85  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες εργαλείο με πε-
πλατυσμένη διατομή (ορθογώνια στην 
μία πλευρά, κυκλική στην άλλη) και 
ίχνη κρούσης στις απολήξεις. Ασβεστο-
λιθικά ιζήματα. Πιθανώς ακονόπετρα. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ741 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα; 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,25  
ΠΑΧΟΣ 2,45  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό εργαλείο με επίμη-
κες ελλειψοειδές σχήμα και ελλειψο-
ειδή διατομή. Ασβεστολιθικό ίζημα. 
Πιθανώς ακονόπετρα.
 
ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ742 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 1,95  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, πολυ-
εδρικού ελλειψοειδούς σχήματος και 
ρομβοειδούς διατομής. Ίχνη κατερ-
γασίας με λείανση στις επιφάνειες. 
Πιθανά ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα 
άκρο. Μεγάλη διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος σε όλη την επιφάνεια του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ743 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 10,6 
ΠΛΑΤΟΣ 9,7  
ΠΑΧΟΣ 2,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο περίπου ορθογωνί-
ου σχήματος με μία λεία επιφάνεια και 
ίχνη κρούσης στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ744 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στιλβωτήρας επιμήκους 
ελλειψοειδούς σχήματος. Η μία από 
τις δύο παράλληλες πλευρές είναι πιο 

λεία από την άλλη. Φέρει ιζήματα και 
κάποια ίχνη κρούσης.
 
ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ745 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,45  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επικρουστήρα 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας στην περιφέρεια με 
κρούση και τριβή. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στο ένα άκρο. Φέρει ιζηματογενείς 
αποθέσεις που καλύπτουν την μία 
πλευρά του εργαλείου και τμήμα της 
απόκρουσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ746 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίπου το ήμισυ εργα-
λείου πεπιεσμένου, ατρακτοειδούς 
σχήματος και περίπου τριγωνικής 
διατομής με πολλά ίχνη κρούσης και 
ιζήματα. Πιθανώς σφύρα/τριπτήρας.
 
ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ748 
ΕΙΔΟΣ Ψαμμίτης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 3,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίπου το ένα τρίτο 
τριβείου με ίχνη φθοράς στην μία επι-
φάνειά του. Η άλλη είναι πιο λεία. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ749 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής με 
καμπύλη φτέρνα, πλευρές ελαφρώς 
αποκλίνουσες που καταλήγουν σε λο-
ξότμητη κόψη με στομωμένη ακμή που 
καμπυλώνει στα άκρα. Το μεγαλύτερο 
τμήμα του πελέκεως διατηρεί την φυσι-
κή επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ750 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,6    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επιμήκους εργα-
λείου με περίπου κυκλική διατομή και 
μία λεία επιφάνεια εργασίας. Πιθανώς 
στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ751 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,05 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 3  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίπου το ήμισυ σφύρας 
ακανόνιστου σφαιρικού σχήματος με 
ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ752 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βότσαλο     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό σχεδόν σφαιρικό 
βότσαλο, άγνωστης χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ753 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 7,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σχεδόν κο-
λουροκωνικού σχήματος και ακανόνι-
στης διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργασί-
ας με κρούσεις στην περιφέρεια. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. 
Μεγάλη διάβρωση με μικρές αποκρού-
σεις και ιζηματογενείς αποθέσεις στο 
ήμισυ του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ756 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 10,6  
ΠΑΧΟΣ 4,45  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου τραπεζιό-
σχημου με ίχνη κρούσης σε μία από τις 
δύο ευρείες του επιφάνειες και λείανση 
στην άλλη. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ757 
ΕΙΔΟΣ Κιμωλία 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ελλειψοειδές επίμηκες 
εργαλείο με ημικυκλική διατομή. Μία 
λεία επιφάνεια λείανσης. Φέρει ρωγμές 
κατά μήκος της επιφάνειάς του. Πιθα-
νώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ758 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 14,6 
ΠΛΑΤΟΣ 12,1  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ελλειψοειδούς πλα-
κοειδούς τριβείου (σώζεται το ήμισυ 
περίπου) με δύο επίπεδες ευρείες 
παράλληλες επιφάνειες εκ των οποίων 
η μία είναι πιο λεία. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ759 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρο τμήμα πλακοειδούς 
εργαλείου με μία ευρεία (μάλλον λεία) 
επιφάνεια που φέρει ασβεστολιθικό 
ίζημα. Πιθανώς τριβείο. 
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ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ760 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα (περίπου το 
ένα τέταρτο) πιθανού εργαλείου, περί-
που σφαιρικού σχήματος με ιζηματογε-
νείς αποθέσεις στην επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ761 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,95 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα εργα-
λείου με επίπεδη λεία επιφάνεια που 
φέρει ίζημα.  

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ762 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,27 
ΠΛΑΤΟΣ 2,55  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα πιθανού 
εργαλείου με δύο επίπεδες σχεδόν 
παράλληλες επιφάνειες και μία 
αποστρογγυλεμένη ακμή. Ιζήματα στα 
θραυσμένα τμήματά του. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ766 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,05 
ΠΛΑΤΟΣ 8,95  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα (περίπου το ήμισυ) 
τριβείου ημιελλειψοειδούς διατομής 
με μία σχετικά επίπεδη ευρεία επιφά-
νεια και ίχνη τριβής. Πιθανώς τριβείο. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ770 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 14,15 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 1,95  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα τριβείου 
πλακοειδούς, αδιάγνωστου σχήματος 
με μία ευρύτερη και λεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ771 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 22 
ΠΛΑΤΟΣ 8,05  
ΠΑΧΟΣ 3,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και ημιελλει-
πτικής διατομής. Ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις στην περιφέρεια. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην άνω επιφάνεια 
του εργαλείου. Μερική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 

ΑΡ. ΕΥΡ. Λ772 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 5,15 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 12 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σχεδόν 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. Ίχνη 
χρήσης-τριβής ιδιαίτερα στην μία ευ-
ρεία πεπλατυσμένη επιφάνεια. Μερική 
διάβρωση και μεγάλες ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ773 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,55 
ΠΛΑΤΟΣ 10,7  
ΠΑΧΟΣ 6,85  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα τριγω-
νικής διατομής με μία τουλάχιστον 
(σχετικά λεία) επιφάνεια εργασίας και 
ίζημα στο θραυσμένο σημείο. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ774 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,05 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 4,65  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
πέλεκυς περίπου ελλειψοειδούς σχήμα-
τος και διατομής. Η περιοχή της φτέρνας 
έχει αποκρουσθεί. Πλευρές κάθετες που 
λοξοτέμνονται σχεδόν συμμετρικά σε 
κόψη με καμπύλη στομωμένη ακμή. Οι 
πλευρές και η κόψη φέρουν κατεργασία 
με λάξευση. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ775 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,55  
ΠΑΧΟΣ 2,65  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα επιμήκους 
εργαλείου ελλειψοειδούς διατομής με 
μία λεία επιφάνεια (ίσως επιφάνεια 
εργασίας). Εκτεταμένη φθορά λόγω 
κρούσεων (πιθανώς τυχαίων) στην μία 
απόληξη, τις πλευρές και το θραυσμένο 
σημείο. Φέρει ιζήματα κατά τόπους. 
Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ785 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 9,7  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα ογκώ-
δους εργαλείου με μία σχετικά λεία 
ελαφρώς κυρτή επιφάνεια και μία 
αποστρογγυλεμένη ακμή. Εκτεταμένες 
αποκρούσεις και μεγάλη συγκέντρωση 
ιζημάτων στην θραυσμένη επιφάνεια.  

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ824 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 15,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης ημιελλειπτικής διατομής. 
Φτέρνα κυρτή με επίπεδη κορυφή, 
πλευρές ελαφρώς αποκλίνουσες που 
απολήγουν σε λοξότμητη κόψη στομω-
μένη με ευθεία ακμή. Ίχνη κατεργασίας 
με μικρές κρούσεις. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ825 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 1,75  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λειαντήρα (σώζο-
νται περίπου τα 3/5) με μία επίπεδη 
σχετικά λεία επιφάνεια που φέρει 
ιζήματα στα σημεία όπου πιθανότατα 
υπήρχαν ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ830 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας; 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο, πιθανώς 
λειαντήρας. Πιθανά ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ831 
Ασβεστόλιθος 
Γουδοχέρι (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,15    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίπου το ήμισυ μικρού 
γουδοχεριού ημιελλειψοειδούς διατο-
μής με ενισχυμένη απόληξη. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ833 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολυεργαλείο 
ΜΗΚΟΣ 17,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο μικρού με-
γέθους. Σχήμα επίμηκες απιόσχημο με 
ελλειψοειδή διατομή. Πιθανή δεύτερη 
χρήση ως κρουστικό εργαλείο. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ794 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,65 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο μικρό εργαλείο, 
επίμηκες, με περίπου τριγωνική με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομή και 
μία επίπεδη επιφάνεια, που όμως δεν 
σώζει ίχνη χρήσης λόγω ασβεστολιθι-
κού ιζήματος. Πιθανώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ795 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
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ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ωοειδές πεπλατυσμένο ερ-
γαλείο με ίχνη τριβής στις δύο ευρείες 
του επιφάνειες. Πιθανώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ796 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάση εργασίας 
ΜΗΚΟΣ 12,9 
ΠΛΑΤΟΣ 9,5  
ΠΑΧΟΣ 3,65  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο περίπου τραπε-
ζιόσχημο πλακοειδές που φέρει ίχνη 
χρήσης στην μία ευρεία επιφάνεια και 
ίχνη κρούσης στο κέντρο της ίδιας 
επιφάνειας. Ίζημα στην άλλη επιφά-
νεια όπου ίσως έφερε ίχνη κρούσης. 
Πιθανώς βάση εργασίας.
 
ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ797 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 3,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού εργαλείου 
περίπου τραπεζιόσχημου και πλακο-
ειδούς με ρωγμές και απολέπιση στην 
επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ799 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο ορθογωνίου με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες σχήματος, 
μικρού μεγέθους, με ίχνη χρήσης στην 
μία ευρεία και λεία επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ800 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 14,1 
ΠΛΑΤΟΣ 12,4  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο ακανόνιστου 
ορθογωνίου σχήματος. Διαβρωμένη η 
πιθανή επιφάνεια χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ801 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου σχήματος. Πιθανά ίχνη χρήσης 
στην μία μεγάλη επιφάνεια και στην 
άλλη εκτεταμένη ασβεστολιθική ιζημα-
τική απόθεση. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ802 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα σχήματος περίπου 

ρομβοειδούς, με ίχνη κρούσης στην 
ευρύτερη επιφάνεια όπου και φέρει 
ιζηματογενή απόθεση. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ803 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Ίχνη κατεργασίας με 
κρούσεις και τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην ευρεία επίπεδη 
επιφάνεια. Πιθανά ίχνη κρούσης στα δύο 
άκρα. Μερική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ813 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 6,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
σφύρα, σφαιρικού περίπου σχήματος 
και κυκλικής διατομής. Ίχνη χρή-
σης-κρούσις σε τμήματα της επιφά-
νειας. Μερική διάβρωση και μεγάλες 
ιζηματογενείς αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ814 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,35  
ΠΑΧΟΣ 1,55  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας που 
έχει μία λεία επιφάνεια και φέρει ίχνη 
χρήσης.
 
ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ815 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)   
ΥΨΟΣ 4,5 
ΠΑΧΟΣ 4,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7,65
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σχεδόν 
απιόσχημη με ελλειπτική διατομή. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης ιδιαίτερα στην ευρεία 
επιφάνεια. Μεγάλη διάβρωση του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ816 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,8 
ΥΨΟΣ 5,5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφύρας (σώζεται 
περίπου το 1/4) κυκλικής πεπιεσμένης 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης και ίχνη 
ιζήματος σε μία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 2
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ817 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 4,6  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ορθογώ-
νιας διατομής με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες. Πιθανά ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ792 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3,15  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρού μεγέθους ακέραιος 
λίθος, περίπου ρομβοειδούς διατομής, 
με μία τουλάχιστον επιφάνεια εργασίας 
και πιθανά ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ829 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 4,8    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα εργαλεί-
ου με πιθανά ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ832 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου, ίσως πε-
λέκεως, με μία ακμή και δύο σωζόμενες 
επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ849 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ);
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,75  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού εργαλείου, 
ακανόνιστου σχήματος με μικρή αβαθή 
κοιλότητα στο κέντρο. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ848 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου πιθανώς 
λειαντήρα. Σώζεται μία πολύ καλά 
λειασμένη επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Ε / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ850 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 3,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση στην 
περιφέρεια. Διαπιστώθηκαν ίχνη χρή-
σης-κρούσης στην μία ευρεία πλευρά, 
παρόλο που αυτή καθώς και τα δύο 
άκρα της φέρουν μεγάλη ποσότητα 
ιζηματογενών αποθέσεων. 

ΤΟΜΗ Ζ  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ868 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,03  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής, με μία πολύ 
λεία επιφάνεια (στίλβωσης). Πιθανώς 
στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Ζ  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ870 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,16  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίπου το ήμισυ εργα-
λείου ημιελλειψοειδούς σχήματος και 
ατρακτοειδούς διατομής με μία λεία 
επιφάνεια και μία αποκρουσμένη. Ίχνη 
κρούσης και στην  περιφέρεια της λείας 
επιφάνειας. Πιθανώς πέλεκυς. 

ΤΟΜΗ Ζ  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ874 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίπου το 1/3 εργαλείου 
περίπου ελλειψοειδούς σχήματος με 
πιθανά ίχνη χρήσης και εκτεταμένες 
περιοχές ιζήματος στις αποτμημένες 
επιφάνειες. Πιθανώς σφύρα.  

ΤΟΜΗ Ζ  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ877 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ημιελλει-
ψοειδούς πεπλατυσμένου σχήματος με 
μία λεία επιφάνεια και ίχνη κρούσης 
στην περιφέρεια και την απόληξη. 
Ιζήματα στις αποκρουσμένες περιοχές. 
Πιθανώς σφύρα/τριπτήρας.
 
ΤΟΜΗ Ζ  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ878 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4 
ΥΨΟΣ 3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επιμήκους εργαλεί-
ου τετράγωνης με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες δια τομής. Πιθανώς ακονόπετρα.  

ΤΟΜΗ Ζ  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ879 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο;    
ΠΑΧΟΣ 4,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 11 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο 
κυκλικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς  διατομής. Δυο παράλληλες λείες 
επιφάνειες με κάποια ίχνη χρήσης και 
κρούσης στην  περιφέρεια.
 
ΤΟΜΗ Ζ / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ873 

ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Μικρές φυσικές αποκρούσεις φέρει 
στην περιοχή της φτέρνας. Κυρτή 
ασύμμετρη φτέρνα, ευθείες ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές που καταλή-
γουν σε λοξότμητη κόψη. 

ΤΟΜΗ Η  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ882 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο περίπου 
τριγωνικού σχήματος και ορθογώ-
νιας με αποστρογγυλεμένες γωνίες 
διατομής. Ίχνη κρούσης σε πολλές 
επιφάνειες. Ρωγμές στο σώμα. Πιθανώς 
σφύρα. 

ΤΟΜΗ Η  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ884 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας    
ΠΑΧΟΣ 3,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο περίπου 
κυκλικού σχήματος και ακανόνιστης 
ατρακτοειδούς διατομής. Έντονα ίχνη 
χρήσης στο κέντρο της μιας ευρείας 
επιφάνειας. Ελάχιστα ίχνη ιζήματος. 
Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Η  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ895 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 25,45 
ΠΛΑΤΟΣ 12,3  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο 
ελλειψοειδούς  σχήματος και διατομής. 
Πιθανά ίχνη χρήσης στην μία ευρεία 
επιφάνεια. Ρωγμές και αποκρούσεις 
στο σώμα και ιδιαίτερα στις δύο απο-
λήξεις. Πιθανώς τριβείο. 
 
ΤΟΜΗ Η  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ896 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο επίμηκες 
περίπου τραπεζιόσχημης διατομής με 
ίχνη χρήσης. Πιθανώς ακονόπετρα. 

ΤΟΜΗ Η  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ911 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5 
ΥΨΟΣ 3,3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακανό-
νιστου τετράπλευρου σχήματος και 
διατομής. Καμπύλο έξαρμα στην μία 
καμπύλη επιφάνεια. Ίχνη κρούσης και 
απολεπισμένη επιφάνεια με ελάχιστο 

ίζημα. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Η  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ924 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πρώτη ύλη 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες ακανόνιστο 
βότσαλο χωρίς ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Η  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1891 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Αποστρογγυλεμένη φτέρνα, πλευρές 
αποκλίνουσες που καμπυλώνουν προς 
την κόψη. Μικρή λοξότμητη κόψη που 
καταλήγει σε καμπύλη στομωμένη 
ακμή. Η περιοχή της κόψης διαμορφώ-
θηκε με λάξευση. Ελάχιστη διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Η / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ883 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
μικρού μεγέθους, ωοειδούς σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο κέντρο των δύο ευρει-
ών επιφανειών και στα άκρα. Διάβρωση 
σε όλη την επιφάνεια και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Η / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ885 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 24,6 
ΠΛΑΤΟΣ 19,7  
ΠΑΧΟΣ 6,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία επιφά-
νειά του. Σχετική διάβρωση. Πιθανώς 
τριβείο. 

ΤΟΜΗ Η / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1728 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. 
Διακρίνονται ίχνη χρήσης-τριβής σε 
δύο πλευρικές επιφάνειες. Μεγάλη διά-
βρωση σε όλη σχεδόν την επιφάνεια 
του αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ Η / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1732 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
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ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος τριπτήρας-επικρουστήρας επιμή-
κους ελλειψοειδούς σχήματος. Σώζεται 
περίπου κατά το ήμισυ και φέρει 
μεγάλες αποκρούσεις στις δύο ευρείες 
πλευρές. Επιμελημένη κατεργασία της 
επιφάνειας του αντικειμένου με κρού-
ση και λείανση. 

ΤΟΜΗ Η / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ909 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου σχήματος και ακανόνι-
στης ημιελλειπτικής διατομής. Φέρει 
μία επίπεδη, σχετικά λεία επιφάνεια 
με σαφή ίχνη χρήσης-τριβής και ίσως 
κάποια ίχνη κρούσης στο υπόλοιπο 
σώμα. Μικρές περιοχές ιζημάτων. 

ΤΟΜΗ Η / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ910 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πο-
λυεδρικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στις έξι 
επίπεδες πλευρές. Σχετική διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1873 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα 
άκρο και πιθανά ίχνη χρήσης-τριβής 
στο επίπεδο τμήμα της περιφέρειάς 
του. Αρκετή διάβρωση και συσσώρευ-
ση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ928 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου, ορθογώ-
νιας αποστρογγυλεμένης διατομής με 
μία λεία επιφάνεια. Πιθανώς τριπτή-
ρας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ929 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2 
ΥΨΟΣ 8,8   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο, ημιελ-

λειψοειδούς σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Μία σχετικά επίπεδη 
επιφάνεια φέρει σημεία κρούσης. 
Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ930 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 6,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας, ακανόνιστου κωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης σε τμήματα 
της περιφέρειας και ιδιαίτερα στα δύο 
άκρα, ενώ διαπιστώνονται και ίχνη χρή-
σης-τριβής σε δύο ευρείες επιφάνειες. 
Διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ931 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης σε τμήματα της 
περιφέρειας και κυρίως στο ένα άκρο, 
ενώ διαπιστώνονται ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην μία ευρεία επιφάνεια. 
Διάβρωση και απόθεση ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ932 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο και 
ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
επιφάνεια. Διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ933 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πυραμιδοειδούς σχήματος 
και τριγωνικής διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-τριβής στην ευρύτερη από 
τις πέντε πλευρικές επιφάνειές του. 
Σχετική διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ945 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,8  
ΠΑΧΟΣ 1,7  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα καμπύλου πλακο-
ειδούς αντικειμένου. Αδιάγνωστης 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ946 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5 
ΥΨΟΣ 3,1   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ακανόνι-
στου καμπύλου σχήματος με ελάχιστα 
ίχνη ιζήματος στην αποκρουσμένη 
περιοχή. Πιθανώς επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ947 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ);   
ΥΨΟΣ 4,6  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίπου το ήμισυ εργαλεί-
ου κυκλικής διατομής με ίχνη κρούσης 
και εκτεταμένες περιοχές παχέος 
ιζήματος. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1016 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6 
ΥΨΟΣ 4,75   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίπου 2/3 εργαλείου 
ακανόνιστου ορθογωνίου σχήματος. 
Εκτεταμένα ίχνη χρήσης σε όλες του τις 
επιφάνειες. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1017 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο;    
ΠΑΧΟΣ 2,35 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακανόνι-
στου καμπύλου σχήματος με ελλειψο-
ειδή διατομή και μία κυκλική κοίλανση 
(προφανώς τεχνητή) διαμέτρου 0,6 εκ. 
Στο κέντρο της μιας επίπεδης πλευράς. 
Ίχνη κρούσης σε ένα σημείο της περι-
φέρειας. Ιζηματογενείς αποθέσεις.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1018 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,85 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο πιθανό εργαλείο 
ακανόνιστου σχήματος με κάποια ίχνη 
κρούσης και ιζηματογενείς αποθέσεις 
στην επιφάνειά του. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1021 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι; 
ΜΗΚΟΣ 15,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο 
ορθογωνίου επιμήκους σχήματος 
και διατομής με μία σχετικά επίπεδη 
επιφάνεια και μία παράλληλη αυτής με 
εκτεταμένες φθορές. Ίχνη κρούσης στις 
δύο απολήξεις με μεγάλο απολέπισμα 
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στην μία από τις απολήξεις. Πιθανώς 
γουδοχέρι. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1022 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής με δύο επίπεδες λείες επιφάνειες 
(στίλβωσης;) και περιοχές ιζήματος. 
Πιθανώς στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1023 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς  διατομής 
με δύο επίπεδες λείες επιφάνειες και 
περιορισμένες περιοχές ιζήματος. Πιθα-
νώς στιλβωτήρας.

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1024 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 14,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο μικρό 
ελλειψοειδές επίμηκες εργαλείο με δύο 
επίπεδες παράλληλες επιφάνειες εκ 
των οποίων η μία είναι πολύ φθαρμένη 
και η άλλη αρκετά λεία ώστε να έχει 
χρησιμοποιηθεί ως βάση εργασίας. 
Πιθανώς τριβείο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1025 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βότσαλο    
ΠΑΧΟΣ 1,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,45 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σφαιρικό πεπλα-
τυσμένο βότσαλο πολύ οξειδωμένου 
πετρώματος. Αδιάγνωστης χρήσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1026 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 6,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
κωνικού πολυεδρικού σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. Ίχνη χρήσης-τρι-
βής σε μία ευρεία πλευρά. Ιζηματογε-
νείς αποθέσεις και σχετική διάβρωση 
κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1372 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως ελλειψοει-

δούς σχήματος και διατομής. Δεν σώ-
ζεται η περιοχή της φτέρνας. Πλευρές 
ελαφρώς καμπύλες που απολήγουν σε 
λοξότμητη κόψη, με στομωμένη καμπύ-
λη ακμή. Ίχνη κατεργασίας διαπιστώ-
νονται μόνο στην περιοχή της κόψης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1395 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
ημισφαιρικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Ίχνη χρήσης-λείανσης 
στο επίπεδο τμήμα της περιφέρειας 
του εργαλείου. Σχετική διάβρωση κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1501 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι μικρού 
μεγέθους ελλειπτικού σχήματος και 
δια τομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα. Μερική διάβρωση και απο-
θέσεις ιζήματος στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1502 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 3,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επικρουστήρα πιθανώς 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος. Φέρει 
ίχνη κρούσης στο σωζόμενο άκρο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1503 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,75  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας μικρού 
μεγέθους τραπεζιοειδούς σχήματος με 
κατά μήκος ορθογώνια τομή. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1504 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφύρας σχήματος 
περίπου ελλειψοειδούς και ατρακτοει-
δούς διατομής με ίχνη κρούσης. Η μία 
επιφάνεια είναι λεία (λόγω τριβής;). 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1505 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 15,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου. Το σωζό-

μενο μέρος έχει σχήμα ελλειψοειδές με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες. Η διατομή  
έχει σχήμα ελλειψοειδές επίμηκες. Η 
κύρια πλευρά τριβής έχει σαφή ίχνη 
λείανσης σε αντίθεση με την άλλη που 
είναι η επιφάνεια έδρασης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1506 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,95 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα επικρουστή-
ρα ελλειψοειδούς διατομής με ίχνη 
κρούσης στην κορυφή και πιθανά ίχνη 
λείανσης τουλάχιστον στην μία από τις 
δύο πλευρές. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1507 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 10,3  
ΠΑΧΟΣ 8,65  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, σχεδόν 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-κρού-
σης στην μία ευρεία πεπλατυσμένη 
επιφάνεια και στο ένα άκρο. Σημαντική 
διάβρωση και σε όλη την επιφάνεια 
του εργαλείου εκτεταμένες ιζηματογε-
νείς αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1509 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες που 
απολήγουν σε αδρά κατεργασμένη λο-
ξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμένη 
ακμή. Διαπιστώνονται ίχνη κατεργασί-
ας με λάξευση στην κόψη με φορά από 
την περιφέρεια προς το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1510 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,25 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος 
και ελλειπτικής διατομής. Πιθανά 
ίχνη κατεργασίας με κρούσεις και 
κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην επίπεδη επιφά-
νεια. Μερική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1511 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,35 
ΠΛΑΤΟΣ 3,15  
ΠΑΧΟΣ 1,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τρα-
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πεζιοειδούς σχήματος και ακανόνι-
στης διατομής. Φτέρνα ευθύγραμμη, 
πλευρές ασύμμετρες συγκλίνουσες που 
απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με ακα-
νόνιστη στομωμένη ακμή. Έχει υποστεί 
κατεργασία με λάξευση στην οπίσθια 
όψη με φορά από την περιφέρεια προς 
το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1512 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 2,25  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακονόπετρα επιμήκης, 
σχήματος ορθογωνίου με αποστρογ-
γυλεμένες τις δύο απέναντι γωνίες και 
ορθογώνιας με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες  διατομής. Ίχνη απόκρουσης στο 
σωζόμενο άκρο. Ελλιπής κατά το άλλο 
άκρο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1513 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,05  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου ορθογω-
νίου σχήματος και σχεδόν τριγωνικής 
διατομής με ίχνη λείανσης στην ευρεία 
πλευρά και ίχνη κρούσης στα άκρα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1514 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,05 
ΠΛΑΤΟΣ 8,8  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη σφύρα ακα-
νόνιστου σφαιρικού σχήματος και ελ-
λειπτικής διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με μικρές κρούσεις και κατόπιν τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα και στις ευρείες επιφά-
νειες. Μεγάλη διάβρωση με αποκρού-
σεις και ιζήματα κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1515 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 5,65  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σχήματος με ελλειψοειδή 
κατά πλάτος διατομή. Ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1516 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ωοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην μία ευρεία πεπλατυ-
σμένη επιφάνεια και ίχνη χρήσης-κρού-

σης στην περιφέρεια, κυρίως στο ένα 
άκρο. Μερική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1517 
ΕΙΔΟΣ Πλαγιογρανίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος. 
Ίχνη κρούσης στην μία έδρα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1519 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,08 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ελλειπτικού σχήματος και 
διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας 
με μικρές κρούσεις και τριβή σε μέρος 
της περιφέρειας. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην ευρύτερη επίπεδη επιφάνεια και 
ίχνη κρούσης στα δύο άκρα. Μερική 
διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1520 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,85 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 3,97  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
τραπεζιόσχημου σχήματος με απο-
στρογγυλεμένες γωνίες με ίχνη κρού-
σης σε περισσότερες από μία πλευρές. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1521 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές ασύμ-
μετρες που απολήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με ελαφρώς καμπύλη στομωμένη 
ακμή. Η πρόσθια όψη φέρει ίχνη κατερ-
γασίας με λάξευση στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1525 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,15  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο επίμηκες γουδο-
χέρι ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα και ίχνη τριβής σε ευρύ τμήμα της 
περιφέρειας. Σημαντική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1526 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 

ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας σχεδόν 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος. Στην 
μία ευρεία επιφάνεια ίχνη τριβής ενώ 
στην άλλη φέρει μικρή αβαθή κοιλότητα 
διαμέτρου 0,4 εκ. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1527 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,15 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας πε-
πλατυσμένος ελλειψοειδής με ελαφρά 
κύρτωση στην κύρια ευρεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1528 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας μικρού 
μεγέθους, ακανόνιστου σχήματος με 
ίχνη τριβής στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1529 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,75 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου ελλειψοει-
δούς σχήματος και διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-τριβής σε δύο επίπεδες 
πλευρές και χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Ελάχιστη διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1530 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,85 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 0,76  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας 
ακανόνιστου σχήματος ιδιαίτερα 
πεπλατυσμένου. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1531 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,1  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειπτικού 
σχήματος και διατομής. Ίχνη κατεργασί-
ας με κρούσεις και τριβή στην περιφέ-
ρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα άκρα και 
τις δύο ευρείες επιφάνειες και πιθανά 
ίχνη τριβής στην μία ευρεία πλευρά. Με-
ρική διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1532 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΤΜ) 
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ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 5,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι πιθανώς κωνικού σχήματος 
και κυκλικής διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο, ενώ 
το άλλο είναι αποκρουσμένο. Έντονη 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1533
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 2,45  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος αδρός πέλεκυς 
ελλειψοειδούς σχήματος και ακανόνι-
στης ελλειψοειδούς διατομής. Κυρτή 
φτέρνα, καμπύλες πλευρές που απολή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη 
μερικώς στομωμένη ακμή. Ίχνη κατερ-
γασίας με κρούση στην φτέρνα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1534 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,65  
ΠΑΧΟΣ 1,36  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος στιλβωτήρας τρα-
πεζιόσχημος με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες. Η μία ευρεία πλευρά προτείνε-
ται ως επιφάνεια χρήσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1535 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,85 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας ακα-
νόνιστου πεπλατυσμένου τριγωνικού 
σχήματος. Η διατομή κατά μήκος είναι 
τριγωνική με αποστρογγυλεμένες γω-
νίες ενώ η κατά πλάτος ελλειψοειδής. 
Ίχνη τριβής στην μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1536 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πεπλα-
τυσμένος ελλειψοειδής. Ίχνη τριβής σε 
τουλάχιστον μία πλευρά.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1537 
Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,95  
ΠΑΧΟΣ 3,25  
Αποσπασματικά σωζόμενος επικρου-
στήρας πεπιεσμένου ημισφαιρικού 
σχήματος. Ίχνη κρούσης στο άκρο. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έντονα 
ίχνη καύσης που αλλοιώνουν την 
πρωτογενή σύσταση του πετρώματος 
(μάλλον σερπεντινίτης).

 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1538 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα περίπου 
τριγωνικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργα-
σίας με τριβή στην περιφέρεια. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στις δύο ευρύτε-
ρες επιφάνειες, καθώς και στα άκρα της 
περιφέρειας. Μεγάλη διάβρωση του 
εργαλείου.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1539 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 7,15  
ΠΑΧΟΣ 5,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας πολυεδρικού σχήματος 
και ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής 
σε μία ευρεία και σε μία στενή πλευρά 
και ίχνη χρήσης-κρούσης στα άκρα και 
στην άλλη ευρεία πλευρά. Ιζηματογε-
νείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1540
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
με τριγωνική κατά πλάτος διατομή με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1541 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου τριγωνικού σχήματος και 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
ευρεία επίπεδη επιφάνεια. Μεγάλη 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
καλύπτουν την μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1542 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,65 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φτέρνα κυρτή με επίπεδη κορυφή, 
αποκλίνουσες πλευρές που απολήγουν 
σε συμμετρική κόψη με καμπύλη στο-
μωμένη ακμή. Έχει υποστεί κατεργασία 
α) με λείανση στις δύο όψεις της κόψης 
β) με κρούση. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 

ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1543 
Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,3 
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου σχήματος και 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο ένα ευρύ του άκρο και ίχνη χρή-
σης-τριβής στην μία ευρεία επιφάνεια 
και στο πεπλατυσμένο άκρο. Απόθεση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1544 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου ωοειδούς 
πεπιεσμένου σχήματος ιδιαίτερα κατά 
την μία πλευρά. Εμφανίζει ίχνη τριβής 
στην μία ευρεία πλευρά και στην μία 
πλευρά της περιφέρειας. Η άλλη ευρεία 
πλευρά εμφανίζει ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1545 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας/επικρουστήρας ακανόνι-
στου σχήματος με ελλειψοειδή την 
κατά μήκος διατομή. Εμφανίζει ίχνη 
τριβής στις δύο ευρείες πλευρές και 
ίχνη κρούσης στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1546 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας με τρεις έδρες με 
ελλειψοειδή την κατά μήκος διατομή 
και τριγωνική με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες την κατά πλάτος. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1547 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 3,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα με τέσ-
σερις σωζόμενες έδρες. Σωζει ίχνη 
κρούσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1548 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,35  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λειαντήρα του 
οποίου το αρχικό σχήμα ήταν πιθανώς 
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σφαιρικό πεπιεσμένο.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1549 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δίσκος με οπή (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάτρητος δίσκος σωζόμε-
νος κατά το ήμισυ, ιδιαίτερα λεπτός. 
Διαμπερής οπή διαμέτρου 0,8εκ. 
σωζόμενη κατά το ήμισυ στο μέσον της 
πιθανής διαμέτρου του αντικειμένου. 
Φέρει ίχνη κρούσης στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1550 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή με επίπεδη 
κορυφή, πλευρές αποκλίνουσες που 
απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με κα-
μπύλη στομωμένη ακμή. Έχει υποστεί 
κατεργασία με λάξευση σε όλη σχεδόν 
την επιφάνεια του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1551 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 12,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας επιμήκους ελλειψοειδούς 
σχήματος με τριγωνική την κατά πλά-
τος διατομή. Ίχνη κρούσης στις δύο 
άκρες και ίχνη τριβής στην μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1555 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 2,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος με 
ελλειψοειδή διατομή και κατά πλάτος 
και κατά μήκος. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1557 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 16,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι 
επιμήκους ελλειπτικού σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. Τα δύο άκρα 
φέρουν φυσικές αποκρούσεις. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. 
Έντονη διάβρωση σε όλη την επιφά-
νεια του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1558 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,8 

ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος πέλεκυς πιθανώς ακανόνιστου 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Σώζεται μόνο η περιοχή της κόψης, η 
οποία είναι λοξότμητη με ασύμμετρη 
καμπύλη στομωμένη ακμή. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με λάξευση με φορά από 
την περιφέρεια προς το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1560 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία 
επιφάνεια. Μεγάλη διάβρωση και ιζη-
ματογενείς αποθέσεις στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1594 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1,48  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
(περίπου κατά το ήμισυ) πέλεκυς πι-
θανώς απιόσχημος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές πιθα-
νώς αποκλίνουσες που απολήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμέ-
νη ακμή. Το εργαλείο έχει αποκρουσθεί 
κατά μήκος. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1595 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι μικρού 
μεγέθους ελλειψοειδούς σχήματος και 
σχεδόν κυκλικής διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με λείανση στην περιφέ-
ρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Μεγάλη διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1596 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας, απιό-
σχημος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη λείανσης.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1598 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 3,15  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ελλει-

ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φτέρνα κυρτή, με επίπεδη κορυφή, 
πλευρές αποκλίνουσες που απολήγουν 
σε συμμετρική λοξότμητη κόψη με κα-
μπύλη στομωμένη ακμή. Έχει υποστεί 
κατεργασία α) με λείανση στην κόψη, β) 
με κρούση. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1599 
ΕΙΔΟΣ Πλαγιογρανίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας, 
απιόσχημου σχήματος και ακανόνιστης 
κυκλικής διατομής. Φέρει έντονα ίχνη 
λείανσης στην μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1600 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,55 
ΠΛΑΤΟΣ 4,25  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς επιμήκους σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη κατεργα-
σίας με κρούση και κατόπιν τριβή στην 
περιφέρεια και στις ευρείες επιφάνειες 
του εργαλείου. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
κυρίως στα δύο άκρα του. Σημαντική 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1601 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,15 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 3,15  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως πιθανώς 
ορθογωνίου σχήματος και διατομής. 
Σώζεται η περιοχή της κόψης. Πλευρές 
ευθείες που απολήγουν σε κόψη με 
καμπύλη ακμή. Η πρόσθια όψη και η μία 
στενή πλευρά διατηρούν την φυσική 
κατάσταση του πετρώματος. Η οπίσθια 
όψη έχει υποστεί κατεργασία. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1602 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρ./Λειαντ. 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας-επι-
κρουστήρας, ελλειψοειδούς πεπλατυ-
σμένου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη λείανσης και κρούσης 
στις όψεις. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1603 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5 
ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ορθογώνιας διατομής. Ίχνη τριβής σε 
δύο τουλάχιστον έδρες. 
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ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1604 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα με τέσσε-
ρις επιφάνειες και ορθογώνια διατομή. 
Ίχνη τριβής σε δύο επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1605 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,75 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας, ελλει-
ψοειδούς σχήματος και τριγωνικής με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 
Ίχνη λείανσης στην μία όψη και ίχνη 
χρήσης στην άλλη. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1606 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,85 
ΠΛΑΤΟΣ 2,35  
ΠΑΧΟΣ 2,25  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα. Διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1607 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,95  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα δύο άκρα και τριβής 
σε δύο ευρείες επιφάνειες. Ιζηματογε-
νείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1712 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 5,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψοειδούς 
σχήματος και σχεδόν κυκλικής διατομής. 
Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη κατεργασίας. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Με-
γάλη διάβρωση, αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους, κυρίως στην μία ευρεία πλευρά 
πλησίον του ενός άκρου. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1713 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας επι-
πεδόκυρτου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Μικρές 

αποκρούσεις στην περιοχή της πε-
ριφέρειας. Εντοπίζονται τέσσερις (4) 
επιφάνειες χρήσης-τριβής (δύο άκρα-
δύο πλευρικές επιφάνειες με έντονα 
ίχνη λείανσης ). Σχετική διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1714 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 3,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο ημίεργο αβαθές 
αγγείο ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει αβαθείς ρωγμές και 
μικρή απόκρουση στην βάση του. Επι-
μελημένη κατεργασία της περιφέρειας. 
Στην άνω επιφάνεια διακρίνεται το 
περίγραμμα του χείλους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1715 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δυο συνανήκοντα (α,β) 
τμήματα γουδοχεριού επιμήκους κυ-
λινδρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Δεν σώζονται τα δύο άκρα. 
Αδρή κατεργασία των επιφανειών. Σχε-
τική διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους. Πιθανώς γουδοχέρι.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1716 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατο-
μής. Φέρει απόκρουση σε τμήμα της 
περιφέρειας. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία πλευρά και σε τμήμα της 
περιφέρειας που διαμορφώνει επίπεδη 
λειασμένη επιφάνεια. Μικρή διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1717 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας επι-
πεδόκυρτου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ημιελλειπτικής διατομής. Αδρή 
κατεργασία της περιφέρειας. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην επίπεδη ευρεία πλευ-
ρά. Σχετική διάβρωση και πολύ μικρές 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1718 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,7  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι επιμήκους κυλινδρικού 
σχήματος και ρομβοειδούς διατομής. 
Σώζεται περίπου κατά το ήμισυ. Δεν 
σώζεται το ένα άκρο. Αδρή κατεργασία 
της επιφάνειας. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο σωζόμενο άκρο. Έντονη διάβρω-
ση και συσσώρευση ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1719 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Δεν διακρίνονται 
ίχνη κατεργασίας. Τέσσερις επιφάνειες 
χρήσης-τριβής. Μικρή διάβρωση κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1720
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Μικρές απο-
κρούσεις κατά τόπους. Διακρίνονται 
τέσσερις επιφάνειες χρήσης-τριβής. 
Σχετική διάβρωση και μικρές αποθέ-
σεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1721 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας τρα-
πεζιοειδούς σχήματος και διατομής. 
Μικρή απόκρουση στο ένα άκρο. 
Διακρίνονται τέσσερις επιφάνειες 
χρήσης-τριβής. Πιθανά ίχνη κρούσης 
στα δύο άκρα. Σχετική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1723 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
Ακέραιος πέλεκυς ακανόνιστου ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Μικρές αποκρούσεις κατά 
τόπους. Καμπύλη φτέρνα, ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές (η μία ελαφρώς 
διογκωμένη). Επιμελημένη λοξότμητη 
κόψη. Καμπύλη ακμή. Σχετική διάβρω-
ση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1724 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
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ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Μικρές αποκρούσεις 
πλησίον του ενός άκρου. Αδρή κατερ-
γασία της περιφέρειας. Ίχνη χρή-
σης-λείανσης στις δύο ευρείες πλευρές 
και σε τμήμα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1725 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανό-
νιστου πολυεδρικού σχήματος και ακα-
νόνιστης ρομβοειδούς διατομής. Μικρές 
αποκρούσεις κατά τόπους. Διακρίνονται 
τρεις επιφάνειες χρήσης-τριβής (δύο 
άκρα-μία ευρεία πλευρά). Σχετική διά-
βρωση και μικρές αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1726 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας-επικρουστήρας επιμήκους 
ελλειψοειδούς σχήματος και τριγωνικής 
διατομής. Σώζεται περίπου κατά το 
ήμισυ (δεν σώζεται το ένα άκρο). Επιμε-
λημένη κατεργασία των επιφανειών, ίχνη 
χρήσης-τριβής και κρούσης στην μία 
ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1727 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,7  
ΠΑΧΟΣ 6,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
τραπεζιοειδούς διατομής. Μικρές απο-
κρούσεις κατά τόπους. Αδρή κατεργασία 
των επιφανειών του αντικειμένου. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην ευρύτερη πλευρά. 
Μεγάλη διά βρωση και μικρές αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1729 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
Σφυροπέλεκυς
ΜΗΚΟΣ 13,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενος σφυροπέλεκυς ελλειψοειδούς 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Δεν σώζεται το ένα άκρο. Μεγάλες απο-
κρούσεις στην περιφέρεια και σε τμήμα 
των πλευρικών επιφανειών. Αδρή 
κατεργασία της επιφάνειας του αντικει-
μένου, πλευρών και περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1730 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Αδρή 
κατεργασία με κρούση της επιφάνειας 
του εργαλείου. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην μία πλευρά. Σχετική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1731 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. Ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην μία ευρεία πλευρά, σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1970 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,05 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης ελλειψο-
ειδούς διατομής. Αποστρογγυλεμένη 
φτέρνα, πλευρές αποκλίνουσες που 
καμπυλώνουν προς την κόψη. Συμμε-
τρικά λοξότμητη κόψη με ευθεία ακμή, 
άριστα διατηρημένη. Σαφή ίχνη κατερ-
γασίας με λείανση στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ953 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
Στιλβωτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 2,85 
ΠΛΑΤΟΣ 2 
ΥΨΟΣ 2,7   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό εργαλείο πυραμι-
δοειδούς σχήματος με μία επίπεδη 
και τρεις ελαφρώς κοίλες πλευρές. 
Πιθανώς στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1001 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 21,1 
ΠΛΑΤΟΣ 11,3  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τριβείο, (δύο συνανήκοντα τμήματα), 
κοιλόκυρτου σχήματος και ακανόνι-
στης διατομής. Αδρή κατεργασία όλης 
της επιφάνειας του αντικειμένου. Επι-
μελημένη κατεργασία στην επιφάνεια 
χρήσης με έντονη τριβή. Διαμορφώνε-
ται είδος περιχειλώματος. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1002 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 0,6  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αντικειμένου 
ορθογωνίου σχήματος και ημικυκλικής 
διατομής. Αδιάγνωστης χρήσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1570 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 9,1  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νη σφύρα πεπιεσμένου σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής. Στην μία ευρεία επιφάνεια ίχνη 
χρήσης-κρούσης. Έντονη διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος σε όλη την επιφά-
νεια του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1571 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι μικρού 
μεγέθους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα. Μερική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις καλύπτουν 
ολόκληρη την μία όψη. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1003 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5 
ΥΨΟΣ 5,1   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ακανό-
νιστου σχήματος (περίπου κυκλικού) 
με ελλειψοειδή διατομή. Δύο σχετικά 
επίπεδες λείες επιφάνειες (πιθανώς 
τριβής) και ίχνη κρούσης στην περιφέ-
ρεια, με περιοχές ιζηματογενών αποθέ-
σεων. Πιθανώς σφύρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1004 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
Σφύρα (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 12,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1 
ΥΨΟΣ 5,2   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού εργαλείου 
περίπου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Λείπει 
περίπου το ένα τέταρτο και στο σημείο 
απόκρουσης σχηματίζεται υποδοχή 
σε σχήμα ορθής γωνίας. Ύπαρξη λίγων 
ιζημάτων. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1005 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,95  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σχήματος και διατο-
μής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα, ενώ πιθανά είναι τα ίχνη 
χρήσης-τριβής σε μία ευρεία επιφάνειά 
του. Διάβρωση και συσσώρευση ιζήμα-
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τος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1006 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 13,5 
ΠΛΑΤΟΣ 10 
ΥΨΟΣ 6,6   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής με μία 
σχετικά επίπεδη επιφάνεια που φέρει 
έντονα ίχνη κρούσης. Στην καμπύλη 
επιφάνεια φέρει ίζημα. Πιθανώς σφύ-
ρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1007 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα(;) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7 
ΥΨΟΣ 3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου, περίπου 
σφαιρικού σχήματος, με κάποια ίχνη 
κρούσης στην επιφάνεια και ιζηματο-
γενείς αποθέσεις στις αποκρουσμένες 
περιοχές. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1008 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7 
ΥΨΟΣ 2,7   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού εργαλείου 
περίπου σφαιρικού σχήματος με ιζηματο-
γενείς αποθέσεις. Πιθανά ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1012 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1 
ΥΨΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου σφαι-
ρικού σχήματος και ημικυκλικής 
διατομής. Στην μία σχετικά επίπεδη 
επιφάνειά του φέρει ίχνη κρούσης. 
Εκτεταμένη περιοχή ιζήματος. Πιθανώς 
σφύρα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1013 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 3,85 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας πεπιεσμένου σφαιρικού 
σχήματος και ακανόνιστης ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα δύο άκρα και ίχνη 
χρήσης-τριβής σε τμήμα της περιφέ-
ρειας. Διάβρωση και απόθεση ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1014 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,15 
ΠΛΑΤΟΣ 3,35  

ΠΑΧΟΣ 1,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πλακοειδές ακέραιο 
βότσαλο με μία πολύ λεία επιφάνεια 
(στίλβωσης;) και ίχνη ιζήματος. Πιθα-
νώς στιλβωτήρας. 

Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1032 
ΕΙΔΟΣ Ίασπις; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 1,26 
ΠΛΑΤΟΣ 1,48  
ΠΑΧΟΣ 0,71  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστο (περίπου πυρα-
μιδοειδές) βότσαλο χωρίς ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1034 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 18,1 
ΠΛΑΤΟΣ 10,2  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ακανό-
νιστου σχήματος και ατρακτοειδούς 
πεπιεσμένης διατομής με δύο επίπεδες 
λείες επιφάνειες. Πλήρως καλυμμένο 
από ίζημα. Πιθανώς τριβείο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1035 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πρώτη ύλη 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1 
ΥΨΟΣ 2,9   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ελλειψοειδές επίμηκες 
ακέραιο βότσαλο με περιοχή που καλύ-
πτεται κατά τόπους από ίζημα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1036 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα 
ΜΗΚΟΣ 0,87 
ΠΛΑΤΟΣ 0,7  
ΠΑΧΟΣ 0,27  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος 
μικρού μεγέθους βότσαλο.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1037 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 11,1 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3 
ΥΨΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου (σχεδόν 
τριγωνικού σχήματος στο σωζόμενο 
τμήμα) πεπιεσμένης ελλειψοειδούς 
διατομής, με μία τουλάχιστον ευρεία 
επίπεδη επιφάνεια που πιθανώς είχε 
χρησιμοποιηθεί ως βάση εργασίας. 
Παρατηρούνται ίχνη κρούσης στην 
περιφέρεια και ιζήματα κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1038
ΕΙΔΟΣ Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7 
ΥΨΟΣ 3,1   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου σωζό-
μενου σε τρία τμήματα (α,β,γ). Έχουν 
ελλειψοειδές σχήμα και κυκλική δια-

τομή. Φέρουν ιζήματα στα θραυσμένα 
σημεία και ίχνη οξείδωσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1020 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 2,5 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9 
ΥΨΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος 
τμήμα πιθανού εργαλείου που σώζει 
μία καμπύλη λειασμένη επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1576 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα και στην περιφέρεια κατά τόπους. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1577 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./ Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου τετρά-
πλευρου σχήματος και ελλειπτικής 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής 
στην μία ευρεία επιφάνεια και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην άλλη ευρεία 
πλευρά και στα άκρα. Μεγάλη διάβρω-
ση και ιζηματογενείς αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1627 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./ Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,9 
ΠΑΛΤΟΣ 9,3  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας, τριγωνικού σχήματος και 
ελλειπτικής διατομής. Ίχνη χρήσης-τρι-
βής στις δύο ευρείες επιφάνειες και 
ενδεχομένως ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
άκρα. Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογε-
νείς αποθέσεις στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1628 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,25 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευ-
ρές ασύμμετρες που απολήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη στομω-
μένη ακμή. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
λάξευση με φορά από την περιφέρεια 
προς το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1027 
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ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4 
ΥΨΟΣ 1,5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
αποκλίνουσες πλευρές που καμπυλώ-
νουν στα άκρα απολήγοντας σε λοξό-
τμητη κόψη με καμπύλη στομωμένη 
ακμή. Η πρόσθια πλευρά διατηρεί την 
φυσική επιφάνεια του πετρώματος. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1028 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3 
ΥΨΟΣ 3,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου επιμή-
κους ελλειψοειδούς σχήματος και 
σχεδόν κυκλικής διατομής με μία πολύ 
καλά λειασμένη επιφάνεια (λείαν-
σης) που έρχεται σε αντίθεση με την 
ακατέργαστη επιφάνεια του υπόλοιπου 
εργαλείου. Περιοχή ιζημάτων. Πιθανώς 
λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1615 
ΕΙΔΟΣ Πλαγιογρανίτης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου σχήματος και σχεδόν 
κυκλικής διατομής. Ίχνη κρούσης σε 
δύο πλευρές. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1616 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφυροπελέκεως ακα-
νόνιστου σχήματος και τριγωνικής με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 
Φέρει μία απόκρουση στην ακμή. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1617 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας, 
κωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. Ιζημα-
τογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1618 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,75 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πελέκεως. Το σω-
ζόμενο τμήμα είναι τετράπλευρο και 

ελλειψοειδούς διατομής με γωνιώδη 
απόληξη στην ακμή. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1619 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λειαντήρα, σχήματος 
ημισφαιρικού πεπιεσμένου, ελλειψοει-
δούς διατομής. Ίχνη λείανσης στην μία 
όψη και μία σχεδόν κυκλική απόκρου-
ση. Στην άλλη όψη υπάρχει επίσης 
μία απόκρουση. Η παρουσία πολλών 
ιζημάτων δυσκολεύουν την διαπίστω-
ση ιχνών λείανσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1750 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 4,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 11,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κρούσης στις δύο ευρείες 
πλευρές και πιθανότατα κάποια ίχνη τρι-
βής. Σημαντική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1751 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 9,1  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο πλακοειδές 
τριβείο, ορθογωνίου σχήματος και 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας στην 
περιφέρεια. Πιθανά ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην μία ευρεία πλευρά. Σημαντική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους και κυρίως στην κάτω πλευρική 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1752 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,1 
ΠΛΑΤΟΣ 9,6  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ορθογωνίου σχήματος 
και σχεδόν ορθογώνιας διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στο ένα πεπλα-
τυσμένο άκρο. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο άλλο άκρο και σε τμήμα της μιας 
ευρείας πλευράς. Σχετική διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1629 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λειαντήρα, πεπιε-
σμένου ημισφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη λείανσης 
σε όλη την επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1029 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 1,97  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο ακανόνιστου σχή-
ματος (σχεδόν ορθογωνίου) πλακοειδές 
βότσαλο, του οποίου οι δύο επίπε-
δες παράλληλες πλευρές ίσως είχαν 
χρησιμοποιηθεί για τριβή ή λείανση 
και η περιφέρεια για κρούσεις. Ύπαρξη 
ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1030 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο ακανόνι-
στου ελλειψοειδούς σχήματος πλακο-
ειδές βότσαλο που η μία του επίπεδη 
ευρεία επιφάνεια έχει απολεπισθεί. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1031 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Λειαντ.;    
ΠΑΧΟΣ 2,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,35 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο ακανόνιστου απο-
στρογγυλεμένου τριγωνικού σχήματος 
πλακοειδές βότσαλο με μία πολύ λεία 
επίπεδη επιφάνεια που ίσως είχε χρη-
σιμοποιηθεί για λείανση. Φέρει ίχνος 
κρούσης στην περιφέρεια. Ύπαρξη 
ιζήματος. Πιθανώς σφύρα/λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1033 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,8 
ΥΨΟΣ 9,15   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης κυκλικής διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης τόσο στα άκρα όσο 
και σε τμήματα των δύο ευρειών 
πλευρών. Εντονότατη συσσώρευση 
ιζήματος στην μία πλευρική επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1009 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2 
ΥΨΟΣ 3,5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα εργαλείου, 
το ακριβές σχήμα και η διατομή του 
οποίου δεν μπορούν να διαγνωσθούν 
με ακρίβεια. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
στην επιφάνεια.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1010 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο(;) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού εργαλείου 
με περίπου καμπύλο σχήμα χωρίς 
εμφανή ίχνη χρήσης. Φέρει ίζημα σε 
διάφορα σημεία. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1015 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ωοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρού-
σης στα δύο άκρα. Αρκετή διάβρωση 
και συσσώρευση μεγάλης ποσότητας 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1019 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα;    
ΠΑΧΟΣ 0,75 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,55 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο κομμάτι ασβεστό-
λιθου διαμορφωμένου σε ακανόνιστο 
κυκλικό σχήμα. Η μία του επιφάνεια 
καλύπτεται πλήρως από ιζηματογενή 
απόθεση. Πιθανώς πώμα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1610 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,95  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτή-
ρας, επιμήκους τριγωνικού σχήματος 
με αποστρογγυλεμένες γωνίες και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη τριβής 
στην μία όψη και στην πλευρά. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1612 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας, 
ελλειψοειδούς πεπιεσμένου σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
τριβής στις όψεις. Ίχνη χρήσης στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1613 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,75 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Η 
πρόσθια όψη διατηρεί την φυσική 
κατάσταση του πετρώματος. Οι καμπύ-
λες πλευρές καταλήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με καμπύλη ακμή. Πιθανά ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1614 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 

ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα, ακανό-
νιστου σχήματος με δύο επιφάνειες 
χρήσης, τετράπλευρης διατομής. Ίχνη 
τριβής στις δύο επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1552 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,15 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας/επικρουστήρας πολυεδρικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Δεν σώζεται το ένα άκρο του. Διαπιστώ-
νονται σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης σε 
ένα τμήμα της περιφέρειας και στο σω-
ζόμενο άκρο. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1553 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου σχήματος με ίχνη λείανσης 
σε τέσσερις πλευρές. Πιθανά ίχνη 
κρούσης σε ένα σημείο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1554 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 12,3 
ΠΛΑΤΟΣ 9,5  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ακανόνι-
στου σχήματος με ίχνη λείανσης στην 
σωζόμενη κυρτή επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1556 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
επιμήκους ακανόνιστου ελλειπτι-
κού σχήματος και διατομής. Πιθανά 
ίχνη κατεργασίας με κρούσεις στην 
περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
ένα άκρο. Μικρή διάβρωση και λίγες 
αποθέσεις ιζήματος στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1766 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 10,7 
ΠΛΑΤΟΣ 10,4  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τριβείο, ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Σώζεται περίπου κατά το 
ήμισυ. Αδρή κατεργασία της περιφέ-
ρειας. Ίχνη χρήσης-τριβής στην μία 
επίπεδη πλευρά. Σχετική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1572 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 13,75 
ΠΛΑΤΟΣ 10,05  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πλα-
κοειδούς σχήματος με ελλειψοειδείς 
τις δύο διατομές. Ίχνη τριβής στην 
μία όψη. Κάποια ίχνη κρούσης στην 
περιφέρεια σχετίζονται ίσως με την 
ποιότητα του υλικού. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1573 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,7 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη σφύρα 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Στο ένα άκρο της φέρει 
δύο μεγάλες αποκρούσεις και στο άλλο 
μία μικρότερη. Διαπιστώνονται ίχνη 
χρήσης-κρούσης στις δύο ευρείες επι-
φάνειες και στο ένα άκρο. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1574 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας ακανόνιστου σχήματος με 
ελλειψοειδείς και τις δύο διατομές. 
Ίχνη τριβής τουλάχιστον στην μία επι-
φάνεια. Τουλάχιστον δύο αποκρούσεις. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1575 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 6,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφύρας με ίχνη 
κρούσης. Το αρχικό σχήμα της πιθανώς 
ήταν ελλειψοειδές. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1578 
ΕΙΔΟΣ Πλαγιογρανίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος με ελλειψοειδή την κατά 
μήκος διατομή, μηνοειδή την κατά 
πλάτος και τριγωνική με αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες. Η μία όψη φέρει 
κοιλότητα ευρεία και αβαθή με έντονα 
ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1579 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 12,1 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
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ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου ακανό-
νιστου πεπλατυσμένου σχήματος με 
ελλειψοειδή την κατά μήκος διατομή. 
Η μία όψη προτείνεται ως επιφάνεια 
έδρασης (η πιο αδρή) ενώ η άλλη ως 
επιφάνεια τριβής (φέρει ίχνη τριβής). 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1878 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου σφαιρικού σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-τριβής στην επίπεδη επιφά-
νεια. Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1580 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 14    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι σχεδόν κυλινδρικού σχήμα-
τος και κυκλικής διατομής. Το ένα άκρο 
του είναι αποκρουσμένο. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο άκρο. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1581 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,35 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7 
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα σχεδόν κυ-
λινδρικού σχήματος και με ελλειψοειδή 
την κατά πλάτος διατομή. Ίχνη τριβής 
σε όλες τις επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1582 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λειαντήρα με ίχνη 
λείανσης. Το αρχικό σχήμα μάλλον 
ήταν ελλειψοειδές. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1583 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας με ελλειψοειδείς διατομές. 
Ίχνη τριβής στις δύο όψεις. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1584 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 2,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 

σφαιρικού πεπιεσμένου σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-λείανσης στην μία ευρεία επί-
πεδη επιφάνεια. Έντονη διάβρωση.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1585 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα 
ΜΗΚΟΣ 16,25 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ακονόπετρα 
σχήματος ορθογωνίου με αποστρογγυ-
λεμένες γωνίες, με ορθογώνια με απο-
στρογγυλεμένες γωνίες την κατά μήκος 
διατομή και τετράγωνη με αποστρογγυ-
λεμένες γωνίες την κατά πλάτος. Σαφή 
ίχνη τριβής στην μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1586 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 16 
ΠΛΑΤΟΣ 5,05  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο γουδοχέρι 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και ορθογώνιας διατομής. Έχει απο-
κρουσθεί τμήμα της πλάγιας στενής 
πλευράς. Πιθανά ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις και κατόπιν τριβή στο 
σωζόμενο τμήμα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1587 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα    
ΠΑΧΟΣ 3,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σφαιρικό βότσαλο, 
πιθανώς βλήμα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1588 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,3  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πεπιε-
σμένου κυλινδρικού σχήματος. Οι δύο 
πλευρές φέρουν ίχνη τριβής. 

Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1589 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου σχήματος 
με τριγωνική με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες την κατά μήκος διατομή και 
ελλειψοειδή την κατά πλάτος. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1590 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφύρας. Το αρχικό 

σχήμα θα ήταν σφαιρικό πεπιεσμένο. 
Ίχνη κρούσης στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1591 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα του 
οποίου το αρχικό σχήμα δεν μπορεί 
να διαγνωσθεί. Η κατά πλάτος διατομή 
είναι τετράπλευρη. Ίχνη τριβής σε ένα 
τουλάχιστον σημείο.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1592 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10,05 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 7,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα-τριπτήρας 
σχήματος ακανόνιστου σφαιρικού 
με ελλειψοειδείς τις διατομές. Ίχνη 
κρούσης σε περισσότερες από την μία 
πλευρά και ίχνη τριβής σε ένα τουλάχι-
στον σημείο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1593 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 1,25 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
σχεδόν ορθογώνιας διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες που 
απολήγουν σε ασύμμετρη λοξότμητη 
κόψη με ακανόνιστη στομωμένη ακμή. 
Έχει υποστεί κατεργασία με λείανση 
και λάξευση. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1623 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος επικρου-
στήρας, επιμήκους ωοειδούς σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει δύο 
μεγάλες αποκρούσεις στο ένα άκρο. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο 
άκρο. Διάβρωση και μεγάλες αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1624 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,35 
ΠΛΑΤΟΣ 9,5  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικό τριβείο, 
τετράπλευρου σχήματος και ακανό-
νιστης μηνοειδούς διατομής. Φέρει 
ίχνη τριβής στην μία όψη που υπάρχει 
κοιλότητα. Αδρή κατεργασία της περι-
φέρειας. Έντονη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
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ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1625 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,65 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 3,95  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας, 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη κατεργασί-
ας με κρούση στην περιφέρεια. Ίχνη χρή-
σης-κρούσης στην μία ευρεία πλευρά και 
στα δύο άκρα. Διάβρωση και συσσώρευση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1626 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,15 
ΠΛΑΤΟΣ 6,35  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφύρας, πιθανώς 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη κρούσης 
στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1769 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο γουδοχέρι 
έντονα επιμήκους κυλινδρικού σχήμα-
τος και ακανόνιστης διατομής. Φέρει 
αποκρούσεις πλησίον των δύο άκρων. 
Σχετικά επιμελημένη κατεργασία της 
επιφάνειας του αντικειμένου. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. Μεγάλη 
διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1770 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 12,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
επικρουστήρας, επιμήκους ελλειψοει-
δούς σχήματος και κυκλικής διατομής. 
Δεν σώζεται το ένα άκρο. Επιμελημένη 
κατεργασία της επιφάνειας του εργα-
λείου (κυρίως της περιφέρειας). Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο άκρο. 
Μεγάλη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1561 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, καμπύλες 
πλευρές που απολήγουν σε συμμετρική 
λοξότμητη κόψη με ευθεία ακμή, άρι-
στα διατηρημένη. Ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις στην φτέρνα και στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1562 

ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ);. 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 3,15  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου. Το 
σωζόμενο τμήμα είναι πεπιεσμένου 
ημισφαιρικού σχήματος. Φέρει ίχνη 
τριβής στην μία όψη ενώ φαίνεται 
ότι μάλλον διαμορφώνεται επιφάνεια 
έδρασης. Στην περιφέρεια φέρει ίχνη 
κρούσης που ίσως να οφείλονται στην 
φύση του υλικού. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1563 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,35  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ακονόπετρας ορθο-
γώνιας διατομής με αποστρογγυλεμέ-
νες γωνίες. Ίχνη τριβής στην μία έδρα.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1564 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,05  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νη σφύρα ελλειπτικού σχήματος και 
διατομής. Δεν σώζονται τμήματα της 
μιας ευρείας επιφάνειας. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην μία επίπεδη επι-
φάνεια και πιθανώς στα άκρα. Μερική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1565 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα κυρ-
τή, πλευρές καμπύλες που απολήγουν 
σε κυρτή λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
στομωμένη ακμή. Η οπίσθια πλευρά 
έχει υποστεί κατεργασία με λάξευση 
και κατόπιν εξομάλυνση με τριβή.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1566 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 11,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο πώμα κυκλικού 
σχήματος και ημιελλειπτικής διατομής. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας α] με λάξευση 
με φορά από την περιφέρεια προς το 
κέντρο στην μία ευρεία επιφάνεια, β] 
με κρούση στην περιφέρεια, προκει-
μένου να διαμορφωθεί το κυκλικό του 
σχήμα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1569 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 

ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λειαντήρα. Το 
σωζόμενο τμήμα είναι ελλειψοειδούς 
διατομής. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1620 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 23,4 
ΠΛΑΤΟΣ 14,4  
ΠΑΧΟΣ 5,65  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο, ελλειψο-
ειδούς επιπεδόκυρτου σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. Αδρή κατερ-
γασία με κρούση και κατόπιν τριβή 
όλης της επιφάνειας του αντικειμένου. 
Ίχνη χρήσης-τριβής επί της επιφάνειας 
χρήσης. Σχετική διάβρωση και ιζηματο-
γενείς αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1621 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7,65  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς, 
σχήματος τριγωνικού με αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες, ελλειψοειδούς 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, αποκλίνουσες 
πλευρές που καταλήγουν σε λοξότμητη 
κόψη. Διατηρείται η φυσική επιφάνεια 
του πετρώματος. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1622 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,05 
ΠΛΑΤΟΣ 8,15  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος. 
Οι διατομές του είναι τετράπλευρες 
με αποστρογγυλεμένες γωνίες. Ίχνη 
κρούσης στα άκρα και τριβής στην μία 
ευρεία πλευρά. Εντονότατη συσσώρευ-
ση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 35 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1608 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
λείανσης στην μία ευρεία επιφάνεια. 
Έντονη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 35 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1611 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου σχήματος και τριγωνικής με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 
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Ίχνη τριβής στο άκρο και στις πλευρές. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1567 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ)-(ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,95 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Το εργα-
λείο διατηρεί την φυσική επιφάνεια 
του λίθου σε όλη την επιφάνειά του 
με εξαίρεση τα ίχνη κατεργασίας με 
λείανση στις πλευρές. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις κυρίως στην μία όψη του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1568 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 3,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και σχεδόν κυκλικής διατομής. Φέρει 
ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. 
Διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1609 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας πεπιεσμένου ελλειπτικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Εχει αποκρουσθεί το ένα άκρο. Φέρει 
ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
επιφάνεια. Έντονη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 45 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1740 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Αδρή 
κατεργασία της περιφέρειας. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία 
πλευρά. Μικρές αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 45 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1741 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς 
τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Καμπύλη φτέρνα, ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές, επιμελημένη 
ημικυκλική λοξότμητη κόψη. Δεν σώζεται 
η ακμή της κόψης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 45 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1742 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι πυρα-
μιδοειδούς σχήματος και ρομβοειδούς 
διατομής. Διαμόρφωση τεσσάρων 
(4) πλευρικών επιφανειών μετά από 
επιμελημένη κατεργασία με κρούση 
και λείανση. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
(και πιθανώς τριβής) στα δύο άκρα. 
Σημαντική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 47 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1722 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος χονδροειδής σφυ-
ροπέλεκυς ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Είναι αποκρουσμένος στην 
περιφέρεια πλησίον της φτέρνας. Κα-
μπύλη φτέρνα, ελαφρώς αποκλίνουσες 
πλευρές, μικρή ημικυκλική λοξότμητη 
κόψη. Καμπύλη ακμή αδρά δηλωμένη. 
Έντονη διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 48 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1743 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάρος (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,4 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 1,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
διάτρητο βάρος ακανόνιστου σχήματος 
και διατομής. Σώζεται περίπου κατά το 
ήμισυ. Στο μέσον περίπου των πλευρι-
κών επιφανειών του φέρει κωνική οπή 
(διαμέτρου 3,4 εκ.), Με ιδιαίτερα λεια-
σμένα τοιχώματα. Σχετική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 48
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1744 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 9,1  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας επιπεδόκυρτου ελλειψοει-
δούς σχήματος και ημιελλειπτικής διατο-
μής. Αδρή κατεργασία της περιφέρειας. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην επίπεδη ευρεία 
πλευρά, πιθανότατα και κάποια ίχνη 
κρούσης. Σημαντική διάβρωση και μικρές 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 48 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1745 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης (οξειδωμένος) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Είναι αποκρου-
σμένος κατά τόπους και κυρίως στην 
περιφέρεια. Διακρίνονται ίχνη χρή-
σης-τριβής σε τέσσερις (4) πλευρικές 

επιφάνειες. Πιθανά ίχνη κρούσης στο 
ένα σωζόμενο άκρο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 48 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1746 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τρι-
γωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Ασύμμετρη φτέρνα, ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές και ασύμμε-
τρη ευθεία ακμή. Αδρή δήλωση της 
λοξότμητης κόψης. Κατεργασία με λα-
ξεύσεις στην οπίσθια πλευρά. Σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 48 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1747 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανόνι-
στου πολυεδρικού σχήματος, ακανόνι-
στης διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής σε 
τρεις πλευρικές επιφάνειες. Πιθανά ίχνη 
κρούσης στο ένα άκρο. Σχετική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 48 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1748 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας τριγωνικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Είναι 
αποκρουσμένος στην περιφέρεια. Ίχνη 
κρούσης και πιθανώς τριβής  στο ευρύ 
άκρο. Σχετική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 48 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1874 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ακανό-
νιστου ημιελλειπτικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές που 
καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
ευθεία στομωμένη ακμή. Η πρόσθια 
όψη, η φτέρνα και το άνω τμήμα της 
περιφέρειας διατηρούν το φυσικό 
πέτρωμα. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 48 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1875 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Κυρτή φτέρνα, αποκλίνουσες πλευρές 
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που καμπυλώνουν στα άκρα, καταλή-
γοντας σε λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
στομωμένη ακμή. Η κορυφή της φτέρ-
νας φέρει ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1749 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 23,8 
ΠΛΑΤΟΣ 11,6  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο επι-
πεδόκυρτου μηνοειδούς σχήματος 
και ημιελλειπτικής διατομής. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην επίπεδη ευρεία 
πλευρά. Έντονη διάβρωση και μεγάλη 
συσσώρευση ιζήματος στην κυρτή 
πλευρά και στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1755 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αβαθές αγγείο, 
ελλειψοειδούς σχήματος και ακανόνι-
στης διατομής με αποστρογγυλεμένο 
και ελαφρώς έσω νεύον χείλος. Αδρή 
κατεργασία της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1759 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ελλει-
πτικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Αποστρογγυλεμένη φτέρνα, 
ευθείες κάθετες πλευρές, καμπύλη 
ακμή κόψης. Η οπίσθια πλευρά διαμορ-
φώνεται με συνεχείς περιμετρικές λα-
ξεύσεις που αφήνουν φυσικό επίμηκες 
έξαρμα στο κέντρο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1760 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 10,8  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τριβείο επιπεδόκυρτου σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. Σώζεται 
περίπου κατά το ήμισυ. Επιμελημένη 
κατεργασία επιφανειών. Σαφή ίχνη 
χρήσης-τριβής στην επίπεδη πλευρι-
κή επιφάνεια. Μικρή διάβρωση κατά 
τόπους.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1761 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
πτικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Αποστρογγυλεμένη φτέρνα, 
ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές, 

καμπύλη κόψη. Η οπίσθια πλευρά 
διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου με σειρά 
μικρών λαξεύσεων. Ελάχιστα τα ίχνη 
χρήσης στην ακμή της κόψης. Ύπαρξη 
διάβρωσης. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1762 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 12,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
επικρουστήρας επιμήκους ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Δεν σώζεται το ένα άκρο. Η 
επιφάνεια του εργαλείου διευρύνεται 
προς το σωζόμενο άκρο. Ίχνη κρούσης 
και ενδεχομένως τριβής στο σωζόμε-
νο άκρο. Σημαντική διάβρωση κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1763 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δυο συνανήκοντα τμήματα 
πελέκεως τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Είναι πολύ απο-
κρουσμένος στην περιφέρεια, καθώς 
επίσης και στην περιοχή της κόψης. 
Αποστρογγυλεμένη φτέρνα, αποκλίνου-
σες πλευρές, επιμελημένη ημιελλειπτι-
κή λοξότμητη κοψη. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1764 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επιμή-
κους ελλειψοειδούς σχήματος και ακα-
νόνιστης διατομής. Αποστρογγυλεμένη 
φτέρνα, ευθείες κάθετες πλευρές που 
συγκλίνουν σε ευθεία ακμή. Ελλειπτι-
κή λοξότμητη κόψη με έντονη κλίση, 
διαμορφωμένη με μεγάλη λάξευση που 
ξεκινά από το κέντρο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1765 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Αδρή 
κατεργασία της επιφάνειας και ίχνη 
κρούσης στο ένα άκρο και στην μία 
πλευρική επιφάνεια. Σχετική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος στην περιφέ-
ρεια και την μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 52 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1733 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 5,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10,2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
στην περιφέρεια του αντικειμένου. 
Διακρίνονται ελάχιστα ίχνη κρούσης 
στις πλευρικές επιφάνειες. Σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 52 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1734 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας πολυεδρικού σχήματος 
και τραπεζιοειδούς διατομής. Μικρή 
απόκρουση στην κυρτή επιφάνεια. 
Διακρίνονται τρεις επιφάνειες χρή-
σης-τριβής. Ίχνη κρούσης στα δύο 
άκρα, σχετική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 52 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1735 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,1 
ΠΛΑΤΟΣ 10,1  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Είναι 
πολύ αποκρουσμένος στο ένα άκρο. 
Αδρή κατεργασία της περιφέρειας, 
ίχνη χρήσης-τριβής στις δύο ευρείες 
πλευρές και ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
σωζόμενο άκρο. Έντονη διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 52 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1736 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,9 
ΠΛΑΤΟΣ 10,5  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο σχήματος 
παραλληλεπίπεδου και ακανόνιστης 
διατομής. Αδρή κατεργασία της περιφέ-
ρειας. Διαμόρφωση είδους βάσης στην 
κάτω πλευρά. Η άνω επιφάνεια φέρει 
ίχνη χρήσης-τριβής. Σχετική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 52 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1737 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 12,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 6,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
επικρουστήρας επιμήκους κυλινδρικού 
σχήματος και κυκλικής διατομής. Δεν 
σώζεται το ένα άκρο. Αδρή κατεργασία 
της επιφάνειας με μικρές συνεχείς 
κρούσεις. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
σωζόμενο άκρο. Σημαντική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 52 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1738 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ •  AURA                                                                                                          ·  242  ·

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 18,5 
ΠΛΑΤΟΣ 15  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζό-
μενο τριβείο, μάλλον ελλειψοειδούς 
σχήματος και ημιελλειπτικής διατομής. 
Σώζεται περίπου κατά το ήμισυ (δεν 
σώζεται το ένα άκρο). Διατηρείται μία 
κυρτή επιφάνεια και μία επίπεδη (όπου 
υπάρχουν ίχνη χρήσης-τριβής).
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 52 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1739 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδί (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,9 
ΠΛΑΤΟΣ 13,3  
ΠΑΧΟΣ 11  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδί ακανόνι-
στου πολυεδρικού επιπεδόκυρτου 
σχήματος και διατομής ορθογώνιας 
με αποστρογγυλεμένες γωνίες. Μικρές 
αποκρούσεις κατά τόπους. Αδρή κα-
τεργασία της περιφέρειας με κρούσεις. 
Διαμόρφωση είδους βάσης στην κάτω 
πλευρά. Αβαθής κυκλική κοιλότητα.
 
ΤΟΜΗ Θ / A.M. 53 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1753 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής, 
καμπύλη φτέρνα, ελαφρώς αποκλίνου-
σες πλευρές, αδρά δηλωμένη λοξότμη-
τη κόψη, ασύμμετρη ακμή με μικρή 
απόκρουση στο ένα άκρο και ίχνη 
χρήσης-φθοράς επί της επιφάνειάς της. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 53 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1756 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος χονδροειδής 
πέλεκυς τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Ασύμμετρη φτέρ-
να, ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές. 
Μεγάλη τριγωνική λοξότμητη επιφάνεια 
που ξεκινά λίγο χαμηλότερα από τον 
κατακόρυφο άξονα της φτέρνας. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 53 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1757 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δύο συνανήκοντα τμήματα 
πλακοειδούς αντικειμένου σχεδόν δι-
σκοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Πιθανώς πρόκειται για πώμα 
αγγείου. Φέρει μικρές αποκρούσεις 
στην περιφέρεια. Σχετική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 53 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1758 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 

ΜΗΚΟΣ 14,6 
ΠΛΑΤΟΣ 9,8  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο τριβείο 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής στην ευρεία 
επίπεδη πλευρική επιφάνεια. Μεγάλες 
αποκρούσεις στην περιφέρεια και στην 
ευρεία πλευρά που δεν φέρει ίχνη χρή-
σης. Σχετική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 53 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1767 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 8,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
μεγάλου μεγέθους, κωνικού σχήματος 
και κυκλικής διατομής. Η επιφάνεια 
του εργαλείου έχει υποστεί κατεργασία 
με συνεχείς μικρές κρούσεις. Το ένα 
άκρο είναι αποστρογγυλεμένο. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 53 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1768 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Κατεργασία 
με λείανση στην περιφέρεια. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Μικρή 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 53 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1771 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τρiπτ.-Λειαντ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
λειαντήρας επιπεδόκυρτου ελλειψο-
ειδούς σχήματος και τραπεζιοειδούς 
διατομής. Επιμελημένη κατεργασία 
της περιφέρειας. Ίχνη τριβής-λείανσης 
στην επίπεδη πλευρά. Μικρή διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Θ / A.M. 54 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1754 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 13,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι επιμήκους ορθογωνίου 
σχήματος και διατομής ορθογώνιας με 
αποστρογγυλεμένες άκρες. Δεν σώζεται 
η μία πλευρική επιφάνεια (μεγάλη 
απόκρουση κατά μήκος του άξονα του 
εργαλείου) καθώς και τα δύο άκρα. 
Επιμελημένη κατεργασία. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1100 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,75 

ΠΛΑΤΟΣ 8,9  
ΠΑΧΟΣ 6,45  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου, περίπου 
ελλειψοειδούς επιμήκους σχήματος και 
ρομβοειδούς με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες διατομής. Φέρει ίχνη κρούσης 
στο σωζόμενο στενό άκρο και έχει μία 
τουλάχιστον λεία όψη (για τριβή). Εκτετα-
μένη περιοχή ασβεστολιθικού ιζήματος. 
Πιθανώς σφύρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1101 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρ./Λειαντ. 
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,35  
ΠΑΧΟΣ 2,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακα-
νόνιστου επιμήκους σχήματος με 
μεταβαλλόμενη διατομή (από κυκλική 
σε ελλειψοειδή) και ίχνη κρούσης στα 
δύο στενά του άκρα. Δυο σχετικά λείες 
επιφάνειες. Μικρή περιοχή ιζήματος. 
Πιθανώς επικρουστήρας/λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1102 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας; 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο, περίπου 
απιόσχημο με ακανόνιστη τραπεζιό-
σχημη διατομή. Ίχνη κρούσης στην μία 
στενή όψη. Εχει περιοχές με ιζήματα. 
Πιθανώς επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1103 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο 
απιόσχημο και αποστρογγυλεμένης 
τραπεζιοειδούς διατομής. Πιθανά ίχνη 
κρούσης στο ένα στενό άκρο. Πιθανώς 
επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1104 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας; 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο, 
απιόσχημο με ελλειψοειδή διατομή και 
ίχνη φθοράς (ίσως κρούσης). Πιθανώς 
επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1105 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 9,5    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο περίπου 
σφαιρικού σχήματος με κάποιες επίπε-
δες όψεις. Ίχνη κρούσης. Παχύ ίζημα 
σε μεγάλο μέρος της οξειδωμένης/δια-
βρωμένης επιφάνειας. Πιθανώς σφύρα.
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ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1106 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 12,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο μικρού με-
γέθους τριβείο ακανόνιστου απιοειδούς 
σχήματος με ελλειψοειδή πεπλατυσμένη 
διατομή και μία αρκετά λεία επιφάνεια 
(η άλλη επιφάνεια είναι πολύ φθαρμέ-
νη). 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1108 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 26,4 
ΠΛΑΤΟΣ 17,8  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο τριβείο μη-
νοειδούς πεπλατυσμένου σχήματος με 
ίχνη τριβής στην μία επιφάνεια. Φέρει 
λίγα ιζήματα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1114 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,05 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου 
σχήματος και διατομής με ίχνη τριβής 
και κρούσης σε πολλές επιφάνειες. 
Οξείδωση και ελάχιστο ίζημα. Πιθανώς 
σφύρα/τριπτήρας.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1115 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 6,75 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο τριγω-
νικού σχήματος και ορθογώνιας με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης σε αρκετές όψεις 
του και πιθανά ίχνη κρούσης σε τρεις 
στενές επιφάνειες. Πιθανώς τριπτήρας.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1116 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,05  
ΠΑΧΟΣ 4,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου 
σχήματος και περίπου τριγωνικής 
διατομής με δύο γωνιώδεις εσοχές 
(άγνωστης χρήσης) και ίζημα κατά 
τόπους. Πιθανώς σφύρα/τριπτήρας.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1117 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάση εργασίας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 12,1 
ΠΛΑΤΟΣ 10,4  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα πλακοειδούς 
λίθου με φθορές στην μία επίπεδη 
επιφάνεια που φέρει ίχνος κρούσης. 

Πιθανώς βάση εργασίας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1128 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 13,6 
ΠΛΑΤΟΣ 11,4  
ΠΑΧΟΣ 10,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος ερ-
γαλείο κρούσης με δύο φυσικές εσοχές 
και ίχνη κρούσης σε μία όψη. Ιζήματα 
σε εκτεταμένο μέρος της επιφάνειας. 
Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1135 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχ./Ακονόπ. (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 4,65 
ΠΛΑΤΟΣ 2,65  
ΠΑΧΟΣ 1,65  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα γουδοχε-
ριού ή ακονόπετρας(;) ελλειψοειδούς 
επιμήκους σχήματος και αδιάγνωστης 
διατομής. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1136 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,85 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα εργαλείου 
επιμήκους σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίζημα σε μία όψη, ίχνη τρι-
βής στην άλλη. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1137 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 3,35 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βότσαλο περίπου 
τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής με μία σχετικά λεία όψη. Απο-
κρουσμένη επιφάνεια σε μία ευρεία 
όψη. Πιθανώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1138 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,15 
ΠΛΑΤΟΣ 3,75  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ελλει-
ψοειδούς σχήματος και τριγωνικής 
διατομής με ρωγμές στην μία στενή 
όψη που ίσως προκλήθηκαν από χρήση 
(κρούση). Ύπαρξη ιζημάτων. Πιθανώς 
επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1139 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίπου σφαιρικό 
εργαλείο με ίχνη κρούσης σε πολλές 
επιφάνειες και ιζήματα. Πιθανώς επι-

κρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1140 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2,85  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα ακονό-
πετρας πιθανώς επιμήκους σχήματος 
και ορθογώνιας με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες διατομής. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1141 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,45  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος ακέ-
ραιο εργαλείο με πολλαπλές πιθανές 
επιφάνειες τριβής και με ίχνη χρήσης. 
Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1142 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου με κάποιες 
αποκρούσεις στην περιφέρεια και ίχνη 
κρούσης.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1143 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα λειαντήρα. 
Σώζεται τμήμα της επιφάνειας λείαν-
σης. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1144 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,05 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός ακέραιος τριπτήρας 
περίπου απιόσχημος με ημιελλειψοει-
δή διατομή και μία όψη με ίχνη τριβής. 
Ύπαρξη ιζημάτων. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1145 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 3,8   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο περίπου 
ωοειδές με ακανόνιστην διατομή με ίχνη 
κρούσης στις όψεις και μία ορατή επιφά-
νεια τριβής. Ύπαρξη ιζημάτων. Πιθανώς 
σφύρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1146 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος; 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,15 
ΠΛΑΤΟΣ 7,3  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
περίπου τριγωνικού σχήματος και τρι-
γωνικής διατομής με πολλές επιφάνειες 
τριβής που φέρουν σαφή ίχνη. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1147 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακανό-
νιστου σχήματος με ίχνη κρούσης και 
ίζημα. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1148 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,65 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο σχεδόν σφαιρικό 
με ελλειψοειδή διατομή και με ίχνη 
κρούσης στην περιφέρεια και στις δύο 
ευρείες όψεις. Φέρει ίζημα. Πιθανώς 
σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1149 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 12,4 
ΠΛΑΤΟΣ 9,4  
ΠΑΧΟΣ 4,25  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου 
τραπεζιοειδούς σχήματος και περίπου 
τετράπλευρης διατομής με ίχνη 
κρούσης και δύο ευρείες επιφάνειες 
τριβής. Φέρει ίζημα. Πιθανώς σφύρα/
τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1150 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,25 
ΠΛΑΤΟΣ 4,85  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής με πολλαπλά 
ίχνη κρούσης. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1176 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου (συνα-
νήκει και συγκολλάται με το Λ1177) 
ακανόνιστου σχήματος και περίπου 
κυκλικής διατομής, με κάποιες λείες 
επιφάνειες και εμφανή ίχνη κρούσης. 
Παρουσία ιζημάτων. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1177 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 

ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
1,45  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα σφύρας (συ-
νανήκει και συγκολλάται με το Λ1176). 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1178 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7,15 
ΠΛΑΤΟΣ 5,35  
ΠΑΧΟΣ 3,55  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου με 
έντονες αποκρούσεις και ίζημα που 
δυσκολεύουν την ταύτιση. Ίσως πρό-
κειται για σφύρα/πέλεκυ ή τριπτήρα 
(σώζονται ίχνη τριβής σε μία ευρεία 
επίπεδη επιφάνεια). 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1179 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,75  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ελλειψοειδές 
πεπλατυσμένο με μία τουλάχιστον 
λεία επιφάνεια στίλβωσης. Πιθανώς 
στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1180 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3 
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ελλειψοειδές 
επίμηκες πεπλατυσμένο με μία του-
λάχιστον λεία επιφάνεια στίλβωσης. 
Πιθανως στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1227 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα; 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 9,4  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθος πλακοειδής σχεδόν 
ημικυλινδρικού σχήματος με αποκρου-
σμένη περιφέρεια. Πιθανώς πώμα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1228 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ελλειψοει-
δούς σχήματος και διατομής. Το ήμισυ 
του εργαλείου έχει αποκρουσθεί. Δύο 
λείες (αρκετά) ευρείες όψεις χωρίς ίχνη 
χρήσης. Πιθανώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1229 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ);    
ΠΑΧΟΣ 3,35 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου αδιάγνω-
στου σχήματος (ίσως σφαιρικού) με 

ίχνη κρούσης. Ενδεχομένως συνανήκει 
με το Λ1269 και στην περίπτωση αυτή 
το σχήμα του θα ήταν σφαιρικό. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1230 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,85  
ΠΑΧΟΣ 2,95  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου με ίχνη 
κρούσης στο ένα άκρο και αποκρου-
σμένο το άλλο άκρο (σώζεται περίπου 
το ήμισυ). Πιθανώς γουδοχέρι ή απο-
κρουσμένος (ίσως από φθορά) πέλεκυς. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1231 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,45 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου επιμή-
κους σχήματος και ορθογώνιας με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής 
(στο σωζόμενο τμήμα). Μία πολύ λεία 
επιφάνεια τριβής με ίχνη χρήσης. Απο-
κρούσεις στο υπόλοιπο σώμα. Πιθανώς 
τριπτήρας.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1232 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο απιόσχη-
μο με τραπεζιοειδή αποστρογγυλεμένη 
διατομή με ίχνη κρούσης σε διάφορα 
σημεία της επιφάνειάς του. Πιθανώς 
επικρουστήρας.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1233
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου επιμήκους 
ελλειψοειδούς σχήματος και περίπου 
τριγωνικής διατομής με μία λεία ευρεία 
επιφάνεια τριβής. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1234 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο τραπεζιο-
ειδούς με αποστρογγυλεμένες γωνίες 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής 
με μία περιορισμένη επίπεδη επιφά-
νεια τριβής. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1235 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
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ΠΑΧΟΣ 4,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου περίπου 
σφαιρικού σχήματος, με ίχνη κρούσης 
παντού και μία αρκετά λεία ευρεία 
όψη. Ύπαρξη ιζήματος. Πιθανώς σφύ-
ρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1236 
ΕΙΔΟΣ Βερλίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα εργα-
λείου αδιάγνωστου σχήματος με μία 
ελαφρώς λεία επιφάνεια. Πιθανώς 
τριπτήρας. 

Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1248 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3 
ΠΑΧΟΣ 5,55   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο σχήματος 
περίπου κόλουρου κώνου και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει ίχνη κρούσης 
στην βάση. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1249 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φέρει 
στην κόψη ευκρινή ίχνη χρήσης και 
στην φτέρνα του αποκρούσεις. Το άνω 
ήμισυ του εργαλείου προς την πλευρά 
της φτέρνας είναι αρκετά διαβρωμένο. 
Στο μέσον της μιας ευρείας όψης υπάρ-
χουν ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1250 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 12,5 
ΠΛΑΤΟΣ 10,5  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ακανόνι-
στου σχήματος. Σώζει μία τουλάχιστον 
επιφάνεια τριβής. Πιθανώς τριπτήρας.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1251 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρ./Λειαντ.; 
ΜΗΚΟΣ 5,45 
ΠΛΑΤΟΣ 2,95  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής με γωνιώδη 
εσοχή. Πολύ καλά λειασμένη επιφά-
νεια. Ίχνη κρούσης στο ένα στενό άκρο. 
Ύπαρξη ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1257 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,45 

ΠΛΑΤΟΣ 4,3 
ΥΨΟΣ 3   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου 
σφαιρικού σχήματος και περίπου 
τριγωνικής διατομής με μία ευρεία 
επιφάνεια αρκετά λεία και κατάλληλη 
για τριβή. Πιθανώς τριπτήρας.  

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1258 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα;    
ΠΑΧΟΣ 2,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν κυκλικό πλακοειδές 
κομμάτι ασβεστόλιθου που πιθανότατα 
έχει διαμορφωθεί σε πώμα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1259 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,95  
ΠΑΧΟΣ 1,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα αγγείου. 
Σώζεται μόνο τμήμα του χείλους. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1260 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα ασβε-
στολιθικής πλάκας που έχει μία φυσική 
αβαθή κοιλότητα. Πιθανώς τριβείο. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1264 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα πεπιεσμένου σφαι-
ρικού σχήματος με ίχνη κρούσης στην 
περιφέρεια και στο κέντρο της μιας όψης. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1265 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κροκάλα ακανόνιστου 
ρομβοειδούς σχήματος και μηνοειδούς 
διατομής με οξειδωμένη επιφάνεια. 
Πιθανή χρήση ως τριπτήρας σε μία από 
τις επιφάνειές της. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1266 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,25  
ΠΑΧΟΣ 2,55  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο τριγω-
νικού με αποστρογγυλεμένες γωνίες 
σχήματος και παρόμοιας διατομής, με 
μία πιθανή επιφάνεια λείανσης. Πιθα-
νώς λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1267 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 4,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακανό-
νιστου τραπεζιοειδούς σχήματος και 
περίπου κυκλικής διατομής με ίχνη 
κρούσης σε διάφορα σημεία. Ύπαρξη 
ιζήματος. Πιθανώς σφύρα.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1268 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο (διαβάσης ή ανδε-
σίτης)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας; 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,25  
ΠΑΧΟΣ 1,53  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πλακοειδής λίθος ορθογω-
νίου σχήματος που πιθανώς χρησιμο-
ποιήθηκε και στις δύο ευρείες επίπεδες 
επιφάνειές του ως λειαντήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1269 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ);    
ΠΑΧΟΣ 4,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8,55 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο σωζόμενο κατά το 
ήμισυ, σφαιρικού σχήματος που συνα-
νήκει με το Λ1229. Φέρει ίχνη κρούσης. 
Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1281 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου τριγωνι-
κού σχήματος και τραπεζιοειδούς δια-
τομής με δύο τουλάχιστον επιφάνειες 
τριβής. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1282 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο πλακοειδές απιό-
σχημο με μία τουλάχιστον όψη χρήσης. 
Ύπαρξη οξείδωσης και ιζήματος. Φέρει 
μικρές οπές στην επιφάνεια αδιάγνω-
στης χρήσης. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1318 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8 
ΥΨΟΣ 3,9   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο περίπου 
πυραμιδοειδές με μία σχεδόν τετρά-
πλευρη βάση με ίχνη κρούσης. Ύπαρξη 
ιζήματος. Πιθανώς επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1319 
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ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο, απιόσχη-
μο και περίπου τριγωνικής διατομής με 
μία επίπεδη όψη (ίσως για τριβή) αρ-
κετά λεία. Εκτεταμένο ίζημα. Πιθανώς 
τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1328 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανώς σφαιρικού 
εργαλείου με ελλειψοειδή διατομή και 
ίχνη κρούσης στην περιφέρεια. Ενδε-
χομένως οι δύο παράλληλες επίπεδες 
ευρείες επιφάνειες προορίζονταν για 
τριβή. Πιθανώς σφύρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1335 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου τριγω-
νικού σχήματος και διατομής που 
έχει επιφάνειες τριβής. Το σχήμα του 
τελικού εργαλείου είναι αδιάγνωστο. 
Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1336 
Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφαιρικής σφύρας 
με ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1342 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα εργαλεί-
ου τριγωνικού σχήματος και διατομής. 
Έχει δύο ευρείες επίπεδες επιφάνειες. 
Ίχνη οξείδωσης. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2250 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης δια  τομής. Κυρτή φτέρνα, 
ασύμμετρες πλευρές (μία ευθεία και 
μία ελαφρώς καμπύλη) που καταλή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με κυρτή 
ακμή. Η πρόσθια πλευρά δια τηρεί την 
φυσική επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1182 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,7  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα περίπου τραπεζιό-
σχημη, ορθογώνιας με αποστρογγυ-
λεμένες γωνίες διατομής, με μεγάλη 
απόκρουση στην μία ευρεία όψη και 
ίχνη κρούσης στην περιφέρεια. Ύπαρξη 
ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1193 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,9  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πλακοειδούς λίθου 
αδιάγνωστου σχήματος και ελλειψο-
ειδούς πεπλατυσμένης διατομής με 
μία τουλάχιστον επιφάνεια τριβής. 
Πιθανώς τριβείο. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1194 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,35 
ΠΑΧΟΣ 3,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επικρουστήρας σφαιρικού 
πεπιεσμένου σχήματος με ίχνη κρού-
σης και ίζημα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1195 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,8  
ΠΑΧΟΣ 5,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου ακανό-
νιστου σχήματος και ορθογώνιας με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής, 
με οξειδωμένη την εξωτερική του 
επιφάνεια και ίζημα. Δύο πιθανές επι-
φάνειες τριβής. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1197 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 13,75 
ΠΛΑΤΟΣ 11,8  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό τμήμα τριβείου 
ημιελλειψοειδούς σχήματος και ελλει-
ψοειδούς πεπλατυσμένης διατομής με 
ίχνη χρήσης σε μία τουλάχιστον όψη. 
Αποκρούσεις στην περιφέρεια. Ύπαρξη 
ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1206 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο (διαβάσης ή ανδε-
σίτης) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,65 
ΥΨΟΣ 3,5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα αδιά-
γνωστου σχήματος εργαλείου. Ύπαρξη 

λείας επιφάνειας και ιζήματος. Πιθα-
νώς τριπτήρας. 

Ι / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1343 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου επιμή-
κους σχήματος και ορθογώνιας με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 
Ύπαρξη ιζήματος. Πιθανά ίχνη χρήσης. 
Πιθανώς γουδοχέρι. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1314 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχ.Ακονόπ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από γουδοχέρι, 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής με ρωγμή και ίζημα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1315 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 12,7 
ΠΛΑΤΟΣ 12,35  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακανό-
νιστου πλακοειδούς σχήματος με μία 
ευρεία επίπεδη επιφάνεια εργασίας. 
Πιθανώς τριβείο. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1312 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 11,7 
ΠΛΑΤΟΣ 9,5  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο τετρά-
πλευρου με αποστρογγυλεμένες γωνίες 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής 
με πιθανή επιφάνεια τριβής στην μία 
όψη. Φέρει ίζημα στην άλλη ευρεία 
όψη. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1313 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,55 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 3,15  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου επιμή-
κους σχήματος και τετράγωνης με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 
Πιθανώς ακονόπετρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1205 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ακονόπετρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,45  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανής ακονόπε-
τρας ελλειψοειδούς επιμήκους σχήμα-
τος και ορθογώνιας με αποστρογγυλε-
μένες γωνίες διατομής. 
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ΤΟΜΗ Ι / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1355 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο πλακοειδές 
ακανόνιστου μηνοειδούς σχήματος, με 
ίχνη χρήσης και στην περιφέρεια και 
στις δύο ευρείες επιφάνειες. Ίζημα σε 
μεγάλο μέρος της επιφάνειας. Πιθανώς 
τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1356 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο ελλειψοειδούς 
πεπλατυσμένου σχήματος και παρόμοι-
ας διατομής, που στην μία στενή άκρη 
φέρει ίχνη κατεργασίας με στόχο την 
διαμόρφωση ακμής. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1316 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα-Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 8,8  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ακα-
νόνιστου σχήματος και διατομής με 
κρούσεις σε διάφορα σημεία και ίχνη 
ιζήματος. Πιθανώς σφύρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1317 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο απιόσχημο 
με πεντάπλευρη με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες δια τομή. Φέρει ίχνη κρούσης και 
μία πιθανή επίπεδη όψη τριβής. Πιθανώς 
επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1329 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,95  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος 
σφύρα με ίχνη κρούσης και ιζήματα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1357 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο 
περίπου κυκλικού σχήματος και 
τριγωνικής με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες δια  τομής. Φέρει πολλαπλά ίχνη 
κρούσης και είναι πολύ αποκρουσμέ-
νο κυρίως στην μία του όψη. Ύπαρξη 
ιζήματος. Πιθανώς επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 14 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1152 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάση εργασίας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 13,4 
ΠΛΑΤΟΣ 12,2  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανής βάσης 
εργασίας, πλακοειδούς σχήματος με 
αποκρούσεις στην περιφέρεια και τις 
δύο ευρείες επιφάνειες. Εκτεταμένο 
ίζημα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 14 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1153 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο σφαιρικού πεπιε-
σμένου σχήματος με μία ευρύτερη όψη 
και εκτεταμένα ίχνη κρούσης. Ύπαρξη 
ιζήματος. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1198 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο 
ΜΗΚΟΣ 5,1   
ΠΑΧΟΣ 1-1,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αγγείο ημισφαιρι-
κού σχήματος με μικρές αποκρούσεις 
στο χείλος και ίχνη κρούσης στην 
βάση. Ιζήματα κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1219 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα 
ΜΗΚΟΣ 5,85    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο σφαιρικού 
πεπιεσμένου σχήματος με ίχνη κρούσης 
στο κέντρο της μιας (τουλάχιστον) ευρύ-
τερης επιφάνειας και στην περιφέρεια. 
Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1220 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,45 
ΠΛΑΤΟΣ 2,45  
ΠΑΧΟΣ 1,55  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό τμήμα εργαλείου αδιά-
γνωστου σχήματος με μία αρκετά λεία 
επιφάνεια (τριβής). Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1221 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στιλβωτήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,75 
ΠΛΑΤΟΣ 2,85  
ΠΑΧΟΣ 1,75 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής με μία 
πολύ λεία και στιλβωμένη επιφάνεια. 
Πιθανώς στιλβωτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1051 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης χονδροειδής  ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑ Πέλεκυς 

ΜΗΚΟΣ 17 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο εργαλείο, 
επίμηκες με σχεδόν κυκλική διατομή και 
χονδροειδώς διαμορφωμένη ακμή. Φέ-
ρει ίχνη χρήσης στην μία οξεία απόληξη. 
Αποκρούσεις στην επιφάνεια που είναι 
σχετικά λειασμένη. Πιθανώς πέλεκυς. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1052 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επιμή-
κης με ελλειψοειδή διατομή. Κόψη 
καλοσχηματισμένη μήκους 3,5 εκ. με 
ίχνη χρήσης. Πολύ καλή λείανση στο 
ήμισυ της επιφάνειας (προς την κόψη) 
και ίχνη κρούσης στο λιγότερο λείο 
υπόλοιπο σώμα. Ύπαρξη ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1053 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 15,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς επιμήκους σχή-
ματος και ελλειψοειδούς διατομής με 
ημικυκλικά διαμορφωμένη ακμή. Φέρει 
ίχνη χρήσης και πολλαπλά ίχνη κρούσης 
στην απέναντι της κόψης οξεία απόληξη 
και άλλα σημεία της επιφάνειάς της. 
Καλή λείανση στα σημεία που δεν 
φέρουν ίχνη κρούσης. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1054 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 13,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες εργαλείο σχεδόν 
κυκλικής διατομής με σχετικά στενή 
κόψη (2,9 εκ.). Έντονα διεσπαρμένα 
ίχνη κρούσης στην κόψη και την 
απέναντί της οξεία απόληξη όπως και 
σε όλη την επιφάνεια που φέρει αδρή 
λείανση. Ύπαρξη ιζήματος. Πιθανώς 
πέλεκυς. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1055 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 14,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 3,85  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς επιμήκους περί-
που τριγωνικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής με κόψη πλάτους 4,8 
εκ. που φέρει ίχνη κρούσης και χρήσης 
στην επιφάνεια. Αδρή λείανση στο 
ήμισυ του σώματος απέναντι από την 
κόψη και καλύτερης ποιότητας λείανση 
προς την κόψη. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1056 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 14 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής με 
ημικυκλική κόψη με λίγα ίχνη φθοράς 
και πολύ καλή λείανση επιφάνειας στο 
ήμισυ του σώματος προς την κόψη. 
Ίχνη κρούσης στην υπόλοιπη επιφά-
νεια και την απέναντι οξεία απόληξη. 
Ίχνη χρήσης στις ευρείες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1057 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 14,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής με 
αδρή επιφάνεια και ίχνη κρούσης σε 
εκτεταμένες περιοχές και απέναντι από 
την κόψη που είναι αρκετά χονδροει-
δής και φέρει ίχνη χρήσης. Παρουσία 
ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1058 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 13,7 
ΠΛΑΤΟΣ 9,3  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστου σχήματος και 
τριγωνικής διατομής πιθανό εργαλείο 
που ίσως χρησιμοποιήθηκε ως τριπτή-
ρας ή σφύρα (ίχνη κρούσης στην οξεία 
απόληξή του). 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1059 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 18,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τραπεζιο-
ειδούς με αποστρογγυλεμένες γωνίες 
σχήματος και ατρακτοειδούς διατομής 
με τοξωτή κόψη μήκους 6,4 εκ. με εξαι-
ρετική λείανση των επιφανειών του 
και πλευρικές μακρόστενες επιφάνειες. 
Ίχνος κρούσης στην απέναντι της 
κόψης στενή όψη. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 16 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1060 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 13,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς 
επιμήκης ελλειψοειδούς διατομής, με 
αδρή κατεργασία επιφάνειας και άφθο-
να ίχνη κρούσης σε διάφορα σημεία. 
Έντονα ίχνη χρήσης στην ευρεία κόψη 
και ίζημα. 

Ι / A.M. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1346 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχ./Ακονόπ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,7 

ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου επιμή-
κους τετράπλευρης διατομής με ίχνη 
κρούσης στην οξεία απόληξη. Ύπαρξη 
ιζήματος. Πιθανώς γουδοχέρι ή ακο-
νόπετρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1061 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 15,7 
ΠΛΑΤΟΣ 12,6  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πλακοειδούς πιθα-
νώς ελλειψοειδούς τριβείου με δύο 
ευρείες επίπεδες επιφάνειες εκ των 
οποίων η μία φέρει πιθανότατα ίχνη 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1062 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 14,6 
ΠΛΑΤΟΣ 10,6  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς τριγωνικού με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες πλακοει-
δούς σχήματος, περίπου διαμορφωμέ-
νος, με ευρεία κόψη με ίχνη χρήσης. 
Κρούση σε πολλά σημεία. Ύπαρξη 
ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1063 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ακανόνιστου τραπε-
ζιοειδούς αποστρογγυλεμένου σχήματος 
και τριγωνικής διατομής με πολλαπλά 
ίχνη κρούσης. Ύπαρξη ιζήματος. Πιθανώς 
επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1064 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βάση εργασίας ΜΗΚΟΣ 26,2 
ΠΛΑΤΟΣ 20,6  
ΠΑΧΟΣ 10,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο ογκώδες ακανό-
νιστου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής που πιθανώς είχε χρησιμο-
ποιηθεί ως βάση εργασίας, τριβής και 
κρούσης. Ύπαρξη ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1065 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 11,9 
ΠΛΑΤΟΣ 9,9  
ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σφαιρικό πεπιε-
σμένο εργαλείο με μία επίπεδη λεία 
επιφάνεια και πολλαπλά ίχνη κρούσης 
στην υπόλοιπη επιφάνεια. Πιθανώς 
σφύρα/τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1066 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,2    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,45 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο σφαιρικού 
σχήματος με ίχνη κρούσης. Πιθανώς 
επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1067 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ημιτελές Εργαλείο 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,85  
ΠΑΧΟΣ 1,85  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο απιόσχημο πλα-
κοειδές με αρχή σχηματισμού κόψης 
σε μία οξεία όψη. Πιθανή προσπάθεια 
διαμόρφωσης πέλεκυ. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1068 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα/Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 10,35 
ΠΛΑΤΟΣ 8,85  
ΠΑΧΟΣ 5,05  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο τραπεζιο-
ειδούς με αποστρογγυλεμένες γωνίες 
σχήματος και περίπου ελλειψοειδούς 
διατομής, με μία πιθανή επιφάνεια τρι-
βής και ίχνη κρούσης. Πιθανώς σφύρα/
τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1069 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πρώτη ύλη
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,45  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν τριγωνικό πλακοει-
δές βότσαλο που πιθανότατα προορι-
ζόταν για κατεργασία.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1070 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 17 
ΠΛΑΤΟΣ 11,2  
ΠΑΧΟΣ 7,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής 
με μία φαινόμενη επιφάνεια τριβής. 
Εκτεταμένη περιοχή ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1071 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,8 
ΠΛΑΤΟΣ 8,7  
ΠΑΧΟΣ 6,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σφαιρικού εργαλεί-
ου με ίχνη κρούσης. Ύπαρξη ιζήματος. 
Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1072 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο περίπου 
ελλειψοειδές με ακανόνιστη διατομή. 
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Φέρει πολλαπλά ίχνη κρούσης ιδιαί-
τερα στις δύο στενότερες όψεις και 
ίζημα. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1073 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα; 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 5,33  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο περίπου τραπεζιό-
σχημο και ελλειψοειδούς διατομής με 
ίχνη κρούσης και ίζημα. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1074 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι; 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο ελλει-
ψοειδούς σχήματος και κυκλικής 
διατομής με λεία επιφάνεια και ίχνη 
κρούσης στις οξείες απολήξεις. Πιθα-
νώς γουδοχέρι. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1321 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,55  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο γουδοχέρι, 
σχετικά μικρού μήκους, ελλειψοειδούς 
επιμήκους σχήματος και ορθογώνιας με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες διατομής. 
Έχει αποκρουσμένο άκρο και φέρει 
ίζημα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1322 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο επίμηκες απιόσχη-
μο εργαλείο με ίχνη κρούσης στην μία 
απόληξη και ίζημα. Πιθανώς γουδοχέρι. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1323 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο(;)-Πρώτη ύλη (;) 
ΜΗΚΟΣ 2,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,45  
ΠΑΧΟΣ 0,86  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο πλακοειδές τρι-
γωνικού σχήματος με ίχνη κατεργασίας 
στην περιφέρεια. Αδιάγνωστης χρήσης. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1366 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,45 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από περίπου σφαιρι-
κό εργαλείο με ίχνη κρούσης. Ύπαρξη 
ιζήματος. Πιθανώς σφύρα. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 

ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2242 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 7,3  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης κυκλικής διατομής. 
Δεν διαπιστώνονται σαφή ίχνη κατερ-
γασίας στην επιφάνεια του εργαλείου. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. 
Μεγάλη ποσότητα ιζηματογενών 
αποθέσεων. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2243 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 7,9  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Επίπεδη φτέρ-
να, ευθείες αποκλίνουσες πλευρές που 
καταλήγουν σε ασύμμετρη κόψη. Ίχνη 
κατεργασίας με κρούση και κατόπιν 
τριβή στην φτέρνα και τμήματα της 
περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2244 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου τραπεζιοειδούς σχήμα-
τος και ακανόνιστης διατομής. Δεν 
διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας στην 
επιφάνεια του εργαλείου. Σαφή ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Ιζηματο-
γενείς αποθέσεις κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2245 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 10,6  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σφαιρικού 
πεπιεσμένου σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Σαφή ίχνη κατεργασίας 
με κρούση και κατόπιν αδρή τριβή στην 
περιφέρεια και τις δύο ευρείες πλευρές. 
Πιθανά ίχνη χρήσης-κρούσης σε τμήμα-
τα των πλευρικών επιφανειών και την 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2246 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,9  
ΠΑΧΟΣ 6,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας 
στην επιφάνεια του εργαλείου. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης σε τμήματα της περι-
φέρειας και στο κέντρο των πλευρικών 
επιφανειών. Ιζηματογενείς αποθέσεις 

κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2247 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Δεν 
εντοπίζονται ίχνη κατεργασίας στην 
επιφάνεια του εργαλείου. Σαφή ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία πλευρά. 
Πιθανά ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Αρκετή διάβρωση. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2248 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,9 
ΠΛΑΤΟΣ 9,6  
ΠΑΧΟΣ 6,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Δεν εντοπίζονται σαφή ίχνη κατεργασί-
ας στην επιφάνεια του εργαλείου. Σαφή 
ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα και 
πιθανώς στο κέντρο της μιας ευρείας 
πλευράς. Μικρή ποσότητα ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2249 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγω-
νικού σχήματος και ακανόνιστης ελ-
λειψοειδούς διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
καμπύλες πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με κυρτή ελαφρώς 
στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 32 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1333 
ΕΙΔΟΣ Χαλκηδόνιος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κροκάλα/Πρώτη ύλη 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 3,55  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο απιόσχημο 
μηνοειδούς διατομής με παρουσία 
ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 32 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1334 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,35  
ΠΑΧΟΣ 0,81  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βότσαλο πλακοειδές 
ελλειψοειδούς σχήματος. Σχηματίζει 
ακμές στις δύο μακρές πλευρές. Πιθανή 
προσπάθεια διαμόρφωσης εργαλείου 
(ίσως πελέκεως). 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1354 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο (Διαβάσης ή ανδε-
σίτης)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα εργαλεί-
ου αδιάγνωστου σχήματος με μία επί-
πεδη λεία επιφάνεια, ίσως για τριβή. 
Ύπαρξη ιζήματος. Πιθανώς τριπτήρας. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 58 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2258 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, συμμετρικές 
καμπύλες πλευρές που καταλήγουν σε 
συμμετρική λοξότμητη κόψη με κυρτή 
ακμή. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 60 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2251 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
ασύμμετρες καμπύλες πλευρές που 
απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
ασύμμετρη ακμή. Ίχνη κατεργασίας με 
λάξευση (από την περιφέρεια προς το 
κέντρο). 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 60 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2252 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος απιόσχημος 
πέλεκυς ακανόνιστης τριγωνικής διατο-
μής. Κυρτή φτέρνα, ασύμμετρες πλευ-
ρές που καμπυλώνουν ελαφρώς προς 
το κέντρο και συγκλίνουν σε έντονα 
λοξότμητη κόψη. Τμήμα της περιφέ-
ρειας έχει διαμορφωθεί με κρούση και 
κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 60 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2254 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,7 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 5,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
πολυεδρικού σχήματος και ακανόνι-
στης διατομής. Κυρτή φτέρνα, ασύμ-
μετρες πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με κυρτή στομωμένη 
ακμή. Η πρόσθια πλευρά του εργαλείου 
διατηρεί την φυσική επιφάνεια του 
λίθου με εξαίρεση μία μεγάλη από-
κρουση. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 60 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2255 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 

ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7,3  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος κολουροκωνικός 
επικρουστήρας ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει σαφή ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν αδρή τριβή στο μεγαλύτερο 
τμήμα της επιφάνειάς του. Σαφή ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο κυρτό και το πε-
πλατυσμένο άκρο. Σχετική διάβρωση και 
συσσώρευση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Ι / A.M. 79 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2256 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 7,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Δεν εντοπί-
ζονται ίχνη κατεργασίας στην επιφάνεια 
του εργαλείου. Σαφή ίχνη χρήσης-κρού-
σης στο ένα άκρο. Σημαντική ποσότητα 
ιζηματογενών αποθέσεων κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1109 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7,52  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σφύρα σωζόμενη κατά το 
ένα τέταρτο περίπου, πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος. Έχει αδρή επιφά-
νεια. Φέρει ίχνη κρούσης στην περιφέ-
ρεια και στο κέντρο των δύο πλευρών. 
Μεγάλη διάβρωση του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1110 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας/επικρουστήρας 
σωζόμενος κατά το ήμισυ, πιθανώς 
επιμήκους σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη κρούσης στο 
σωζόμενο άκρο (επικρουστήρας) και 
τριβής στην μία επίπεδη επιφάνεια 
(τριπτήρας). 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1111 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας πιθανώς τραπε-
ζιόσχημος και τριγωνικής διατομής. 
Κακή διατήρηση της μιας επίπεδης 
επιφάνειας. Δεν σώζεται το ένα άκρο. 
Φέρει αποκρούσεις στην περιφέρεια 
και ίχνη τριβής-λείανσης στην μία 
επιφάνεια.
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1129 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 

ΜΗΚΟΣ 12,4 
ΠΛΑΤΟΣ 9,6  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας/επικρουστήρας πολυεδρικού 
σχήματος και τριγωνικής διατομής. Δεν 
σώζεται μεγάλο μέρος της μιας από 
τις δύο ευρείες πλευρές. Φέρει ίχνη 
χρήσης-κρούσης στις ακμές και ίχνη 
χρήσης-τριβής στις πλευρές. Διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1130 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ελλειψοειδούς σχήματος και ακανόνι-
στης διατομής. Ευθείες πλευρές που 
απολήγουν σε δύο λοξότμητες κόψεις, 
ασύμμετρες, καμπύλες στομωμένες 
ακμές. Η πρόσθια πλευρά διατηρεί την 
φυσική επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1131 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γουδοχέρι επίμηκες, πεπλα-
τυσμένο κυλινδρικό, ελλειψοειδούς 
διατομής, ελλιπές στο κατώτερο τμήμα 
του. Φέρει με πιθανά ίχνη αποκρούσε-
ων στο ανώτερο τμήμα του. Ελάχιστη 
διάβρωση και μερική συσσώρευση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1132 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
Τριπτ./Επικρ. (TM) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα επικρουστήρα. Σώ-
ζεται κατά τρία τέταρτα (περίπου). Ίχνη 
χρήσης εντοπίζονται στο σωζόμενο 
άκρο και πιθανώς στην περιφέρεια (επι-
κρουστήρας). Η μία ευρεία επιφάνεια 
έχει υποστεί κατεργασία και παρουσιά-
ζει σαφή ίχνη λείανσης-χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1133 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, τραπε-
ζιόσχημος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Παρόλο που τόσο οι ευρείες επιφάνειες 
όσο και η περιφέρεια είναι λειασμένες 
(συνέπεια της μαλακής υφής του ασβε-
στόλιθου), ίχνη χρήσης διακρίνονται 
μόνο σε ορισμένα σημεία. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1134 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
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ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας σωζόμενος κατά 
το ήμισυ. Το πλήρες σχήμα καθώς και 
οι διαστάσεις του αντικειμένου είναι 
διαγνώσιμες διότι σώζεται ακέραια η 
όψη του. Επιφάνεια αδρή και έντονα 
διαβρωμένη. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1168 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5 
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς αποσπασματικά 
σωζόμενος, ακανόνιστου ελλειψοει-
δούς σχήματος και διατομής. Η περιο-
χή της φτέρνας είναι αποκρουσμένη, οι 
ευθείες πλευρές απολήγουν σε κυρτή 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμέ-
νη ακμή. Έχει υποστεί κατεργασία με 
κρούση και κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1169 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επικρουστήρας απο-
σπασματικά σωζόμενος. Φέρει ίχνη 
κρούσης κυρίως στην περιφέρεια. Η 
μία ευρεία επιφάνειά του φέρει ίχνη 
λείανσης-τριβής (ίσως τριπτήρας). 
Ελλείψει ολοκληρωμένης μορφής δεν 
μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο 
χρήσης του και ως τριβείου. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1170 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο (ΤΜ); 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου τριγωνι-
κού σχήματος ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει αποκρούσεις. Η επιφάνεια και 
των δύο πλευρών φέρει ίχνη λειαν-
σης-τριβής. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1171 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας/επικρουστήρας 
πολυεδρικός, ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής στην μία επι-
φάνεια και ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Μερική διάβρωση του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1172 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 15,5 
ΠΛΑΤΟΣ 11  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 

σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη κρούσης στις δύο ευρείες 
πλευρές και στην περιφέρεια, κυρίως 
στα δύο άκρα του εργαλείου. Ικανή 
διάβρωση και πολλές ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1173 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ.; 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαλείο, πολυεδρικό, 
τριγωνικής διατομής. Δεν σώζεται το 
ένα άκρο του (ίσως λόγω σύγχρονης 
θραύσης). Επιφάνεια αδρή και ιδιαίτε-
ρα διαβρωμένη τόσο στην περιφέρεια 
όσο και στις ευρείες πλευρές. Η μία 
ευρεία επιφάνειά του έχει πιθανότατα 
υποστεί λείανση. Πιθανώς τριπτήρας/
επικρουστήρας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1174 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
κυρτή με επίπεδη κορυφή, πλευρές 
ασύμμετρες, έντονα αποκλίνουσες 
που απολήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με στομωμένη ακμή. Η πρόσθια όψη 
έχει υποστεί κατεργασία με κρούση και 
εξομάλυνση με τριβή. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1181 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος, επιμήκης 
πέλεκυς ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Δεν σώζεται τμήμα της 
φτέρνας. Πλευρές ελαφρώς αποκλί-
νουσες που λοξοτέμνονται σε κόψη με 
στομωμένη ευθεία ακμή.
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1183 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς απιόσχη-
μος και ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα 
καμπύλη με επίπεδη κορυφή, πλευρές 
αποκλίνουσες που απολήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμένη 
ακμή. Το εργαλείο έχει υποστεί σε όλη 
την επιφάνεια κατεργασία με κρούση και 
εξομάλυνση με τριβή. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1184 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  

ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου. Σώζεται 
λιγότερο από το ένα τέταρτο της συνο-
λικής επιφάνειας. Φέρει ίχνη λείανσης 
στην μία λεία όψη (τριπτήρας) και 
πιθανά ίχνη κρούσης στην περιφέρεια 
(επικρουστήρας). 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1185 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, πολυ-
εδρικός και τριγωνικής διατομής. Αδρά 
κατεργασμένη επιφάνεια, μερικώς 
διαβρωμένη στην περιφέρεια. Φέρει 
ίχνη λείανσης στην ευρύτερη όψη. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1186 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα. Φέρει ίχνη 
λείανσης στις αποσπασματικά σωζό-
μενες όψεις. Επιμελώς κατεργασμένη 
περιφέρεια που φέρει πιθανώς ίχνη 
κρούσης (ίσως επικρουστήρας). 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1187 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο, σωζόμενο μάλλον 
κατά το ήμισυ, δισκοειδές, σχήματος 
πιθανώς κυκλικού και ελλειψοειδούς 
διατομής. Έχει διαβρωμένη περιφέ-
ρεια. Η κατώτερη επιφάνεια διαμορ-
φώνει επίπεδη βάση. Η συσσώρευση 
ιζήματος στην επιφάνεια δεν επιτρέπει 
τον εντοπισμό των ιχνών τριβής. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1188 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,1 
ΠΛΑΤΟΣ 1,6  
ΠΑΧΟΣ 1,35  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα κυλινδρικού 
επιμήκους τριπτήρα, ελλειψοειδούς 
διατομής. Ελλιπές κατά το ανώτερο και 
κατώτερο τμήμα. Διακρίνονται ίχνη 
κατεργασίας στις επιφάνειες αλλά όχι 
ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1189 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος επιμήκης 
επικρουστήρας, απιόσχημος και τρι-
γωνικής δια  τομής. Μεγάλη απόκρουση 
σε τμήμα της μιας όψης. Πιθανά ίχνη 
χρήσης στα δύο άκρα. 
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ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1190 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,6  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
(δύο συνανήκοντα τμήματα) λειαντή-
ρας μικρού μεγέθους, ημιελλειπτικού 
σχήματος και διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-λείανσης στην κατώτερη επί-
πεδη επιφάνεια. Μερική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1192 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ.; (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου, πιθανώς 
τριπτήρα/επικρουστήρα. Επιμελώς 
κατεργασμένη επιφάνεια. Δεν διακρίνο-
νται σαφή ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1207 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός λειαντήρας, τρι-
γωνικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-λείανσης 
στην μία ευρεία όψη. Μερική διάβρω-
ση του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1208 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ.; (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 1,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου, πιθανώς 
τριπτήρα/επικρουστήρα. Έχει διαβρω-
μένη επιφάνεια με αρκετά επιμελημένη 
κατεργασία. Δεν φέρει σαφή ίχνη 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1211 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας; 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πιθανός τρι-
πτήρας ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Πιθανώς φέρει ίχνη χρήσης 
στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1212 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα/επικρου-
στήρα. Πρόκειται για το ένα τρίτο 
περίπου της συνολικής επιφάνειας του 

εργαλείου. Επιμελώς κατεργασμένη 
επιφάνεια, ελαφρώς διαβρωμένη στην 
περιφέρεια και κατά τόπους στις δύο 
ευρείες όψεις. Φέρει σαφή ίχνη κρού-
σης στο σωζόμενο άκρο. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1213 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας, ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Αρκετά κατεργασμένες 
επιφάνειες. Ίχνη τριβής-χρήσης στην 
μία ευρεία όψη και πιθανά ίχνη κρούσης 
στα δύο άκρα. Μερική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1214 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας/επικρουστήρας 
σωζόμενος κατά το ήμισυ. Έχει αδρή 
κατεργασία και διαβρωμένη επιφάνεια 
κατά τόπους. Πιθανά ίχνη κρούσης στα 
δύο σωζόμενα άκρα. Σε μερικά σημεία 
εντοπίζονται λειασμένες περιοχές, δεν 
είναι όμως απολύτως σαφή τα ίχνη 
τριβής-χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1224 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς αποσπασματικά 
σωζόμενος, ακανόνιστου ελλειψοει-
δούς σχήματος και σχεδόν τριγωνικής 
διατομής. Η περιοχή της φτέρνας είναι 
αποκρουσμένη. Πλευρές αποκλίνουσες 
που απολήγουν σε συμμετρική κόψη με 
ελαφρώς κυρτή στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1225
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς; (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
εργαλείο. Φέρει σαφή ίχνη ιδιαίτε-
ρα επιμελημένης κατεργασίας. Το 
σωζόμενο άκρο διαμορφώνει επίπεδη, 
πεπλατυσμένη επιφάνεια. Πιθανώς 
πέλεκυς. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1226 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γουδοχέρι αποσπασματικά 
σωζόμενο, επιμήκους κυλινδρικού 
σχήματος και ορθογώνιας διατομής. 

Φέρει ίχνη τριβής (πιθανώς κατεργα-
σίας) σε μία επίπεδη επιφάνεια και 
την περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο σωζόμενο άκρο. Έχουν αποκρου-
σθεί τμήματα από την μία πλευρά της 
περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1242 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς, κωνικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Δεν σώ-
ζεται το ανώτερο τμήμα του (φτέρνα). 
Οι καμπύλες πλευρές καταλήγουν σε 
κόψη σχεδόν συμμετρική με καμπύλη 
στομωμένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας με 
κρούσεις και τριβή στην περιφέρεια και 
στο μεγαλύτερο τμήμα. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1243 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό ακέραιο γουδοχέρι, 
επίμηκες και ελλειψοειδούς διατομής. 
Το ένα άκρο διαμορφώνει επίπεδη, 
πεπλατυσμένη επιφάνεια με σαφή ίχνη 
χρήσης (τριβής και κρούσης). Κατά τό-
πους μικρή διάβρωση της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1244 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ημιελλειπτικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Διαπιστώ-
νονται ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. 
Διαπιστώνονται ίχνη χρήσης-κρούσης: 
1) στις δύο ευρείες επιφάνειες και 2) στο 
ένα άκρο. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1245 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα ασύμ-
μετρη, πλευρές ευθείες που απολήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με ευθεία στομω-
μένη ακμή. Η πρόσθια όψη διατηρεί ως 
επί το πλείστον την φυσική επιφάνεια 
του λίθου. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1275 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Λειαντ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας/λειαντήρας μικρού μεγέθους, 
πιθανώς ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Έχει λεία, ελαφρώς διαβρω-
μένη επιφάνεια. Φέρει ίχνη λείαν-
σης-χρήσης στην μία ευρεία όψη. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1320 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,75 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικός τριπτή-
ρας, πιθανώς κωνικού σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. Σχετικά επιμελής 
κατεργασία με ελάχιστη ωστόσο διά-
βρωση στην περιφέρεια και στα σημεία 
απόκρουσης. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
επίπεδη ευρεία όψη. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1369 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, επιμήκης τριπτή-
ρας/επικρουστήρας, ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Επίπεδη επι-
φάνεια χρήσης με σαφή ίχνη τριβής. 
Αποστρογγυλεμένα άκρα με πιθανά 
ίχνη κρούσης. Ελάχιστη διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1370 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας, μικρού 
μεγέθους, τριγωνικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-λείανσης στην μία ευρεία πλευρά 
και πιθανώς σε τμήματα της περιφέρειας. 
Αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1371 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη μικρή σφύρα 
σχεδόν σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Αδρή σχετικά 
διαβρωμένη επιφάνεια με σαφή ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία όψη 
(επίπεδη διαμόρφωση ) και σε τμήματα 
της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1377 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,6   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος τριπτήρας/επικρουστήρας. Φέρει 
ίχνη τριβής στις δύο ευρείες πλευρές 

και ίχνη κρούσης στο σωζόμενο άκρο. 
Έντονη διάβρωση κατά τόπους και 
κυρίως στην περιοχή της απόκρουσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1378 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,7 
ΠΛΑΤΟΣ 8,2  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην μία ευρεία επιφάνεια. Η μία 
καμπύλη πλευρά είναι αποκρουσμένη. 
Έντονη διάβρωση κυρίως στην μία 
ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1379 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα, ορθο-
γωνίου σχήματος και τραπεζιοει-
δούς διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής 
διαπιστώνονται μόνο στην μία ευρεία 
πεπλατυσμένη επιφάνεια του εργαλεί-
ου. Έντονη κατά τόπους διάβρωση των 
επιφανειών και κυρίως της μιας ευρείας 
όψης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1255 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 13,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος, επιμήκης 
πέλεκυς, ακανόνιστου σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει πολλές 
αποκρούσεις στην περιφέρεια, η οποία 
έχει υποστεί έντονη διάβρωση (συσσώ-
ρευση ιζήματος). 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1256 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας, ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Έχει λεία επιφάνεια, κατά 
τόπους διαβρωμένη στην περιφέρεια 
και στις ευρείες όψεις. Σαφή ίχνη χρή-
σης στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1274 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Λειαντ. 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας/λειαντήρας 
τριγωνικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Έχει λεία, ελάχιστα 
διαβρωμένη επιφάνεια. Φέρει ίχνη λεί-
ανσης-χρήσης στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1325 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επιμήκης τριπτή-
ρας/επικρουστήρας ελλειψοειδούς 
διατομής. Έχει επιμελώς κατεργασμέ-
νη επιφάνεια, διαβρωμένη στην μία 
ευρεία όψη, η οποία φέρει πιθανώς 
ίχνη χρήσης-τριβής. Ίχνη κρούσης στα 
δύο άκρα (επικρουστήρας). Διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1930 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 13,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ακα-
νόνιστου σχήματος και διατομής. 
Φτέρνα ασύμμετρη με κυρτή κορυφή, 
πλευρές ασύμμετρες που συγκλίνουν 
απολήγοντας σε λοξότμητη κόψη με 
ευθεία στομωμένη ακμή. Έχει υποστεί 
κατεργασία με λάξευση στην περιοχή 
της κόψης και της φτέρνας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1261 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,8   
ΠΑΧΟΣ 2,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό αποσπασματικά 
σωζόμενο αγγείο μάλλον ημισφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Χείλος αποστρογγυλεμένο ελαφρώς 
έσω νεύον, κυρτά τοιχώματα που κα-
ταλήγουν σε επίπεδη βάση. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1262 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας, σχεδόν ορθογωνίου 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει πιθανά ίχνη κατεργασίας στην 
περιφέρεια και ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα καθώς και τριβής στην 
μία ευρεία επιφάνεια. Αποθέσεις ιζήμα-
τος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1270 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 4,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στο σωζόμενο 
άκρο, ενώ το άλλο είναι αποκρουσμέ-
νο. Έντονη διάβρωση. 
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ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1271 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Λειαντ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας πιθανώς ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Έχει λεία 
επιφάνεια και φέρει ίχνη κατεργασίας 
στην μία λεία πλευρά (λειαντήρας). 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1280 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,2 
ΠΛΑΤΟΣ 11,1  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριβείο, πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Σώζεται κατά τα δύο τρίτα 
περίπου (μεγάλη απόκρουση στην 
περιφέρεια). Έχει πεπλατυσμένη, επί-
πεδη επιφάνεια χρήσης, κυρτή βάση. 
Έχει υποστεί αδρή κατεργασία. Έχει 
διαβρωμένη επιφάνεια κυρίως στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1324 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
Λειαντήρας      
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρός ακέραιος 
λειαντήρας ωοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης στις δύο ευρείες επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1326 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 7,8  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος, τραπεζιόσχημος 
τριπτήρας/επικρουστήρας, ορθογώνιας 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην μία 
ευρεία πεπλατυσμένη επιφάνεια και 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο μεγαλύτερο 
τμήμα της περιφέρειας, κυρίως στα 
άκρα. Ικανή διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1327 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 28 
ΠΛΑΤΟΣ 22,4    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τριβείο πιθανώς ορθογωνίου σχήματος 
και επιπεδόκυρτης διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας στο σωζόμενο τμήμα της 
περιφέρειας  με κρούση και κατόπιν 
εξομάλυνση με τριβή. (Πάχος χείλους: 7,1 
εκ., Πάχος πυθμένα: 5,4εκ.).
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1339 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  

ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές ασύμ-
μετρες αποκλίνουσες που απολήγουν 
σε συμμετρική κόψη με καμπύλη άριστα 
διατηρημένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας 
με κρούση στην φτέρνα πιθανώς αποτε-
λούν ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1340 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας μικρού 
μεγέθους, ημισφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία πεπλα-
τυσμένη επιφάνεια. Ικανή διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1341 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος, κολουρο-
κωνικός πέλεκυς, ελλειψοειδούς διατο-
μής. Μεγάλη απόκρουση στο ένα άκρο. 
Έντονη διάβρωση σε όλη την έκταση της 
επιφάνειάς του. Σχετικά αδρή κατεργα-
σία. Λειασμένες ευρείες πλευρές. Ίχνη 
κρούσης στην ακμή του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1358 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 13,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γουδοχέρι μεγάλου 
μεγέθους αποσπασματικά σωζόμενο, 
επιμήκους ελλειπτικού σχήματος και 
διατομής. Δεν σώζεται το ένα άκρο. 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις και τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο 
άκρο. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1360 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός ακέραιος τριπτή-
ρας, ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία όψη. Ικανή διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1361 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς; 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο πιθανό εργαλείο, 

τριγωνικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Το ένα άκρο διαμορ-
φώνει είδος ακμής με πιθανά ίχνη 
κρούσης. Στην ανώτερη πλευρά, η 
επιφάνεια στενεύει και αποκτά πιο κυ-
κλική διατομή, διαμόρφωση που ίσως 
εξυπηρετεί για την υποδοχή στειλεού. 
Πιθανώς πέλεκυς. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1363
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας αποσπασματι-
κά σωζόμενος. Έχει λεία επιφάνεια με 
ελάχιστα ίχνη διάβρωσης στην περιοχή 
της απόκρουσης. Φέρει ίχνη λείαν-
σης-χρήσης στην μία ευρεία πλευρά 
και σε τμήμα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1364 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 2,5 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 0,85  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς, μικρού μεγέθους, 
σωζόμενος κατά το ήμισυ. Έχει λεία 
επιφάνεια και επιμελημένη κατεργασία. 
Ελάχιστη διάβρωση στην περιφέρεια 
και στο σημείο απόκρουσης. Ίχνη χρή-
σης-λείανσης στο κατώτερο σωζόμενο 
άκρο. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1365 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πέλεκυς αποσπασματικά 
σωζόμενος, πιθανώς ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Σώζεται η 
περιοχή της κόψης, πλευρές συγκλί-
νουσες που απολήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με καμπύλη στομωμένη ακμή. 
Έχει υποστεί κατεργασία με κρούση και 
κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1307 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 18,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, μεγάλου 
μεγέθους, επιμήκους ελλειπτικού 
σχήματος και δια τομής. Το μεγαλύτερο 
μέρος της επιφάνειας του εργαλείου 
(φτέρνα και πλευρές) διατηρούν την 
φυσική κατάσταση του πετρώματος. 
Οι πλευρές καταλήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με ασύμμετρη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1308 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
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ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, 
επίμηκες ελλειπτικού σχήματος και 
διατομής. Το μεγαλύτερο μέρος της 
επιφάνειας του εργαλείου διατηρεί 
την φυσική επιφάνεια του λίθου. Στην 
μία ευρεία πεπλατυσμένη επιφάνεια 
διακρίνονται ίχνη χρήσης-τριβής. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1309 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 16,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς μεγάλου 
μεγέθους, ελλειπτικού σχήματος και δια-
τομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές ευθείες 
που λοξοτέμνονται σε κόψη με ευθεία 
ακμή. Η πρόσθια όψη διατηρεί την φυ-
σική κατάσταση του πετρώματος εκτός 
από το άλλο τμήμα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1310 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας τραπε-
ζιόσχημος και ορθογώνιας διατομής. Η 
μία επιφάνεια είναι έντονα διαβρωμέ-
νη. Φέρει ίχνη χρήσης στην ευρύτερη 
επιφάνεια του εργαλείου. Πιθανά ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ευρύτερο άκρο. 
Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις στην μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1311 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Κα-
μπύλη φτέρνα, ελαφρώς αποκλίνουσες 
πλευρές, λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
αρκετά στομωμένη ακμή. Η πρόσθια 
όψη διατηρεί την φυσική επιφάνεια 
του πετρώματος. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1330 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 16,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή με επίπεδη 
κορυφή, πλευρές ελαφρώς αποκλίνου-
σες που απολήγουν σε ασύμμετρη λο-
ξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμένη 
ακμή. Και οι δύο όψεις έχουν υποστεί 
κατεργασία με λάξευση. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1331 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,6 

ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, μικρού 
μεγέθους, τριγωνικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Κυρτή 
φτέρνα, αποκλίνουσες πλευρές που 
καταλήγουν σε κόψη με καμπύλη ακμή. 
Το εργαλείο φέρει ίχνη κατεργασί-
ας-λείανσης. Μικρές αποκρούσεις και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1332 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας μικρού μεγέ-
θους, σωζόμενος κατά τα δύο τρίτα 
περίπου. Έχει λεία επιφάνεια, ελάχιστα 
διαβρωμένη. Φέρει ίχνη λείανσης-χρή-
σης στην μία ευρεία όψη. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1344
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 10,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, επίμη-
κες και ελλειψοειδούς διατομής. Έχει 
λεία επιφάνεια, κατά τόπους διαβρω-
μένη. Τα δύο άκρα φέρουν σαφή ίχνη 
κρούσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1347 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 26 
ΠΛΑΤΟΣ 11,8  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο, ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ορθογώνιας δια-
τομής. Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής στην 
ευρύτερη επίπεδη επιφάνεια. Μερική 
διάβρωση σε ολόκληρη την επιφάνεια 
του τριβείου. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1348 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές 
αποκλίνουσες που απολήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμέ-
νη ακμή. Η πρόσθια όψη διατηρεί την 
φυσική επιφάνεια του πετρώματος ενώ 
η οπίσθια έχει υποστεί κατεργασία. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1349 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας τρι-
γωνικού σχήματος και ελλειψοειδούς 

διατομής. Επιφάνεια λεία, ελάχιστα 
διαβρωμένη. Φέρει μικρή απόκρουση 
στην περιφέρεια. Δεν διακρίνονται 
σαφή ίχνη χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1350 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 1,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αξίνας. Πρόκειται 
για το κατώτερο άκρο του, το οποίο 
δια μορφώνει σαφή οξεία ακμή. Ιδιαίτε-
ρα επιμελημένη κατασκευή με ελάχιστα 
ίχνη διάβρωσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1351 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επιμήκης τριπτή-
ρας/επικρουστήρας ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Ίχνη κατεργα-
σίας με μικρές κρούσεις και τριβή στην 
περιφέρεια. Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής 
στην μία ευρεία όψη και ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα δύο άκρα. Μεγάλη 
διάβρωση και ιζήματα κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1352 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες που απο-
λήγουν σε λοξότμητη κόψη με καμπύλη 
στομωμένη κόψη. Και οι δύο όψεις του 
εργαλείου έχουν υποστεί κατεργασία 
με λάξευση. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1353 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,8 
ΠΛΑΤΟΣ 9,6  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-κρού-
σης στις δύο ευρείες όψεις και στα δύο 
άκρα. Ελάχιστη διάβρωση και συσσώ-
ρευση ιζήματος κυρίως στις επιφάνειες 
χρήσης των άκρων. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 14 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1367 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 9,4  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, 
πολυεδρικός, ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
επιφάνεια και ίχνη κρούσης στα άκρα 
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της περιφέρειας. Μεγάλη διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος ιδιαιτέρως στην 
μία ευρεία πλευρά.
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 14 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1368 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο τριβείο 
μικρού μεγέθους, ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Φέρει μεγάλη 
απόκρουση στην επιφάνεια χρήσης και 
μικρές αποκρούσεις στην περιφέρεια. 
Έντονη διάβρωση σε όλη την επιφά-
νειά του. Σαφή ίχνη τριβής-χρήσης 
στην μία ευρεία όψη. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1337 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 9,7  
ΠΑΧΟΣ 6,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, σχεδόν 
σφαιρικού πεπιεσμένου σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Λεία επιφά-
νεια με ίχνη κρούσης στις δύο ευρείες 
όψεις του εργαλείου και στα δύο άκρα. 
Σχετική διάβρωση και αποθέσεις ιζή-
ματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1338 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα/επικρου-
στήρα, επιμήκους πεπιεσμένου κυλιν-
δρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Σώζεται το ένα άκρο. Ίχνη 
χρήσης στις επιφάνειες και το άκρο.
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1772 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Αδρή 
κατεργασία της επιφάνειας. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο σωζόμενα 
άκρα. Σχετική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1773 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 1,2  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας επιμήκους κυλινδρικού σχή-
ματος και ελλειψοειδούς διατομής. Δεν 
σώζονται τα δύο άκρα του αντικειμέ-
νου. Αδρή κατεργασία της επιφάνειας, 
έντονη διάβρωση και συσσώρευση 
ιζήματος κατά τόπους και κυρίως στην 

περιοχή των αποκρούσεων.
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1774 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 25,1 
ΠΛΑΤΟΣ 13  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο ακανόνι-
στου σχήματος και διατομής. Μεγάλες 
αποκρούσεις στην περιφέρεια. Διαμόρ-
φωση είδους βάσης στην κάτω πλευρά. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην άνω πλευρική 
επιφάνεια. Σημαντική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1775 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα μικρού 
μεγέθους, ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Αποστρογγυλε-
μένη φτέρνα, ελαφρώς αποκλίνουσες 
πλευρές, καμπύλη κόψη. Η οπίσθια 
πλευρά φέρει περιμετρικές μικρές 
αποκρούσεις που αφήνουν έξαρμα στο 
μέσον της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1777 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ-Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6 
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας/επικρουστήρας επιμήκους 
ελλειψοειδούς σχήματος και ορθογώνι-
ας διατομής. Επιμελημένη κατεργασία 
της επιφάνειας. Ίχνη κρούσης στο 
σωζόμενο άκρο. Σημαντική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1778 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πολυεδρικός 
τριπτήρας ελλειψοειδούς σχήματος και 
τριγωνικής διατομής. Διαπιστώνονται 
ίχνη χρήσης-τριβής στο ένα άκρο και 
στην λοξότμητη πλευρική επιφάνεια. 
Σχετική διάβρωση και αποθέσεις ιζή-
ματος κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1779 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Σχετική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κυρίως στα δύο άκρα. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1780 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, επι-
μήκους ελλειπτικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Αποστρογγυλε-
μένη φτέρνα, ελαφρώς αποκλίνουσες 
πλευρές και ευθεία κόψη. Τμήμα της 
μιας πλευράς έχει οδοντωτή διαμόρ-
φωση με συνεχείς μικρές λαξεύσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1781 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης;  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και δια τομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης και 
τριβής διαπιστώνονται στα δύο άκρα 
και πλησίον του ενός άκρου. Σχετική 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1782 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./ Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,7 
ΠΛΑΤΟΣ 7,8  
ΠΑΧΟΣ 6,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας, ακανόνιστου πο-
λυεδρικού σχήματος και διατομής. 
Διακρίνονται τρεις επιφάνειες χρή-
σης-τριβής. Στο ένα άκρο πιθανά ίχνη 
χρήσης-κρούσης. Σημαντική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1784 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,7  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Αδρή κατεργασία της περιφέρειας και 
της κυρτής κάτω πλευράς. Ίχνη τριβής 
και κρούσης στην επίπεδη πλευρική 
επιφάνεια. Σημαντική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1785 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και ακα-
νόνιστης διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην μία επίπεδη πλευρική επιφάνεια. 
Σχετική διάβρωση και αποθέσεις ιζήμα-
τος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1787 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι μικρού 
μεγέθους επιμήκους κυλινδρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Αδρή κατεργασία της επιφάνειάς του. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. 
Σχετική διάβρωση και αποθέσεις ιζή-
ματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1788 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδί (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,3 
ΠΛΑΤΟΣ 13  
ΠΑΧΟΣ 6,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδί, ακανόνι-
στου επιπεδόκυρτου σχήματος και ακα-
νόνιστης διατομής. Μεγάλες αποκρού-
σεις στην περιφέρεια. Διαμόρφωση 
είδους επίπεδης βάσης στην κυρτή 
πλευρά. Κυκλική κοιλότητα, διαμέτρου 
5 εκ., στο κέντρο περίπου της επίπεδης 
πλευράς. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1915 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 0,75  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενη 
αξίνα μικρού μεγέθους, ελλειψοειδούς 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Επίπεδη φτέρνα, ελαφρώς αποκλίνου-
σες πλευρές, μεγάλη ελλειπτική λοξό-
τμητη επιφάνεια που ξεκινά από το 
ύψος της φτέρνας. Ελαφρώς καμπύλη 
ακμή με απόκρουση. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 25 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1789 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Χείλος λίθινου αγγ. 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα από ευθύ χείλος 
ανοικτού αγγείου. Η εξωτερική επι-
φάνεια του τοιχώματος είναι έντονα 
διαβρωμένη. Η εσωτερική επιφάνεια 
του τοιχώματος φέρει σαφή ίχνη 
κατεργασίας με κρούση και λείανση. 
Σχετική διάβρωση και αποθέσεις ιζή-
ματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 25 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1790 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 12,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,7  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο σχήματος 
επιπεδόκυρτου τραπεζιού με αποστρογ-
γυλεμένες άκρες και ημιελλειπτικής δια-
τομής. Αδρή κατεργασία της περιφέρειας. 
Διαμόρφωση είδους επίπεδης βάσης στην 
κυρτή πλευρά. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
επίπεδη πλευρική επιφάνεια. Σημαντική 
διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1791 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος χονδροειδής 
πέλεκυς, ακανόνιστου ελλειψοειδούς 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Επίπεδη φτέρνα, ευθείες πλευρές, λο-
ξότμητη κόψη και καμπύλη στομωμένη 
ακμή. Το μεγαλύτερο τμήμα της επιφά-
νειας του πελέκεως έχει διαμορφωθεί 
με λάξευση. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1792 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Επιμελημένη 
κατεργασία της περιφέρειας. Ίχνη τρι-
βής και κρούσης στα δύο άκρα. Μικρές 
αποθέσεις ιζήματος στην μία ευρεία 
πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1794 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 17,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο γουδοχέρι 
επιμήκους κυλινδρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Δεν σώζεται 
το ένα άκρο. Μεγάλη απόκρουση σε 
τμήμα της περιφέρειας και στην μία 
ευρεία πλευρά. Η επιφάνεια του εργα-
λείου διευρύνεται προς το ένα άκρο. 
Επιμελημένη κατεργασία. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1926 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τραπεζιο-
ειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Επίπεδη 
ασύμμετρη φτέρνα, πλευρές ελαφρώς 
αποκλίνουσες που καταλήγουν σε 
ελαφρώς λοξότμητη κόψη με ευθεία 
στομωμένη ακμή. Φέρει ίχνη κατεργα-
σίας από λαξεύσεις.
 
ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 35 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1798 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 18,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι, ιδιαίτε-
ρα επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
που διογκώνεται στο ένα άκρο. Η 
διατομή του είναι ορθογώνια με απο-
στρογγυλεμένες γωνίες. Επιμελημένη 

κατεργασία των επιφανειών και ίχνη 
χρήσης στο ένα άκρο, ενώ στο άλλο 
ίχνη διάβρωσης. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 42 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1795 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
πέλεκυς ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φέρει μεγάλη απόκρουση 
που ξεκινά από τμήμα της περιφέρειας, 
συνεχίζει στην πρόσθια πλευρά και 
καταλήγει στην κόψη. Μικρές αποκρού-
σεις διαπιστώνονται και στην περιοχή 
της φτέρνας. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 43 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1796 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 17,5 
ΠΛΑΤΟΣ 13  
ΠΑΧΟΣ 14,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο ημιελλει-
πτικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Αδρή κατεργασία της περι-
φέρειας, ίχνη χρήσης-τριβής στην μία 
ευρεία πλευρά. Σημαντική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους, 
κυρίως στην κάτω πλευρική επιφάνεια 
του τριβείου. 

ΤΟΜΗ ΙΑ / A.M. 43 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1797 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,2  
ΠΑΧΟΣ 6,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας, ακανόνιστου πολυεδρι-
κού σχήματος και ακανόνιστης διατο-
μής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην επίπεδη 
πλευρική επιφάνεια και ίχνη κρούσης 
στο ένα άκρο. Έντονη συσσώρευση 
ιζήματος σε τμήμα της περιφέρειας του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M.  
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1917 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
πέλεκυς πυραμιδοειδούς σχήματος 
και πιθανώς ελλειψοειδούς διατομής. 
Δεν σώζεται η κόψη. Κυρτή φτέρνα με 
επίπεδη κορυφή. Ελαφρώς αποκλίνου-
σες πλευρές. Έχει υποστεί κατεργασία 
με λείανση στην περιφέρεια και κυρίως 
στο ανώτερο τμήμα. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ297 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος-Ανδεσίτης (;) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
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νόνιστου σχήματος και διατομής. 
Διατηρείται η φυσική επιφάνεια του 
λίθου με εξαίρεση την οπίσθια πλευρά, 
την περιφέρεια και την περιοχή της 
κόψης (λοξότμηση και ακμή), οι οποίες 
φέρουν σαφή ίχνη κατεργασίας με 
συνεχείς ακανόνιστες λαξεύσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1800 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο 
ΜΗΚΟΣ 14,2 
ΠΛΑΤΟΣ 11,7  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τριβείο ακανόνιστου σχήματος και τρα-
πεζιοειδούς διατομής. Σώζεται περίπου 
κατά το ήμισυ. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία πλευρά. Σχετική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1802 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 12,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγω-
νικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Αποστρογγυλεμένη φτέρνα, 
αποκλίνουσες πλευρές, καμπύλη 
κόψη. Η λοξότμητη κόψη δηλώνεται 
ελάχιστα. Σημαντική διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους, κυρί-
ως στην πρόσθια πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1803 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νο αγγείο. Πιθανότατα πρόκειται για 
φιάλη μικρού μεγέθους. Επιμελημένη 
κατεργασία τοιχωμάτων εξωτερικά και 
εσωτερικά. Ελαφρώς έσω νεύον χείλος. 
Σημαντική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1804 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος χονδροειδής 
πέλεκυς, ενδεχομένως ημίεργος, ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Η φτέρνα είναι επίπεδη και 
όχι πλήρως διαμορφωμένη, οι πλευρές 
ευθείες και η κόψη καμπύλη. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1805 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι, επιμήκους κυλινδρικού 

σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Σώζεται περίπου κατά το ήμισυ. Δεν 
σώζεται το ένα άκρο. Φέρει απόκρουση 
στην μία ευρεία πλευρά πλησίον του 
σωζόμενου άκρου. Επιμελημένη κατερ-
γασία της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1806 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχερι, 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος 
και κυκλικής διατομής. Επιμελημένη 
κατεργασία της επιφάνειας. Ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο ένα άκρο. Σημαντική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1807 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
πέλεκυς, επιμήκους κυλινδρικού επιπε-
δόκυρτου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Αποστρογγυλεμένη φτέρνα, 
ευθείες πλευρές και ημιελλειπτική 
σαφώς δηλωμένη λοξότμητη κόψη. 
Μικρές αποκρούσεις στην περιφέρεια 
και στην πρόσθια πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1810 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Αδρή 
κατεργασία της περιφέρειας. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην μία ευρεία πλευρά. 
Μικρή διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1811 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψοει-
δούς σχήματος και διατομής. Αποστρογ-
γυλεμένη φτέρνα, κυρτές ελάχιστα 
αποκλίνουσες πλευρές και καμπύλη 
κόψη. Η πρόσθια πλευρά έχει υποστεί 
κατεργασία αποκλειστικά με λείανση. Η 
οπίσθια πλευρά φέρει συνεχείς περιμε-
τρικές αποκρούσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1812 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 

ελλειψοειδούς διατομής. Αποστρογγυ-
λεμένη φτέρνα, αποκλίνουσες ασύμμε-
τρες πλευρές και ασύμμετρη καμπύλη 
κόψη. Επιφάνειες κατεργασμένες με 
λείανση. Σχετική διάβρωση και αποθέ-
σεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1813 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου σχήματος και διατομής. Ακα-
νόνιστη φτέρνα, ακανόνιστες ευρείες 
πλευρές και καμπύλη κόψη. Η πρόσθια 
πλευρά έχει υποστεί ελάχιστη κατερ-
γασία με λείανση. Η οπίσθια πλευρά 
φέρει αποκρούσεις στο ανώτερο ήμισυ 
της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1814 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς μικρού 
μεγέθους, ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Αποστρογγυλεμένη φτέρνα, 
αποκλίνουσες πλευρές και καμπύλη 
κόψη. Φέρει ίχνη λείανσης στην πρό-
σθια και οπίσθια πλευρά, καθώς επίσης 
και στην περιφέρεια. Σχετική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1815 
ΕΙΔΟΣ Οξειδωμ. μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς σχήματος 
τριγωνικού με αποστρογγυλεμένες γω-
νίες και ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρ-
να αποστρογγυλεμένη, πλευρές κυρτές 
και ημιελλειψοειδής λοξότμητη κόψη. 
Ίχνη λείανσης κυρίως στην οπίσθια όψη 
(της λοξότμησης). Έντονη διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1816 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,2  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πεπι-
εσμένου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στις δύο ευρείες επιφάνειες. 
Σημαντική διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1916 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 1  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημίεργο ακέραιο εργαλείο 
τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Το σχήμα του παραπέμπει 
σε πέλεκυ. Αποστρογγυλεμένη φτέρνα, 
ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές και 
καμπύλη κόψη. Δεν δηλώνεται η λοξό-
τμηση. Ελάχιστες αποθέσεις ιζήματος  
στην επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1164 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 35,5 
ΠΛΑΤΟΣ 26  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο τριβείο 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει έκκεντρη αβαθή 
κυκλική κοιλότητα. Η επιφάνεια έδρα-
σης είναι κυρτή. Διαπιστώνονται ίχνη 
κατεργασίας με λάξευση και κατόπιν 
εξομάλυνση με κρούση σε τμήμα της 
περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1199 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 23,5 
ΠΛΑΤΟΣ 21,5  
ΠΑΧΟΣ 6,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τριβείο ακανόνιστου κοιλόκυρτου 
σχήματος και διατομής. Έχει υποστεί 
κατεργασία με κρούση στην περιφέ-
ρεια για την διαμόρφωση καμπύλης 
εξωτερικής επιφάνειας και κρούση και 
κατόπιν εξομάλυνση με τριβή στην 
επιφάνεια χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1847 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,8 
ΠΛΑΤΟΣ 10  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
ορθογωνίου σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Μεγάλη απόκρουση 
σε τμήμα της περιφέρειας πλησίον 
του ενός άκρου. Ίχνη κατεργασίας με 
κρούσεις και κατόπιν τριβή στην περι-
φέρεια. Σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1848 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Κυρτή φτέρνα, ευθείες πλευρές που 
λοξοτέμνονται συμμετρικά σε καμπύλη 
κόψη. Η επιφάνεια του εργαλείου έχει 
διαμορφωθεί με κρούσεις και τριβή, 
ενώ ιδιαίτερα η περιοχή της κόψης έχει 
υποστεί και λείανση. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1852 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι 
επιμήκους κυλινδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα του 
εργαλείου. Αποθέσεις ιζήματος σε μία 
ευρεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1853 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας τρα-
πεζιοειδούς σχήματος και διατομής. 
Σαφή ίχνη χρήσης-λείανσης σε δύο 
τμήματα της περιφέρειας. Εντονότατες 
αποθέσεις ιζήματος στην μία ευρεία 
πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1864 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας ωο-
ειδούς σχήματος και ακανόνιστης ελλει-
ψοειδούς διατομής. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στα δύο άκρα. Έντονη διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1865 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τρι-
γωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει μικρή 
απόκρουση πλησίον της φτέρνας. 
Ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές που 
συγκλίνουν συμμετρικά σε καμπύλη λο-
ξότμητη κόψη. Η ακμή είναι στομωμένη 
λόγω συστηματικής χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1866 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 4,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιε-
σμένου σχεδόν σφαιρικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία πλευ-
ρά. Έντονη διάβρωση και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1867 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανό-

νιστου σφαιρικού σχήματος και τριγωνι-
κής διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-τριβής 
στην μία ευρεία πλευρά. Διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κυρίως στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1868 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς μι-
κρού μεγέθους, ωοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Στο μέσον της 
επιφάνειάς του εντοπίζονται αβαθείς 
αυλακώσεις στην περιοχή της περιφέ-
ρειας ενδεχομένως για την τοποθέτηση 
του στειλεού. Αδρή κατεργασία στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1855 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Κυρτή φτέρνα, ευθείες πλευρές που 
συγκλίνουν σε καμπύλη λοξότμητη 
κόψη. Η πρόσθια πλευρά δεν φέρει 
ίχνη κατεργασίας, ενώ η οπίσθια έχει 
υποστεί λάξευση πλησίον της φτέρνας. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1859 
Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος επι-
κρουστήρας ωοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Δεν σώζεται 
σχεδόν το ένα άκρο ενώ μικρή φυσική 
απόκρουση εντοπίζεται πλησίον του 
άλλου άκρου. Δεν φέρει ευδιάκριτα 
ίχνη κατεργασίας. Είναι ωστόσο σαφή 
τα ίχνη χρήσης-κρούσης. 

ΤΟΜΗ ΙΒ / A.M. 22 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1860 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος πέλεκυς, 
απιόσχημος και ελλειψοειδούς δια-
τομής. Δεν σώζεται η φτέρνα και το 
ανώτερο τμήμα των πλευρών του εργα-
λείου. Πλευρές ελαφρώς αποκλίνουσες 
που συγκλίνουν σε λοξότμητη ευθεία 
κόψη. Η λοξοτμηση διαμορφώνεται με 
μικρές λαξεύσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1221 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
τριπτήρας/επικρουστήρας ακανόνιστου 
πολυεδρικού σχήματος και τριγωνικής 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις και τριβή στην περι-
φέρεια. Σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στην 
ευρύτερη επίπεδη επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1237 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 14,8 
ΠΛΑΤΟΣ 10,3  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριβείου μάλλον 
τετράγωνου σχήματος και ημιελλειψο-
ειδούς διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργα-
σίας με κρούση στην βάση και σε μέρος 
της περιφέρειας. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην άνω ευρεία πλευρά. Μεγάλη διά-
βρωση της επιφάνειας του εργαλείου 
και σημαντικές αποθέσεις ιζημάτων. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1285 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου ορθογωνίου σχήματος με 
αποστρογγυλεμένες τις γωνίες και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη κατερ-
γασίας με κρούση στην περιφέρεια και 
την μία πλευρά και λείανσης-τριβής 
στην άλλη. Αποστρογγυλεμένη φτέρνα 
και κόψη αδρά διαμορφωμένη. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1786 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος και ορθογώνιας 
διατομής με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες. Ίχνη κατεργασίας με τριβή 
και κρούση στην περιφέρεια. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα άκρα. Ελάχιστες 
αποθέσεις ιζημάτων κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1793 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημίεργο εργαλείο, ίσως 
αξίνα, ακανόνιστου τραπεζιοειδούς 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Η πρόσθια πλευρά είναι λεία, δεν έχει 
υποστεί κατεργασία. Διατηρεί την 
φυσική επιφάνεια του λίθου. Η οπίσθια 
πλευρά είναι αδρά κατεργασμένη με 
μικρές κρούσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1822 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Λειαντ. (ΑΚ) 

ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
λειαντήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη λείανσης-τρι-
βής στην μία ευρεία πλευρά και ίχνη 
κατεργασίας στην περιφέρεια. Σχετικά 
διαβρωμένη επιφάνεια με μικρές απο-
κρούσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1823 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τριπτήρας/επικρου-
στήρας σωζόμενος κατά το ήμισυ, 
σχήματος πιθανώς κυλινδρικού και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
τριβής-κρούσης στο σωζόμενο άκρο 
και ίχνη αδρής κατεργασίας με κρούση 
και λείανση στην περιφέρεια. Σχετική 
διάβρωση της επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1824 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Ίχνη λείανσης στην μία 
ευρεία πλευρά. Σχετική διάβρωση 
στην επιφάνεια, μεγάλη συγκέντρωση 
ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1825 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη κρούσης στο ένα άκρο. Σημαντική 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1826 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) - (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο πιθανό εργαλείο, 
ωοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με λείανση 
στην μία ευρεία πλευρά που αδρά 
διαμορφώνει ένα είδος λοξότμησης. 
Πρόκειται ενδεχομένως για ημίεργο 
εργαλείο (ίσως αξίνα). Μικρή διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1828 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  

ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Επιμελημένη κατεργασία της επιφά-
νειας με σειρά μικρών κρούσεων και 
κατόπιν με λείανση. Φτέρνα κυρτή, 
πλευρές ελαφρώς αποκλίνουσες, οι 
οποίες λοξοτέμνονται συμμετρικά και 
καταλήγουν σε καμπύλη κόψη. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1829 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, τρα-
πεζιοειδούς σχήματος με αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες και ακανόνιστης 
διατομής. Ίχνη χρήσης στο ευρύ άκρο. 
Μικρές αποκρούσεις, ελάχιστα ίχνη 
διάβρωσης κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1830 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Επιμε-
λημένη κατεργασία της επιφάνειας με 
σειρά μικρών κρούσεων και κατόπιν 
λείανση-τριβή σε όλη την επιφάνεια 
του εργαλείου. Φτέρνα σχεδόν επίπεδη 
από κρούση-τριβή. Πλευρές καλά 
λειασμένες. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1831 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ακα-
νόνιστου επιμήκους ελλειψοειδούς 
σχήματος. Ίχνη κρούσης στις άκρες και 
πιθανά ίχνη κατεργασίας κατά τόπους. 
Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη διάβρωσης. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1832 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Διαμορφώνονται δύο επίπεδες πλευρές 
από συστηματική χρήση-τριβή. Ίχνη 
διάβρωσης στην επιφάνεια του εργα-
λείου. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1833 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 9,1  
ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
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ακανόνιστης διατομής. Ίχνη χρήσης 
σε τρεις πλευρικές επιφάνειες. Μικρή 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1918 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ακανό-
νιστου τετράπλευρου σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Ασύμμετρη 
φτέρνα, ελαφρώς αποκλίνουσες πλευ-
ρές που καταλήγουν σε  λοξότμητη 
κόψη με ασύμμετρη στομωμένη ακμή. 
Όλο σχεδόν το εργαλείο έχει υποστεί 
κατεργασία με λάξευση. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1920 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 4,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλει-
πτικής διατομής. Ίχνη κρούσης στην 
περιφέρεια και πιθανά ίχνη στην μία 
ευρεία πλευρά. Μερική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1922 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Λειαντ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας/
τριπτήρας ακανόνιστου ελλειψοει-
δούς σχήματος και διατομής. Φέρει 
μικρή σύγχρονη απόκρουση στην μία 
ευρεία πλευρά. Ίχνη χρήσης-τριβής και 
λείανσης στην μία πλευρική επιφάνεια. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1923 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
μικρού μεγέθους, ωοειδούς σχήματος 
και σχεδόν κυκλικής διατομής. Ίχνη 
κρούσης-χρήσης στα δύο άκρα. Σημα-
ντική διάβρωση της επιφάνειας του 
αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ485 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 33 
ΠΛΑΤΟΣ 22  
ΠΑΧΟΣ 8,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νο τριβείο τριγωνικού σχήματος και 
ορθογώνιας διατομής. Ίχνη αδρής 
κατεργασίας με κρούση στην βάση 
και στην περιφέρεια, καθώς και στην 
ανώτερη ευρεία πλευρά (πιο επιμελη-
μένη). Σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στην 

επιφάνεια χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1359 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι (ενδε-
χομένως χρησιμοποιήθηκε ως σμίλη), 
επιμήκους ορθογωνίου σχήματος και 
ακανόνιστης ορθογώνιας διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας στην επιφάνεια και 
ίχνη χρήσης-κρούσης στα άκρα του. 
Μεγάλη διάβρωση στο μεγαλύτερο 
μέρος του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1827 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ακανό-
νιστου τραπεζιοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Δεν εντοπί-
σθηκαν ίχνη κατεργασίας στην περιο χή 
της φτέρνας. Οι επίπεδες πλευρές 
καθώς και η περιφέρεια του εργαλείου 
έχουν υποστεί κατεργασία με κρούση 
και κυρίως με λείανση. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ486 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ. / Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 7,7  
ΠΑΧΟΣ 6,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση και τριβή 
της επιφάνειας του εργαλείου. Ίχνη 
χρήσης-τριβής και κρούσης στις ευρεί-
ες πλευρές και ίχνη χρήσης-κρούσης 
στις ακμές.
 
ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1522 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας, ακανό-
νιστου πολυεδρικού σχήματος και τρα-
πεζιοειδούς διατομής. Το ανώτερο τμήμα 
του εργαλείου παρουσιάζει πολυεδρική 
διαμόρφωση έπειτα από κατεργασία με 
κρούση και τριβή. Η διαμόρφωση αυτή 
διευκολύνει την σταθερότερη στειλέωση 
του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1523 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο απιόσχημο γου-
δοχέρι ακανόνιστης διατομής. Φέρει 
μικρές αποκρούσεις πλησίον των δύο 

άκρων. Ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και τριβή στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Ικανή 
διάβρωση κατά τόπους, κυρίως στην 
περιφέρεια και στα άκρα. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1524 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 5,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα, σχεδόν 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειπτικής διατομής. Ίχνη κατεργα-
σίας με κρούση στην περιφέρεια και 
ίχνη χρήσης-κρούσης στην μία ευρεία 
πλευρά. Ικανή διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1597 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 6,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας, 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
κρούση και τριβή στις ακμές των πλευρών 
και ίχνη χρήσης-κρούσης στις ευρείες 
πλευρές του. Μεγάλη διάβρωση κατά 
τόπους, κυρίως σε μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΓ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1809 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 8,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σφαιρικού 
σχήματος και κυκλικής διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με κρούσεις και κατόπιν 
λείανσης στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης 
με κρούσεις σε μέρη της επιφάνειας. 
Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις ιδιαίτερα στο ένα ήμισυ του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ478 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 10,9  
ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου σχήματος 
και διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
κατώτερη ευρεία πλευρά του εργα-
λείου και ίχνη χρήσης-κρούσης στην 
περιφέρεια και στην ανώτερη ευρεία 
πλευρά του. Ικανή διάβρωση κυρίως 
στην περιφέρεια.
 
ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ613 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 8,2  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος απιόσχημος 
τριπτήρας/επικρουστήρας τριγωνικής 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
κατώτερη ευρεία πλευρά και ίχνη 



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ •  AURA                                                                                                          ·  262  ·

χρήσης-κρούσης στην περιφέρεια του 
εργαλείου. Αρκετές αποθέσεις ιζήματος 
κατά τόπους και μεγάλες φυσικές απο-
κρούσεις στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ787 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 18,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 6,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο γουδοχέρι 
επιμήκους κυλινδρικού σχήματος και 
σχεδόν κυλινδρικής διατομής. Φέρει 
φυσικές αποκρούσεις στα δύο άκρα και 
σε τμήμα της περιφέρειας. Ίχνη αδρής 
κρούσης στο καλύτερα σωζόμενο άκρο. 
Έντονη διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ951 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Κυρτή ασύμμετρη φτέρνα, αποκλίνουσες 
πλευρές, ελαφρώς καμπύλη λοξότμητη 
κόψη. Η πρόσθια πλευρά του εργαλείου 
έχει υποστεί ελάχιστη κατεργασία στην 
περιοχή της φτέρνας.
 
ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1386 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγωνι-
κού σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής. Ίχνη κατεργασίας-λείανσης στην 
πρόσθια πλευρά και την περιφέρεια. 
Αποστρογγυλεμένη ασύμμετρη κόψη, 
σχεδόν ευθεία, ελαφρώς λοξότμητη. 
Έντονα στομωμένη ακμή. Ελάχιστες 
αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1454 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και διατομής. Μικρές κοιλάν-
σεις στην περιφέρεια, ίσως από κατερ-
γασία. Ίχνη χρήσης-τριβής στις ευρείες 
επιφάνειες και κρούσης στα δύο άκρα. 
Ικανή διάβρωση του εργαλείου και 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1636 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειπτικού 
σχήματος και διατομής. Ίχνη κατεργα-

σίας με μικρές κρούσεις σε τμήματα της 
περιφέρειας. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
ένα άκρο και στην μία ευρεία επιφάνεια. 
Μερική διάβρωση του αντικειμένου και 
μεγάλες αποθέσεις ιζήματος στην ευρεία 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1642 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νο γουδοχέρι. Σώζεται το ένα άκρο. 
Έχει ελλειψοειδές σχήμα και κυκλική 
διατομή. Ίχνη κατεργασίας με κρούση 
στην επιφάνεια του εργαλείου και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο άκρο 
του. Ικανές αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1841 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
πτικού σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις στην 
περιφέρεια και στην στενή καμπύλη 
φτέρνα. Οι δύο ευρείες επιφάνειες 
λοξοτέμνονται σε σχεδόν συμμετρικά 
διαμορφωμένη κόψη με καμπύλη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1842 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ωοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Τα ίχνη χρήσης-κρούσης 
στην επιφάνεια του εργαλείου δεν 
είναι εμφανή, λόγω των μεγάλων απο-
θέσεων ιζήματος που το καλύπτουν 
πλήρως. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1843 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με κρούση στην περιφέ-
ρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στην μία 
ευρεία επιφάνεια. Μερική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος ιδιαίτερα στην 
ευρεία πλευρά χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1844 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 7,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,6  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος απιόσχημος 

τριπτήρας/επικρουστήρας με ακανό-
νιστη ημιελλειπτική διατομή. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο και ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία πλευρά. 
Μερικές αποθέσεις ιζήματος κυρίως στην 
περιφέρεια και στην επιφάνεια τριβής.
 
ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1845 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ./Επικρ. (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα τριπτήρα-επικρου-
στήρα ακανόνιστου ημιελλειπτικού 
σχήματος και τριγωνικής διατομής. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
πλευρά. Ικανές αποθέσεις ιζήματος 
κυρίως στην περιφέρεια και στην 
περιοχή κρούσης. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1846 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
γουδοχέρι ελλειπτικού σχήματος και 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν λείανση στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στο σωζόμενο 
άκρο. Μεγάλη διάβρωση του εργαλείου 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1849 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,9 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου ελλειπτικού σχήματος και 
διατομής. Κυρτή ασύμμετρη φτέρνα, 
ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές, 
καμπύλη λοξότμητη κόψη. Η πρόσθια 
πλευρά δεν φέρει ίχνη κατεργασίας. 
Αντίθετα, η οπίσθια πλευρά έχει δια-
μορφωθεί με λαξεύσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1924 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 10,5  
ΠΑΧΟΣ 7,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σχεδόν πε-
πιεσμένου σφαιρικού σχήματος και ελ-
λειπτικής διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με μικρές κρούσεις και κατόπιν τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στις δύο ευρείες επιφάνειες και 
πιθανώς σε τμήματα της περιφέρειας. 
Μεγάλη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1850 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 2  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα 
τριγωνικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με λείανση στην 
περιφέρεια. Αποστρογγυλε-
μένη φτέρνα με κρούσεις και 
κατάλοιπα τριβής. Πλευρές 
αποκλίνουσες που λοξοτέμνο-
νται συμμετρικά σε καμπύλη 
κόψη. Μερική διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1851 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα 
τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Η 
οπίσθια πλευρά φέρει ίχνη 
κατεργασίας, καθώς έχει δια-
μορφωθεί με λαξεύσεις που 
ξεκινούν από την περιφέρεια 
αφήνοντας στο κέντρο επιφά-
νεια κωνικού σχήματος χωρίς 
ίχνος κατεργασίας (φυσική 
επιφάνεια). 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1861 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτή-
ρας ακανόνιστου πολυεδρι-
κού σχήματος και διατομής. 
Ίχνη χρήσης-τριβής σε δύο 
ευρείες πλευρές. Μεγάλες 
αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1862 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 5,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα 
ακανόνιστου σφαιρικού 
σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειπτικής διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με μεγάλες κρού-
σεις στην περιφέρεια. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης σε σημεία της 
επιφάνειας. Μεγάλη διάβρωση 
της επιφάνειας και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1863 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,95 
ΠΛΑΤΟΣ 1,27  
ΠΑΧΟΣ 0,93  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντή-
ρας ακανόνιστου ορθογωνίου 
σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευ-
ρεία πλευρά. Ικανές αποθέσεις 
ιζήματος στην άλλη ευρεία 
πλευρά και στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1854 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς 
τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειπτικής 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με κρούσεις στο μεγαλύτε-
ρο μέρος του εργαλείου με 
εξαίρεση την περιοχή της 
κόψης η οποία έχει λειανθεί. 
Οι πλευρές λοξοτέμνονται 
συμμετρικά σε καμπύλη κόψη. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1856 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1,45  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς 
ακανόνιστου ορθογωνίου 
σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Ασύμμετρη επίπεδη 
φτέρνα, καμπύλη λοξότμητη 
κόψη. Κατεργασία με λάξευση 
σε όλη την επιφάνεια. Στην 
οπίσθια πλευρά παρατηρού-
νται φυσικές αποκρούσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1857 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,1 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτή-
ρας πεπιεσμένου ημιελλειψο-
ειδούς σχήματος και ημιελ-
λειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με κρούση στην 
περιφέρεια και την ανώτερη 
επιφάνεια του εργαλείου. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην κα-
τώτερη επιφάνεια. Διάβρωση 
του εργαλείου και αποθέσεις 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1858 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα 
ελλειπτικού σχήματος και 
διατομής. Πιθανά ίχνη 
χρήσης-κρούσης στην περι-
φέρεια. Μεγάλες αποθέσεις 
ιζήματος στο ήμισυ της μιας 
πλευράς του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1869 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επι-
κρουστήρας ακανόνιστου 
ελλειπτικού σχήματος και 
ημιελλειπτικής διατομής. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο ένα άκρο και πιθανώς και 
στο άλλο που καλύπτεται από 
μεγάλες αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1870 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο 
του. Μερικές αποθέσεις ιζή-
ματος κυρίως στην μία ευρεία 
πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1871 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 7,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς 
σχήματος και ημιελλειπτικής 
διατομής. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στο ένα άκρο. Μεγάλες 
αποθέσεις ιζήματος στην μία 
ευρεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1872 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 9,5  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτή-
ρας πεπιεσμένου σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην περιφέρεια και μερική 
διάβρωση του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΔ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1925 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 10  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα 
απιόσχημη και σχεδόν ορθο-
γώνιας διατομής. Διακρίνο-
νται πιθανά ίχνη κατεργασίας 
με μικρές κρούσεις στην 
περιφέρεια του εργαλείου. 
Σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης 
στις δύο ευρείες πεπλατυσμέ-
νες επιφάνειες και στις ακμές 
της περιφέρειας. Σχετική 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1971 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ.

ΜΗΚΟΣ 6,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτή-
ρας/επικρουστήρας τριγωνικού 
(πολυεδρικού) σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
επιφάνεια. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στο ένα άκρο. Σχετική 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1972 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 67  
ΠΑΧΟΣ 37  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος 
σφυροπέλεκυς ακανόνιστου 
ορθογωνίου σχήματος και 
τραπεζιοειδούς διατομής. Δεν 
σώζεται η περιοχή της φτέρ-
νας. Αποκλίνουσες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμη-
τη κόψη με κυρτή ασύμμετρη 
ακμή. Ίχνη κατεργασίας με 
κρούση και κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1973 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά 
σωζόμενος πέλεκυς σχεδόν 
ορθογωνίου σχήματος και ακα-
νόνιστης ελλειψοειδούς διατο-
μής. Φτέρνα επίπεδη, πλευρές 
σχεδόν ευθείες που καταλή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με 
ασύμμετρη στομωμένη ακμή. 
Όλη η επιφάνεια του εργαλείου 
φέρει ίχνη κατεργασίας. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1974 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ.
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τρι-
πτήρας σχεδόν τριγωνικού 
σχήματος με αποστρογγυ-
λεμένες γωνίες και ημιελλει-
ψοειδούς διατομής. Πιθανά 
ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και τριβή σε σημεία της περι-
φέρειας. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην κάτω ευρεία επιφάνεια 
και πιθανά ίχνη κρούσης στο 
ένα άκρο. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1975 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα 
σχεδόν σφαιρικού πεπιεσμέ-
νου σχήματος και ελλειψοει-
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δούς διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
σε σημείο της περιφέρειας. Τμήμα από 
την περιφέρεια έχει θραυσθεί. Το εργα-
λείο έχει υποστεί σημαντική διάβρωση. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις σε όλη την 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1978 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 6,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 11,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Αδρή κατεργασία με μι-
κρές συνεχείς κρούσεις διαπιστώνεται 
σε όλη την επιφάνεια του εργαλείου. 
Έντονες ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1981 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 19 
ΠΛΑΤΟΣ 11,4  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με κρούση και τριβή στην περιφέρεια 
και στην μία ευρεία επιφάνεια. Έντονα 
ίχνη χρήσης-κρούσης και στα δύο 
άκρα. Το εργαλείο έχει υποστεί μερική 
διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1980 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λίθος με κοιλότητα 
ΜΗΚΟΣ 23,5 
ΠΛΑΤΟΣ 14  
ΠΑΧΟΣ 6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος λίθος 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής, 
φέρων αβαθή κυκλική κοιλότητα. Φέρει 
φυσικές αποκρούσεις στην περιοχή 
της περιφέρειας ενώ δεν σώζεται το 
ένα του άκρο. Έντονες ιζηματογενείς 
αποθέσεις σε όλη την επιφάνεια του 
αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 25 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1979 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
αδρής κατεργασίας με συνεχείς μικρές 
κρούσεις σε όλη την επιφάνεια του 
εργαλείου. Ίχνη χρήσης-κρούσης στην 
μία ευρεία πλευρά. Σχετική διάβρωση 
κατά τόπους και ίχνη καύσης. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1976 
ΕΙΔΟΣ Οξειδωμένος διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ.
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 8,8  
5,9  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήμα-
τος και διατομής. Φέρει ίχνη αδρής 
κατεργασίας στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία πλευ-
ρά. Επίσης, έχει ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα. Σχετική διάβρωση 
κατά τόπους. Έντονες ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΕ / A.M. 27 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1977 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και τριγωνικής διατομής. Σαφή ίχνη 
χρήσης-τριβής σε μία ευρεία του 
επιφάνεια. Σχετική διάβρωση και ιζη-
ματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2029 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς σχεδόν 
ορθογωνίου σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φτέρνα κυρτή με 
επίπεδη κορυφή, πλευρές κάθετες που 
καταλήγουν σε κόψη λοξότμητη με 
στομωμένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στην φτέρνα και την περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2030 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ.) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
μικρού μεγέθους ελλειψοειδούς σχήμα-
τος και διατομής. Φέρει ίχνη κατεργα-
σίας με τριβή στην περιφέρεια και σε 
τμήματα των ευρύτερων επιφανειών. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης διαπιστώνονται 
στο κάτω άκρο. Σχετική διάβρωση του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2031 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 13,7 
ΠΛΑΤΟΣ 8,8  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμε-
νος επικρουστήρας ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια 
και ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα σω-
ζόμενο άκρο. Τμήμα από το άλλο άκρο 
έχει αποκρουσθεί. Μεγάλη διάβρωση 
και ελάχιστες ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2032 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ.

ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και σχεδόν ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας στην 
περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
διαπιστώνονται στα δύο άκρα, ενώ η 
μία ευρεία επίπεδη πλευρά πρέπει να 
αποτελεί την επιφάνεια χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2033 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,3  
ΠΑΧΟΣ 6,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Ασύμμετρη, 
κυρτή φτέρνα, πλευρές ασύμμετρες 
που καταλήγουν σε έντονα λοξότμητη 
κόψη με καμπύλη στομωμένη ακμή. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση και κατό-
πιν τριβή. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2034 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ.
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 6,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επικρου-
στήρας ωοειδούς σχήματος και σχεδόν 
κυκλικής διατομής. Φέρει ίχνη αδρής 
κατεργασίας με κρούση και κατόπιν τριβή 
τόσο στην περιφέρεια όσο και στις ευ-
ρείες πλευρές. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα και ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2035 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Ασύμμετρη 
φτέρνα, ευθείες πλευρές που καταλή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με ασύμμε-
τρη, στομωμένη ακμή. Η περιοχή της 
κόψης έχει διαμορφωθεί με μικρές 
λαξεύσεις με φορά από το κέντρο προς 
την περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2036 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ.   
ΠΑΧΟΣ 4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας μικρού μεγέθους, σφαιρι-
κού πεπιεσμένου σχήματος και κυκλι-
κής διατομής. Έχει υποστεί κατεργασία 
με τριβή σε τμήματα της περιφέρειας. 
Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης στην άνω 
κυρτή επιφάνεια και ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην επίπεδη επιφάνεια. 
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ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2037 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο επίμηκες γουδοχέ-
ρι ακανόνιστου σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας με τριβή στην 
μία ευρεία πλευρά και ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο ένα άκρο. Ελάχιστη 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2038 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 2  
Ακέραιος πέλεκυς ελλειψοειδούς 
σχήματος και επιμήκους ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα κυρτή με επίπεδη 
κορυφή, πλευρές ευθείες ελαφρώς 
αποκλίνουσες που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με στομωμένη ακμή. Η 
περιοχή της φτέρνας και η περιφέρεια 
έχουν υποστεί κατεργασία. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2039 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Ίχνη κατερ-
γασίας με κρούση και κατόπιν τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα. Ελάχιστη διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2040 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και επιμήκους 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα κυρτή 
σε συνεχή καμπύλη με τις δύο σχετικά 
ευθείες πλευρές να καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη ακμή. 
Το εργαλείο στην μία του όψη έχει 
διαμορφωθεί με λαξεύσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2041 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Κυρτή φτέρνα με επίπεδη κορυφή, 
συμμετρικές καμπύλες πλευρές που 
καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
κυρτή ακμή. Σαφή ίχνη κατεργασίας 
με λείανση στην περιφέρεια και στις 
ευρείες πλευρές. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2042 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ορθο-
γωνίου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα κυρτή με επίπεδη 
κορυφή. Πλευρές κάθετες που καταλή-
γουν σε συμμετρική λοξότμητη κόψη 
με στομωμένη ακμή. Η φτέρνα έχει 
ίχνη κατεργασίας με μικρές κρούσεις 
και τριβή. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2043 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Κυρτή 
φτέρνα, συμμετρικά ευθείες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με ευθεία ακμή. Το ανώτερο τμήμα της 
οπίσθιας πλευράς έχει διαμορφωθεί με 
λάξευση και κατόπιν λείανση. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2044
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ακανόνιστου 
ελλειψοειδούς σχήματος και επιμή-
κους ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα 
κυρτή, πλευρές καμπύλες ακανόνιστες 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
στομωμένη ακμή. Το εργαλείο δεν έχει 
υποστεί κατεργασία με εξαίρεση την 
περιοχή της κόψης. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2045 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη αδρής κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
πλευρά. Ικανή διάβρωση της επιφάνει-
ας του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2047 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σφαιρικού 
πεπιεσμένου σχήματος και ελλειπτικής 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη 
κρούσης στο ένα άκρο και στο κέντρο 
της μιας ευρείας επιφάνειας. Μεγάλη 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 

καλύπτουν το εργαλείο. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2048 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ.
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και ορθογώνιας διατομής. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας με τριβή στην 
περιφέρεια και ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα. Ως επιφάνεια χρή-
σης-τριβής χρησιμοποιήθηκε η κάτω 
ευρεία πλευρά. Μεγάλη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2049 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ.
ΜΗΚΟΣ 10,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας-επι-
κρουστήρας ακανόνιστου τραπεζιο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη κα-
τεργασίας με κρούση και κατόπιν τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην μία ευρεία πλευρά. Μεγάλες ιζη-
ματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2050 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λίθος με κοιλότητα ΜΗΚΟΣ 
13,4 
ΠΛΑΤΟΣ 9,4  
ΠΑΧΟΣ 5,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος λίθος ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής φέρων αβαθή σχεδόν κυκλική 
κοιλότητα. Στην κάτω ευρεία πλευρά 
διαμορφώνει είδος επίπεδης βάσης. 
Έντονη διάβρωση όλης της επιφάνειας 
του αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2051 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα περίπου 
σφαιρικού σχήματος και κυκλικής δια-
τομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας τριβής 
σε σημεία της περιφέρειας και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα αλλά 
και στο μέσον της ευρείας επιφάνειας. 
Μερική διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΖ / A.M. 25 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2046 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,3 
ΠΛΑΤΟΣ 10,8  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις και κατόπιν τριβή στην 
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περιφέρεια καθώς και στην επιφάνεια 
χρήσης. Ίχνη χρήσης-κρούσης εντοπίζο-
νται μόνο στην μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1982 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φτέρνα κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες 
που καταλήγουν σε συμμετρική λοξό-
τμητη κόψη με οξεία καμπύλη ακμή. 
Το εργαλείο Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στην περιφέρεια και με λείανση. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1983 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Κυρτή φτέρνα 
με επίπεδη κορυφή, ευθείες συμμε-
τρικές πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη στομωμέ-
νη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1984 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3   
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ακανόνιστης δια-
τομής. Κυρτή φτέρνα, ευθείες, ελαφρώς 
ασύμμετρες πλευρές που καταλήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με ευθεία ακμή. Η 
περιφέρεια καθώς και το ανώτερο τμήμα 
της οπίσθιας πλευράς έχουν διαμορφω-
θεί με μικρές κρούσεις.
 
ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1985 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με κρούση και τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης και στα δύο 
άκρα. Μεγάλη διάβρωση και ικανές 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1986 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου ορθογωνίου σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια 

και ίχνη χρήσης τριβής στην κάτω 
ευρεία επίπεδη επιφάνεια. Μερική διά-
βρωση και σημαντικές ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1987 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ημιελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην επίπεδη ευρεία πλευρά. Ιζημα-
τογενείς αποθέσεις στην επιφάνεια 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1989 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 11  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ακανόνιστου 
τριγωνικού σχήματος και περίπου 
ορθογώνιας διατομής. Φτέρνα κυρτή, 
πλευρές ασύμμετρες, αποκλίνουσες 
που καταλήγουν σε κόψη με επίπεδη 
καμπύλη ακμή. Η περιφέρεια της 
αξίνας έχει διαμορφωθεί με συνεχείς 
αδρές λαξεύσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1991 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
κυρτή με επίπεδη κορυφή, πλευρές 
κυρτές ελαφρώς αποκλίνουσες, που 
καταλήγουν σε συμμετρική λοξότμητη 
κόψη με καμπύλη οξεία ακμή. Ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην φτέρνα 
και στην περιφέρεια. Εκτεταμένα ίχνη 
καύσης. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1992 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ελλειπτικής διατομής. 
Κυρτή φτέρνα με επίπεδη κορυφή, πλευ-
ρές ευθείες, συμμετρικές, αποκλίνουσες 
που καταλήγουν σε κόψη με επίπεδη 
στομωμένη ακμή. Φέρει ίχνη κατεργασί-
ας με τριβή στην περιφέρεια.
 
ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1993 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 16,2 
ΠΛΑΤΟΣ 8,4  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 

διατομής. Κυρτή φτέρνα, ευθείες 
ασύμμετρες πλευρές, που καταλήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με κυρτή πιθανώς 
στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1994 
ΕΙΔΟΣ Οξειδωμ. μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ), (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και περίπου ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές 
αποκλίνουσες, άνισες μεταξύ τους, 
που καταλήγουν σε κόψη επίπεδη με 
αδιαμόρφωτη ακμή. Το εργαλείο φέρει 
ίχνη κατεργασίας με μικρές λαξεύσεις 
στην μία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2253 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,7 
ΠΛΑΤΟΣ 11,2  
ΠΑΧΟΣ 7,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ακανό-
νιστης ελλειψοειδούς διατομής. Δεν 
εντοπίζονται σαφή ίχνη κατεργασίας 
στην επιφάνεια του εργαλείου. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο κέντρο της μιας 
ευρείας πλευράς και σε τμήματα της 
περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2259 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,1  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου τραπεζιοειδούς σχήματος και 
διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας με 
κρούση στην περιφέρεια. Σαφή ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία πλευ-
ρά. Μικρές ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2260 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 19,3 
ΠΛΑΤΟΣ 16,2  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατο-
μής. Ίχνη κατεργασίας με κρούση και 
κατόπιν τριβή διαπιστώνονται σε όλη 
την επιφάνεια του εργαλείου. Σειρά 
αποκρούσεων στην περιφέρεια ίσως 
προέρχεται από κατεργασία. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2261 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 3,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
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ακανόνιστης διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
ασύμμετρες πλευρές (η μία εκ των 
οποίων καμπυλώνει στο κατώτερο 
τμήμα) που καταλήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με κυρτή ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2262 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, ασύμμετρες 
καμπύλες πλευρές που καταλήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη 
ελαφρώς στομωμένη ακμή. Η πρόσθια 
πλευρά έχει υποστεί κατεργασία με 
λαξευση. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 11 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1990 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγγείο (ΗΜ), (ΑΚ)   
ΥΨΟΣ 4  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό ακέραιο ημίεργο 
αγγείο ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει 
αβαθή κοιλότητα κυκλικού σχήματος. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση στην 
περιφέρειά του. Η διαμόρφωση της 
κοιλότητας με κρούσεις δεν έχει ολο-
κληρωθεί. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1988 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανό-
νιστου πολυεδρικού σχήματος και ημι-
ελλειπτικής διατομής. Φέρει ίχνη κα-
τεργασίας-τριβής στην περιφέρεια και 
σε τμήμα της πάνω ευρείας επιφάνειας. 
Η κάτω ευρεία πλευρά του εργαλείου 
φέρει σαφή ίχνη χρήσης-τριβής. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1997 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, συμμετρικές 
ευθείες πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με καμπύλη ακμή. Το 
πρόσθιο τμήμα του εργαλείου διατηρεί 
την φυσική επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 27 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1995 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Κυρτή 
φτέρνα με επίπεδη κορυφή, ελαφρώς 

αποκλίνουσες πλευρές, που απολήγουν 
σε συμμετρική λοξότμητη κόψη με 
καμπύλη στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 27 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1996 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
κυρτή με επίπεδη κορυφή, πλευρές κυρ-
τές που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με στομωμένη ευθεία ακμή. Το εργαλείο 
έχει υποστεί κατεργασία με μικρές κρού-
σεις και τριβή στην φτέρνα. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2257 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, αποκλίνουσες 
καμπύλες πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με κυρτή ακμή. Η οπί-
σθια πλευρά έχει διαμορφωθεί σχεδόν 
εξ ολοκλήρου με λάξευση. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2263 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο (Διαβάσης ή ανδε-
σίτης)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας 
στην επιφάνεια του αντικειμένου. 
Σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευ-
ρεία πλευρά και ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο ένα άκρο. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2264 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,1 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου σφαιρικού σχήματος και ακανόνι-
στης ελλειψοειδούς διατομής. Πιθανά 
ίχνη κατεργασίας με κρούση στην πε-
ριφέρεια. Σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο κέντρο της μιας ευρείας πλευράς. 
Σχετική διάβρωση και ικανή συσσώ-
ρευση ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2265 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ξέστρο; (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο ξέστρο (;) ακανόνι-
στου επιπεδόκυρτου σχήματος και ημι-

ελλειψοειδούς διατομής. Η περιοχή της 
κόψης έχει διαμορφωθεί σε τμήμα της 
περιφέρειας και της κυρτής πλευράς 
με σειρά λαξεύσεων. Ίχνη χρήσης δεν 
διαπιστώνονται με ασφάλεια. Σχετική 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2266 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ξέστρο; (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 1,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο απιόσχημο 
ξέστρο (;) ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Η οπίσθια πλευρά και τμήμα 
της περιφέρειας του εργαλείου έχουν 
διαμορφωθεί με λάξευση. Μικρή 
απόκρουση διαπιστώνεται και στην 
πρόσθια πλευρά πλησίον της περιοχής 
της κόψης. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2267 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα-Τριπτ. (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 9,3  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα/τριπτήρας 
κολουροκωνικού σχήματος και ημιελ-
λειψοειδούς διατομής. Πιθανά ίχνη 
κατεργασίας με κρούση και κατόπιν 
τριβή στην περιφέρεια. Σαφή ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο κέντρο των δύο 
ευρειών επιφανειών και πιθανά ίχνη 
χρήσης-τριβής. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2268 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανόνι-
στου ελλειψοειδούς σχήματος και ακα-
νόνιστης διατομής. Ασύμμετρη, σχεδόν 
κυρτή φτέρνα, ασύμμετρες ευθείες 
πλευρές που συγκλίνουν σε λοξότμητη 
κόψη με κυρτή ελαφρώς στομωμένη 
ακμή. Η πρόσθια πλευρά του πελέκεως 
έχει διαμορφωθεί με κρούση. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2269 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανόνι-
στου ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Κυρτή φτέρνα, καμπύλες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
κυρτή ακμή. Η περιοχή της κόψης και 
τμήμα της περιφέρειας έχουν διαμορ-
φωθεί με σειρά μικρών λαξεύσεων. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2270 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς
ΜΗΚΟΣ 14,1 
ΠΛΑΤΟΣ 7,9  
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ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Ασύμμετρη κυρτή φτέρνα, αποκλίνου-
σες ασύμμετρες πλευρές, (η μία εκ των 
οποίων καμπυλώνει στο κέντρο), που 
καταλήγουν σε ελαφρώς λοξότμητη 
κόψη με ασύμμετρη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΗ / A.M. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2271 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,7  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή οξυκόρυφη φτέρνα, 
ασύμμετρες πλευρές που καταλήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη 
ακμή. Η πρόσθια πλευρά διατηρεί την 
φυσική επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2064 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,8  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα και ίχνη 
χρήσης-τριβής στο πεπλατυσμένο τμή-
μα της περιφέρειας. Μερική διάβρωση 
και ελάχιστες αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2065 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας σφαι-
ρικού σχήματος και ημιελλειπτικής 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στην περιφέρεια και ίχνη χρή-
σης-τριβής στην επίπεδη επιφάνεια. 
Σχετική διάβρωση και ελάχιστες ιζημα-
τογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2066 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 11,2 
ΠΛΑΤΟΣ 10,4  
ΠΑΧΟΣ 6,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας με τριβή στην 
περιφέρεια και ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα άκρα αλλά και στο κέντρο της 
ευρύτερης επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2067 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 10,4  

ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνιστου 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη κα-
τεργασίας με τριβή στην περιφέρεια και 
ίχνη χρήσης-κρούσης στα άκρα αλλά και 
στο κέντρο της μιας ευρείας επιφάνειας. 
Μερική διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2068 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επιμήκους 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φτέρνα κυρτή με οξεία κορυφή, πλευρές 
καμπύλες που καταλήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με στομωμένη ακμή. Έχει υποστεί 
κατεργασία με μικρές κρούσεις και τριβή 
στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2069 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 22,2 
ΠΛΑΤΟΣ 18,4  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία επιφά-
νεια. Ικανή διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2070 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 6,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ημιελλειπτικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη κα-
τεργασίας με κρούση και κατόπιν τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο στενό άκρο και στην μία ευρεία 
πλευρά. Ίχνη χρήσης-τριβής στο ευρύ-
τερο άκρο. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2071 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς περίπου 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φτέρνα επίπεδη, πλευρές ελαφρώς 
καμπύλες που καταλήγουν σε επίπεδη 
αδιαμόρφωτη κόψη. Το εργαλείο στην 
φτέρνα και την κόψη διατηρεί την 
φυσική επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2072 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 4,4  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψοει-
δούς σχήματος και τριγωνικής διατομής. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα και 
στο κέντρο της μιας ευρείας πλευράς. 
Μεγάλες ιζηματογενείς αποθέσεις κυρί-
ως στην περιοχή της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ ΙΘ  / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2081 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας πεπιεσμένου σφαι-
ρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην πεπλατυσμένη επιφάνεια και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Σχετική 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2233 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο επίμηκες γου-
δοχέρι ακανόνιστου ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Σαφή ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα δύο άκρα. Ελάχιστη 
ποσότητα ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2234 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 10  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
σχήματος τριγωνικού με αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες και ελλειψοειδούς 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, καμπύλες 
πλευρές που συγκλίνουν σε λοξότμη-
τη κόψη με κυρτή στομωμένη ακμή. 
Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας 
του εργαλείου έχει διαμορφωθεί με 
κρούση. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2235 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Κυρτή φτέρνα, ακανό-
νιστες πλευρές (η μία εκ των οποίων 
καμπυλώνει προς το κέντρο) που κα-
ταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με κυρτή 
ελαφρώς στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2073 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3 
ΠΑΧΟΣ 3,5  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ημιελλειψοειδούς 
διατομής. Κυρτή φτέρνα με επίπεδη 
κορυφή, πλευρές αποκλίνουσες που 
καταλήγουν σε κόψη με καμπύλη, 
στομωμένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας 
με μικρές κρούσεις στην περιοχή της 
φτέρνας και άλλα σημεία. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2074 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 26 
ΠΛΑΤΟΣ 22  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο ακανόνι-
στου κυκλικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-τριβής στην άνω ευρεία επιφά-
νεια. Δεν υπάρχει διαμόρφωση βάσης. 
Σχετική διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις.
 
ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2075 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
επικρουστήρας περίπου τριγωνικού 
σχήματος και ακανόνιστης ελλειψοει-
δούς διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα άκρα. Τμήμα της μιας 
ευρείας επιφάνειας έχει αποκρουσθεί. 
Μεγάλη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2078 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια 
και ίχνη χρήσης-τριβής στην σχετικά 
επίπεδη επιφάνεια. Μεγάλη διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2079 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτή-
ρας μικρού μεγέθους ακανόνιστου 
πολυεδρικού σχήματος και ορθογώνιας 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
τριβή σε σημεία της περιφέρειας και 
ίχνη χρήσης-τριβής στην μεγαλύτερη 
ευρεία επιφάνεια. Τμήμα από το άκρο 
του εργαλείου έχει αποκρουσθεί. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2091 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 

ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και περίπου τραπεζιοειδούς διατομής. 
Σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στις δύο 
ευρείες επιφάνειες. Στην τρίτη ευρεία 
πλευρά η εντονότατη συσσώρευση 
ιζήματος δεν επιτρέπει τον εντοπισμό 
ιχνών χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2092 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει ίχνη κατεργα-
σίας με τριβή σε ορισμένα σημεία της 
περιφέρειας. Ίχνη χρήσης-κρούσης σε 
δύο σημεία της περιφέρειας και στο κέ-
ντρο των δύο ευρύτερων επιφανειών. 
Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2076 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα άκρα αλλά 
και στο κέντρο της μιας ευρείας επι-
φάνειας. Διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις καλύπτουν το εργαλείο κατά 
το ήμισυ. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2077 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,8 
ΠΛΑΤΟΣ 8,8  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατο-
μής. Ίχνη κατεργασίας με τριβή στην 
περιφέρεια και ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα. Μεγάλη διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις καλύπτουν το 
μεγαλύτερο τμήμα του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2080 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,4 
ΠΛΑΤΟΣ 10,5  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψοει-
δούς σχήματος και διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας στην περιφέρεια και την 
μία ευρεία επιφάνεια με μικρές κρούσεις 
και τριβή. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα 
άκρο και στο κέντρο της μιας πλευράς. 
Μερική διάβρωση και αποθέσεις ιζήμα-
τος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 5 

ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2089 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς σχεδόν 
ορθογωνίου σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές 
κατακόρυφες που καταλήγουν σε λοξό-
τμητη κόψη με στομωμένη ακμή. Ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην φτέρνα και 
την περιφέρεια.
 
ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2090 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 9,2 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας πεπιεσμένου σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας με τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην πεπλατυσμένη επιφάνεια και 
ενδεχομένως ίχνη κρούσης στο ένα 
άκρο. Μερική διάβρωση και ιζήματα 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2093 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 23,2 
ΠΛΑΤΟΣ 14,2  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ημιελλειπτικής 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν τριβή διαπιστώνονται σε 
διάφορα τμήματα της επιφάνειας του 
εργαλείου. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
επίπεδη πλευρά του τριβείου. Ικανή 
ποσότητα ιζημάτων. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2094 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Πιθανά ίχνη 
κατεργασίας με τριβή σε τμήματα της 
περιφέρειας. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
σχετικά επίπεδη επιφάνεια. Μερική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2095 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 12,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7,8  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ακανόνιστου πολυεδρικού 
σχήματος και περίπου ορθογώνιας 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Ίχνη 
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χρήσης-τριβής διαπιστώνονται στην 
μία από τις τρεις επιμήκεις επιφάνειες. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2096 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,7 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Ίχνη αδρής κατεργα-
σίας με κρούσεις και κατόπιν τριβή σε 
τμήματα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2082 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Φέρει 
ίχνη κατεργασίας με τριβή στην περι-
φέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο κέ-
ντρο της σχετικά επίπεδης επιφάνειας 
και πιθανώς και στα δύο άκρα. Μερική 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κυρίως στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2084 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με μικρές κρούσεις και τριβή στην 
περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης σε 
τμήματα της περιφέρειας αλλά και στο 
κέντρο της μιας ευρείας επιφάνειας. 
Σχετική διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2085 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ακανόνι-
στου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ακανόνιστη φτέρνα με 
επίπεδη κορυφή, ασύμμετρες ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές που καταλή-
γουν σε συμμετρικά λοξότμητη κόψη 
με καμπύλη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2086 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας σχεδόν ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Ίχνη κατεργα-
σίας με τριβή στην περιφέρεια. Φέρει 
σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα και ίχνη χρήσης-τριβής ενδεχο-
μένως και στις δύο επιφάνειες. Μερική 

διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2087 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,4  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν τριβή σε τμήματα της περι-
φέρειας. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Έντονες ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2088 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας-(Επικρ.;) 
ΜΗΚΟΣ 10,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,3  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανό-
νιστου πυραμιδοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδή διατομή. Φέρει ίχνη κατερ-
γασίας στα τμήματα της περιφέρειας 
και πιθανά ίχνη κρούσης στα δύο άκρα. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
επιφάνεια. Μερική διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 11 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2083 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος απιόσχημος πέ-
λεκυς μικρού μεγέθους και ελλειψοει-
δούς διατομής. Κυρτή φτέρνα, πλευρές 
ασύμμετρες που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με στομωμένη ακμή. 
Το εργαλείο φαίνεται να διατηρεί ως 
επί το πλείστον την φυσική επιφάνεια 
του πετρώματος. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 13 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2101 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΠΑΧΟΣ 5,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας πεπιεσμένου σφαιρικού 
σχήματος και περίπου ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
σε τμήματα της περιφέρειας και στο 
κέντρο της μιας όψης. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2097 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6  
ΠΑΧΟΣ 4,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς περίπου 
ορθογωνίου σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Φτέρνα κυρτή με επί-
πεδη κορυφή, πλευρές αποκλίνουσες 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
στομωμένη ακμή. Η πρόσθια πλευρά 

διατηρεί την φυσική επιφάνεια του 
πετρώματος. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2103 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 13,2 
ΠΛΑΤΟΣ 9,6  
ΠΑΧΟΣ 4,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ημιελλειπτικής 
διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα. Η διαμόρφωση της επίπεδης 
ευρείας πλευράς υποδηλώνει χρήση 
(τριβή). 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2104 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 11,9 
ΠΛΑΤΟΣ 10,1  
ΠΑΧΟΣ 6,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία πλευρά 
και ενδεχομένως στην δεύτερη, η οποία 
ωστόσο καλύπτεται από μεγάλη ποσό-
τητα ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2098 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΤΜ;)   
ΠΑΧΟΣ 4,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανώς ακέραιη σφύρα 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο κέντρο των δύο 
πλευρών και σε τμήμα της περιφέρειας. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη προετοιμασίας 
της επιφάνειας του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 21
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2099 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,3 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 4,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη κατεργα-
σίας με κρούση και κατόπιν τριβή στην 
περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-τριβής στις 
δύο ευρείες επιφάνειες. Ενδεχομένως 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. 
Σημαντική ποσότητα ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2100 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στην περιφέρεια και ίχνη χρή-
σης-κρούσης στα δύο άκρα. Διά βρωση 
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κατά τόπους. Μεγάλες ιζηματογενείς 
αποθέσεις στην μία από τις τέσσερις 
επιφάνειες που σχηματίζονται. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2102 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 4,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρεία πλευρά. 
Πιθανά ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Σημαντική ποσότητα ιζηματογε-
νών αποθέσεων τόσο στην περιφέρεια 
όσο και σε τμήματα των δύο πλευρών. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 35 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2241 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 21,5 
ΠΛΑΤΟΣ 15,2  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο ελλειψοει-
δούς σχήματος και ημιελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν τριβή στην περιφέρεια 
και τις δύο ευρείες πλευρές. Στην μία 
πλευρά διαμορφώνεται αβαθής κοιλό-
τητα που χρησιμοποιείτο ως επιφάνεια 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2240 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 2,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας κολου-
ροκωνικού σχήματος και ημιελλειψοει-
δούς διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-τρι-
βής στην επίπεδη πλευρά. Έντονη 
διάβρωση και μεγάλη συγκέντρωση 
ιζήματος εντοπίζεται σε όλη την επιφά-
νεια του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 40 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2236 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα. Σημαντική ποσότητα 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 40 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2237 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπι-
εσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Πιθανά ίχνη 
κατεργασίας με κρούση σε τμήματα της 
περιφέρειας. Σαφή ίχνη χρήσης-κρού-
σης στο κέντρο της μιας ευρείας πλευ-
ράς. Ελάχιστο ίζημα κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 43 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2239 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
ασύμμετρες πλευρές που καταλήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη 
στομωμένη ακμή. Η μία ευρεία πλευρά 
είναι καλυμμένη στο μεγαλύτερο τμή-
μα της με ίζημα. 

ΤΟΜΗ ΙΘ / A.M. 46 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2238 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 22,5 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 7,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι κυλιν-
δρικού σχήματος και κυκλικής διατο-
μής. Στο ανώτερο τμήμα του εργαλείου 
διαμορφώνεται λαβή μικρότερης 
διατομής από το κατώτερο τμήμα 
και με κυρτή κορυφή. Το κατώτερο 
τμήμα καταλήγει σε επίπεδη επιφάνεια 
χρήσης. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ642 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς περίπου 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Διατηρείται η φυσική επιφάνεια του 
πετρώματος στο μεγαλύτερο τμήμα του 
εργαλείου. Η κόψη είναι λοξότμητη με 
ευθεία στομωμένη ακμή. Η φτέρνα έχει 
υποστεί ελάχιστη κατεργασία. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1998 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φτέρνα κυρτή, ευθείες 
άνισες πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με στομωμένη ακμή. 
Ίχνη κατεργασίας με τριβή σε τμήματα 
της περιφέρειας και κυρίως στην φτέρ-
να. Μερική διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ1999 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψοει-
δούς σχήματος και διατομής. Ασύμμε-
τρη, κυρτή φτέρνα, ευθείες ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές που καταλήγουν 
σε λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη, 
στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2000 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση στην περι-
φέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Έντονα διαβρωμένες επιφάνειες. 

ΙΣ / A.M.  0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2001 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο ένα άκρο. Το μεγα-
λύτερο τμήμα του εργαλείου διατηρεί 
την φυσική επιφάνεια του πετρώματος. 
Διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2002 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πο-
λυεδρικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
τριβή σε τμήματα της επιφάνειας. Η 
κάτω ευρεία επιφάνεια πρέπει να ήταν 
η επιφάνεια χρήσης-τριβής του εργα-
λείου. Μερική διάβρωση και μικρές 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2003 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ωοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με 
τριβή σε τμήματα της επιφάνειας του ερ-
γαλείου. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Ικανή διάβρωση του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2004 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ελλειπτικής διατομής. 
Φτέρνα κυρτή με επίπεδη κορυφή, 
πλευρές ευθείες αποκλίνουσες που 
καταλήγουν σε συμμετρική λοξότμητη 
κόψη με καμπύλη ακμή. Το εργαλείο έχει 
υποστεί κατεργασία με τριβή σε όλη την 
επιφάνειά του. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
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ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2005 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
Αγγείο (ΤΜ)   
ΥΨΟΣ 3,5  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αγγείου που σώζεται 
κατά το ήμισυ. Επίπεδη βάση, κυρτά 
τοιχώματα και έσω νεύον χείλος. 
Επιφάνεια κατεργασμένη με μικρές 
κρούσεις και κατόπιν τριβή. Έντονη 
διάβρωση όλου του αντικειμένου. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2006 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ημιελλειψοει-
δούς διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με μικρές κρούσεις και τριβή στην 
περιφέρεια αλλά και στην άνω ευρεία 
επιφάνεια του εργαλείου. Σαφή ίχνη 
χρήσης-τριβής διαπιστώνονται στην 
κάτω ευρεία επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2007 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επιμή-
κους τριγωνικού σχήματος και ακανό-
νιστης ελλειψοειδούς διατομής. Κυρτή 
φτέρνα, πλευρές αποκλίνουσες που κα-
ταλήγουν σε κόψη με στομωμένη ακμή. 
Το εργαλείο φέρει ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2008 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 5,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με κρούση στην περιφέρεια. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στο κέντρο των 
πλευρικών επιφανειών. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2026 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,2 
ΠΛΑΤΟΣ 10,4  
ΠΑΧΟΣ 6,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνι-
στου πεπιεσμένου σφαιρικού σχήμα-
τος και ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Πιθανά 
ίχνη χρήσης-κρούσης και στις ευρείες 
επιφάνειες. Μεγάλη διάβρωση. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2027 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος τριπτήρας 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Το ανώτερο τμήμα της μιας 
ευρείας πλευράς (φυσική επιφάνεια) 
δεν σώζεται. Ίχνη χρήσης-τριβής 
στην σωζόμενη πλευρική επιφάνεια. 
Ελάχιστη διάβρωση και ίχνη οξείδωσης 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2208 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 10,3  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου τραπεζιοειδούς σχήμα-
τος και τριγωνικής διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας δεν εντοπίστηκαν. Σαφή 
ίχνη χρήσης-τριβής στην μία πλευρική 
επιφάνεια. Μικρή ποσότητα ιζήματος 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2209 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο ή Γουδί 
ΜΗΚΟΣ 17,2 
ΠΛΑΤΟΣ 13,4  
ΠΑΧΟΣ 8,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο τριβείο ή γουδί 
ωοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει αβαθή κοιλότητα ελλει-
ψοειδούς σχήματος στην μία πλευρική 
επιφάνεια. Η κοιλότητα έχει αποκτήσει 
την τελική της μορφή με σειρά μικρών 
κρούσεων και κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2210 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
τραπεζιοειδούς διατομής. Ακανόνιστη 
κυρτή φτέρνα, καμπύλες πλευρές που 
καταλήγουν σε έντονα λοξότμητη κόψη 
με κυρτή ακμή. Η λοξότμηση έχει δια-
μορφωθεί με λάξευση. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2211 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 3,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας ατρα-
κτοειδούς σχήματος και τριγωνικής 
διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης (λείανσης) 
στην μία ευρεία επιφάνεια. Ελάχιστες 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2216 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)
ΠΑΧΟΣ 5,5 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ακανό-
νιστης ελλειψοειδούς διατομής. Στο 
σύνολό της η επιφάνεια του εργαλείου 
έχει διαμορφωθεί με λάξευση και 
κρούση. Ίχνη χρήσης δεν εντοπίζονται 
με ασφάλεια. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2217 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Επίπεδη φτέρνα, ασύμμετρες 
πλευρές (η μία εκ των οποίων καμπυλώ-
νει αισθητά προς το κέντρο), λοξότμητη 
κόψη με επίπεδη στομωμένη ακμή. Η 
περιοχή της κόψης έχει διαμορφωθεί με 
σειρά λαξεύσεων. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2009 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 14,1 
ΠΛΑΤΟΣ 10,7  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Κυρτή φτέρνα με επίπεδη 
κορυφή, αποκλίνουσες ασύμμετρες 
πλευρές που καταλήγουν σε κυρτή 
στομωμένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας με 
κρούσεις στην περιφέρεια. Λειασμένες 
κυρτές πλευρές. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2010 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 9,3  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις και τριβή στην περιφέρεια. 
Στα δύο άκρα αλλά και στο μέσο της 
μιας ευρείας επιφάνειας διακρίνονται 
ίχνη χρήσης-κρούσης. Σχετική διάβρω-
ση και ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2011 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 4,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν τριβή στην περιφέρεια και 
με λείανση στις δύο ευρείες πλευρές. 
Στην μία πλευρική επιφάνεια διακρίνο-
νται ίχνη χρήσης-κρούσης στο κέντρο. 
Έντονες ιζηματογενείς αποθέσεις.
 
ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 7 
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ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2012 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,2  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, ελαφρώς 
αποκλίνουσες, ασύμμετρες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
καμπύλη, στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2013 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,4 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επι-
μήκους σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές κα-
μπύλες που καταλήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με στομωμένη ακμή. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
τριβή στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2014 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επιμή-
κους ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Φτέρνα κυρτή, πλευρές σχετικά 
καμπύλες που καταλήγουν σε κόψη 
με σχεδόν επίπεδη, στομωμένη ακμή. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις και τριβή σχεδόν σε όλη την 
επιφάνεια του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2019 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ακανόνιστου 
ελλειψοειδούς σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φτέρνα κυρτή που 
σχηματίζει συνεχή καμπύλη με τις δύο 
πλευρές που καταλήγουν σε κόψη λο-
ξότμητη με σχετικά στομωμένη ακμή. 
Το εργαλείο φέρει ίχνη κατεργασίας με 
τριβή. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2020 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Η άνω ευ-
ρεία επιφάνεια και η περιφέρεια έχουν 
δεχθεί κατεργασία με τριβή, ενώ το ένα 
άκρο φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2021 

ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,4 
ΠΛΑΤΟΣ 9,5  
ΠΑΧΟΣ 4,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλει-
ψοειδούς σχήματος και επιμήκους 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια 
αλλά και στην μία ευρεία επιφάνεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης διαπιστώνονται 
στα δύο άκρα. Σχετική διάβρωση και 
μεγάλες ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2022 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Κυρτή 
φτέρνα με σχεδόν επίπεδη κορυφή, 
συμμετρικά καμπύλες πλευρές που 
απολήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
κυρτή ακμή. Σαφή ίχνη κατεργασίας 
με λείανση σε όλη την επιφάνεια του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2023 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 5,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με κρούση και κατόπιν τριβή σε όλη 
την επιφάνεια του εργαλείου. Στο 
κέντρο των ευρειών πλευρών ίχνη 
χρήσης-κρούσης. Σχετική διάβρωση 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2015 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς, ελλει-
ψοειδούς σχήματος και επιμήκους 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα κυρτή 
χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση, η κα-
μπύλη της οποίας συνεχίζεται στις δύο 
πλευρές. Οι πλευρές καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2016 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4
ΠΑΧΟΣ 2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Κυρτή 
φτέρνα που σχηματίζει ενιαία καμπύλη 
με τις δύο άνισες μεταξύ τους πλευρές. 
Οι πλευρές καταλήγουν σε λοξότμητη 
κόψη με πιθανώς στομωμένη ακμή. 
Ίχνη κατεργασίας με τριβή στην περιο-
χή της φτέρνας. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2017 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 3,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
ευθείες ελαφρώς ασύμμετρες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
καμπύλη στομωμένη ακμή. Η πρόσθια 
πλευρά διατηρεί την φυσική της επιφά-
νεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2018 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 5,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανόνιστου 
σφαιρικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα και στο κέντρο των πλευρικών 
επιφανειών. Σημαντική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2025 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,4 
ΠΛΑΤΟΣ 10,5  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει ίχνη κατεργα-
σίας με τριβή σε όλη την περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα 
αλλά και στο κέντρο των δύο ευρειών 
επιφανειών. Μεγάλη διάβρωση και 
αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2024 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
επιμήκους ορθογωνίου σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα κυρτή 
με επίπεδη κορυφή, πλευρές ευθείες 
που καταλήγουν σε ευρεία καμπύλη 
κόψη με στομωμένη ακμή. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
τριβή στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2028 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση και κατόπιν 
τριβή στην περιφέρεια. Στο κέντρο των 
δύο πλευρικών επιφανειών υπάρχουν 
ίχνη χρήσης-κρούσης. Ικανή ποσότητα 
ιζήματος στην μία ευρεία πλευρά. 
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ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2218 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα περίπου 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης (κρούσης) 
στο κέντρο και των δύο πλευρικών 
επιφανειών. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους στην περιφέρεια καθώς 
και σε σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια 
της μιας πλευράς. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 31 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2222 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς-Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 2,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς (αξίνα) 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήμα-
τος και διατομής. Επίπεδη φτέρνα, 
ασύμμετρες πλευρές που καταλήγουν 
σε ελαφρώς λοξότμητη κόψη με επίπεδη 
στομωμένη ακμή. Το μεγαλύτερο τμήμα 
της πρόσθιας πλευράς διατηρεί την 
φυσική επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 31 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2223 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγω-
νικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Στο ανώτερο τμήμα της πρό-
σθιας πλευράς υπάρχουν σαφή ίχνη 
κατεργασίας με λάξευση στο ύψος της 
φτέρνας. Παρόμοια ίχνη εντοπίζονται 
και στην περιοχή της κόψης. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 31 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2224 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,4 
ΠΛΑΤΟΣ 8,9  
ΠΑΧΟΣ 7,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ελλειψοειδούς σχήματος και κυκλικής 
διατομής. Φέρει ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα και στην μία ευρεία 
πλευρά. Έντονες ιζηματογενείς αποθέ-
σεις στην μία πλευρική επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 31 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2225 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου τριγωνικού σχήματος και 
ακανόνιστης ελλειψοειδούς διατομής. 
Επίπεδη φτέρνα, ευθείες πλευρές (η μία 
εκ των οποίων καμπυλώνει ελαφρώς 
στο κατώτερο τμήμα της) και λοξότμη-
τη συμμετρική κόψη με ακανόνιστη 
(ίσως κυρτή) ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 31 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2232 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,7 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 6,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής. Πιθανά ίχνη χρήσης (κρούσης) σε 
σημεία και των δύο επιφανειών. Ιζημα-
τογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 33 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2219 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τρι-
γωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Κυρτή φτέρ-
να, πλευρές ελαφρώς καμπύλες που 
απολήγουν σε έντονα λοξότμητη κόψη 
με κυρτή ακμή. Η πρόσθια πλευρά του 
εργαλείου διατηρεί την φυσική επιφά-
νεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 33 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2220 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο (ανδεσίτης ή δια-
βάσης) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανόνι-
στου ελλειψοειδούς σχήματος και ελ-
λειψοειδούς διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
ασύμμετρες πλευρές που απολήγουν 
σε κόψη με σχεδόν επίπεδη ακμή. Η 
πρόσθια πλευρά διατηρεί την φυσική 
επιφάνεια του λίθου στο μεγαλύτερο 
τμήμα της. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 33 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2221 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,9  
ΠΑΧΟΣ 5,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Σαφή ίχνη χρήσης (κρούσης) στα δύο 
άκρα καθώς και στο κέντρο της μιας 
ευρείας πλευράς. Ιζηματογενείς αποθέ-
σεις στην μία ευρεία πλευρά. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 33 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2226 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, ασύμμετρες 
και ελαφρώς καμπύλες πλευρές που 
καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
κυρτή ακμή. Η περιο χή της κόψης έχει 
υποστεί κατεργασία με λάξευση. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 33 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2227 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Κυρτή 
φτέρνα, ευθείες πλευρές που καμπυ-
λώνουν ελαφρώς προς τα κάτω και 
συγκλίνουν σε λοξότμητη κόψη με κυρτή 
στομωμένη ακμή. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 33 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2231 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαλείο; (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο εργαλείο (;) ατρα-
κτοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει σαφή 
ίχνη κατεργασίας (λείανσης) στο μεγα-
λύτερο τμήμα της επιφάνειάς του. Στην 
μία ευρεία πλευρά εντοπίζεται μεγάλη 
απόκρουση η οποία κατόπιν εξομαλύν-
θηκε με τριβή. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2212 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, καμπύλες 
πλευρές που συγκλίνουν σε λοξότμητη 
στομωμένη ακμή. Η πρόσθια πλευρά 
διατηρεί την φυσική επιφάνεια του 
λίθου. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2213 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 4,6  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγω-
νικού σχήματος και ακανόνιστης ελ-
λειψοειδούς διατομής. Κυρτή φτέρνα, 
ευθείες πλευρές που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με σχεδόν επίπεδη 
στομωμένη ακμή. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στην ακμή της κόψης και την 
κορυφή της φτέρνας. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2214
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλειψο-
ειδούς σχήματος και ακανόνιστης ελ-
λειψοειδούς διατομής. Επίπεδη φτέρνα, 
καμπύλες πλευρές που συγκλίνουν σε 
ελαφρώς λοξότμητη κόψη με στομωμένη 
ακμή. Το ανώτερο τμήμα του πελέκεως 
έχει διαμορφωθεί με σειρά κρούσεων 
και κατόπιν τριβή/λείανση. 
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ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2215 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τριγω-
νικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ασύμμετρη φτέρνα, ελαφρώς 
καμπύλες πλευρές που καταλήγουν σε 
συμμετρική λοξότμητη κόψη με κυρτή 
ακμή. Το μεγαλύτερο τμήμα του εργαλεί-
ου έχει διαμορφωθεί με λείανση. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 42 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2228 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 10,5  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα κολουρο-
κωνικού σχήματος και τραπεζιοειδούς 
διατομής. Σαφή ίχνη κρούσης και τριβής 
διαπιστώνονται σε όλη την επιφάνεια 
των ευρειών πλευρών. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις σε ολόκληρη σχεδόν την 
επιφάνεια της μιας ευρείας πλευράς. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 50 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2229 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι(ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Πιθανά ίχνη 
κατεργασίας με κρούση και κατόπιν 
τριβή σε τμήματα της περιφέρειας. 
Σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Ικανή ποσότητα ιζήματος. 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2230 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριβείο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 30 
ΠΛΑΤΟΣ 15  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο επιπεδοκυρτο 
τριβείο ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης τραπεζιοειδούς διατο-
μής. Ίχνη κατεργασίας με κρούση και 
κατόπιν τριβή στην περιφέρεια. Σαφή 
ίχνη χρήσης-τριβής στην ευρεία πλευρά. 
Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2105 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φτέρνα κυρτή. Πλευρές αποκλίνουσες 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
στομωμένη ακμή. Το εργαλείο διατηρεί 
την φυσική διαμόρφωση του πετρώ-
ματος. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή 
της κόψης που έχει διαμορφωθεί 
καταλλήλως. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2106 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8,1  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη απιόσχημη σφύρα 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα και 
την ευρύτερη πεπλατυσμένη επιφάνεια. 
Μερική διάβρωση και ελάχιστες αποθέ-
σεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2107 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 6,7  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ακανόνιστου τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και ακανόνιστης 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην ευρύτερη 
πεπλατυσμένη επιφάνεια και ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο ένα άκρο. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2122 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,8 
ΠΛΑΤΟΣ 9,5  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος σφυροπέλεκυς 
σχεδόν ορθογωνίου σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φτέρνα με 
επίπεδη κορυφή, πλευρές ανόμοιες 
αποκλίνουσες που καταλήγουν σε 
κόψη με καμπύλη στομωμένη ακμή. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας με τριβή στην 
περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2155 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,4 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 6,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι 
ελλειψοειδούς σχήματος και κυκλικής 
διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα. Ικανή ποσότητα ιζηματογε-
νών αποθέσεων κυρίως στην περιοχή 
της μιας ευρείας πλευράς. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2108 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 7,5  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη αδρής κατεργασίας με κρούση και 
κατόπιν τριβή σε τμήματα της περιφέ-
ρειας. Στο μέσο των δύο πλευρών ίχνη 
χρήσης-κρούσης. Ελάχιστες ιζηματογε-
νείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2109 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 5,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πολυεδρικός 
τριπτήρας ακανόνιστου σχήματος και 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία πλευρά. Σχετική διάβρωση 
και μικρές αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2110 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος (;) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφαιρίδιο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 4,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σφαιρίδιο κυκλι-
κής διατομής. Ίχνη κατεργασίας με 
κρούση και κατόπιν τριβή διαπιστώνο-
νται σε όλη την έκταση της επιφάνει-
ας του αντικειμένου. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις σε τμήμα της περιφέρειας 
και της μιας ευρείας πλευράς. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2111 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι τριγωνι-
κού σχήματος και διατομής. Ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο ένα άκρο. Ελάχιστη 
διάβρωση κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2112 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 3,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
επίπεδη επιφάνεια του εργαλείου. 
Σχετική διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2113 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 7,7  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστηρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήμα-
τος και διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με κρούση και κατόπιν τριβή τόσο 
στην περιφέρεια όσο και την μία 
ευρεία πλευρά του αντικειμένου. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Ικανή 
ποσότητα ιζηματογενών αποθέσεων. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2114 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,2  



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ •  AURA                                                                                                          ·  276  ·

ΠΑΧΟΣ 6,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας σχεδόν σφαιρικού σχήμα-
τος και διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο ένα άκρο. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
μία ευρεία πλευρά. Σχετική διάβρωση 
και μικρή ποσότητα ιζηματογενών 
αποθέσεων κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2115 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13,3 
ΠΛΑΤΟΣ 10,7  
ΠΑΧΟΣ 4,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη κα-
τεργασίας με κρούση και κατόπιν τριβή 
διαπιστώνονται σε όλη την περιφέρεια 
του αντικειμένου. Ίχνη χρήσης-κρού-
σης στις δύο ευρείες πλευρές. Ικανή 
ποσότητα ιζηματογενών αποθέσεων σε 
τμήματα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2116 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφαιρίδιο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 3,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σφαιρίδιο, σφαιρι-
κού σχήματος και κυκλικής διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας σε όλη την επιφάνεια 
με μικρές κρούσεις και τριβή. Σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2117 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 6,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς περίπου 
ορθογωνίου σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής. Κυρτή φτέρνα με επί-
πεδη κορυφή, πλευρές καμπύλες, που 
καταλήγουν σε συμμετρική λοξότμητη 
κόψη με στομωμένη ακμή. Η περιοχή 
της φτέρνας και η περιφέρεια φέρουν 
ίχνη κατεργασίας. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2118 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
ακανόνιστου πολυεδρικού σχήματος 
και ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με τριβή σε σημεία της 
περιφέρειας και ίχνη χρήσης-τριβής 
στην κατ ευρύτερη επιφάνεια. Μερική 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
καλύπτουν τμήμα του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2119 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  

ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με τριβή 
στην περιφέρεια και ίχνη χρήσης-κρού-
σης στα δύο άκρα. Μερική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος καλύπτουν το 
εργαλείο κατά το ήμισυ. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2120 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας στην 
περιφέρεια και ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα. Μερική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις καλύπτουν το 
εργαλείο κατά το ήμισυ. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2121 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,6 
ΠΛΑΤΟΣ 7,2  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
τριβή στην περιφέρεια και στα άκρα. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην ευρεία επί-
πεδη επιφάνεια. Σχετική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2126 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,5 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πυρα-
μιδοειδούς σχήματος και τριγωνικής 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις και τριβή στην περιφέρεια και 
ίχνη χρήσης-τριβής στην κάτω ευρεία 
επιφάνεια. Σχετική διάβρωση και απο-
θέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2127 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 7,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη 
κρούσης στα δύο άκρα. Μερική διάβρω-
ση και ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2128 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  

ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επιμήκους 
τριγωνικού σχήματος και σχεδόν ελλει-
ψοειδούς διατομής. Φτέρνα με επίπεδη 
κορυφή, πλευρές αποκλίνουσες που 
καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με στο-
μωμένη ακμή. Η περιοχή της φτέρνας και 
η περιφέρεια έχουν δεχθεί κατεργασία 
με μικρές κρούσεις. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2129 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 6,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα σφαιρικού 
πεπιεσμένου σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει ίχνη κατερ-
γασίας με τριβή στην περιφέρεια και 
ίχνη χρήσης-κρούσης στο κέντρο των 
δύο ευρύτερων επιφανειών. Μερική 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2130 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου πολυεδρικού σχήματος και 
μηνοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη κα-
τεργασίας με τριβή στην περιφέρεια και 
στα άκρα και ίχνη χρήσης-τριβής στην 
ευρύτερη επίπεδη επιφάνεια. Μεγάλη 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
καλύπτουν το εργαλείο. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2131 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 5  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακα-
νόνιστου σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην κάτω ευρεία 
επιφάνεια. Μεγάλη διάβρωση και ιζη-
ματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2132 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 5,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πολυεδρικός τρι-
πτήρας τραπεζιοειδούς διατομής. Ίχνη 
χρήσης-τριβής σε μία ευρεία πλευρά. 
Μικρή ποσότητα ιζηματογενών αποθέ-
σεων κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2133 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα επιμήκους 
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ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φτέρνα κυρτή, πλευρές αποκλίνουσες 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
στομωμένη ακμή. Το εργαλείο διατηρεί 
την φυσική διαμόρφωση του πετρώμα-
τος, ως επί το πλείστον. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2134 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 3,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σφαιρίδιο πε-
πιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
τριβή σε ορισμένα σημεία της επιφά-
νειας. Μερική διάβρωση και ελάχιστες 
αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2135 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 6  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/επι-
κρουστήρας, απιόσχημος με ελλειψοει-
δή διατομή. Ίχνη κατεργασίας με τριβή 
στην περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα και ίχνη χρήσης-τριβής 
στην στενότερη επίπεδη επιφάνεια. 
Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους.
 
ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2136 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 6,3  
ΠΑΧΟΣ 5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
περίπου απιόσχημος, ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με τριβή 
σε τμήματα της περιφέρειας και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Μερική 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2137 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 16,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,6  
ΠΑΧΟΣ 6,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επιμή-
κους ακανόνιστου σχήματος και διατο-
μής. Φτέρνα με οξεία κορυφή, πλευρές 
αποκλίνουσες που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με στομωμένη ακμή. 
Το εργαλείο έχει διαμορφωθεί κατά 
τόπους με λαξεύσεις και τριβή. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2138 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 10,6  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 

Ίχνη αδρής κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν τριβή σε τμήματα της 
περιφέρειας. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο 
κέντρο της μιας ευρείας πλευράς. Η 
άλλη ευρεία επιφάνεια καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου από ίζημα. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2139 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,1 
ΠΛΑΤΟΣ 5,1  
ΠΑΧΟΣ 3,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος απιόσχημος 
τριπτήρας ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
επίπεδη επιφάνεια. Σχετική διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2140 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας μικρού 
μεγέθους πυραμιδοειδούς σχήματος 
και τριγωνικής διατομής. Εμφανίζει 
ίχνη κατεργασίας με τριβή σε τμήματα 
της περιφέρειας. Ίχνη χρήσης-τριβής 
σε μία (ενδεχομένως και περισσότερες) 
ευρεία επιφάνεια. Σχετική διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2141 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ωο-
ειδούς σχήματος και τραπεζιοειδούς 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην 
επίπεδη επιφάνεια του εργαλείου, 
όπου και παρατηρείται ικανή συσσώ-
ρευση ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2142 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,6  
ΠΑΧΟΣ 6,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πολυεδρικός 
τριπτήρας τριγωνικής διατομής. 
Ίχνη χρήσης-τριβής στην μία ευρεία 
πλευρά. Σημαντική διάβρωση και ικανή 
ποσότητα ιζηματογενών αποθέσεων 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2174 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,1 
ΠΛΑΤΟΣ 8,6  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος απιόσχημος 
επικρουστήρας ακανόνιστης ελλειψοει-
δούς διατομής. Ίχνη αδρής κατεργασί-

ας με κρούση και κατόπιν τριβή διαπι-
στώνονται σε όλη την περιφέρεια του 
εργαλείου. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα. Μεγάλη ποσότητα ιζήματος 
επί της μιας ευρείας επιφάνειας. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2175 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 4,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα πεπι-
εσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ορθογώνιας διατομής. Ίχνη κατεργα-
σίας με τριβή στην περιφέρεια. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα και στο 
κέντρο της μιας ευρείας επιφάνειας. 
Μερική διάβρωση και αποθέσεις ιζήμα-
τος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2176 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρουστ. 
ΜΗΚΟΣ 11,1 
ΠΛΑΤΟΣ 8,5  
ΠΑΧΟΣ 7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας ημιελλειψοειδούς 
σχήματος και τραπεζιοειδούς διατο-
μής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην επίπεδη 
πλευρά. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα δύο 
άκρα. Μικρή ποσότητα ιζηματογενών 
αποθέσεων και σχετική διάβρωση κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2177 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,4  
ΠΑΧΟΣ 5,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στο κέντρο των 
δύο ευρειών πλευρών. Έντονες ιζημα-
τογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2178 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λίθος με κοιλότητα 
ΜΗΚΟΣ 17 
ΠΛΑΤΟΣ 14  
ΠΑΧΟΣ 4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λίθος τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και ορθογώνιας 
διατομής, φέρων αβαθή κυκλική 
κοιλότητα. Δεν διακρίνονται σαφή ίχνη 
κατεργασίας επί της επιφάνειας του 
αντικειμένου με εξαίρεση την περιοχή 
της κοιλότητας όπου παρατηρούνται 
σαφή ίχνη με κρούση. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2153 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,3 
ΠΛΑΤΟΣ 8,7  
ΠΑΧΟΣ 7,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος απιόσχημος 
πέλεκυς ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
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διατομής. Ακανόνιστη φτέρνα, καμπύ-
λες, ελαφρώς ασύμμετρες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με καμπύλη ακμή. Η οπίσθια πλευρά 
(φτέρνα, κόψη) έχει διαμορφωθεί με 
σειρά λαξεύσεων. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2143 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 16,1 
ΠΛΑΤΟΣ 6,4  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχερι, ακανό-
νιστου κυλινδρικού σχήματος και δια-
τομής, που στενεύει στο ένα άκρο. Ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
τριβή σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του 
εργαλείου. Σαφή ίχνη χρήσης-κρούσης 
και στα δύο άκρα. Μερική διάβρωση 
και αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2144 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 13 
ΠΛΑΤΟΣ 6
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ελλει-
ψοειδούς σχήματος και κυκλικής δια-
τομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα 
άκρο. Μικρές ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2145 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 5,5  
ΠΑΧΟΣ 4,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ελλει-
ψοειδούς σχήματος και σχεδόν κυκλι-
κής διατομής. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στα δύο άκρα. Μικρές ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2146 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,2  
ΠΑΧΟΣ 2,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ορθο-
γωνίου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα με επίπεδη κορυφή. 
Πλευρές που καταλήγουν σε λοξότμητη 
συμμετρική κόψη με στομωμένη ακμή. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις και τριβή στην περιφέρεια, 
στην φτέρνα, αλλά και σε άλλα σημεία. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2147 
ΕΙΔΟΣ Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,9 
ΠΛΑΤΟΣ 9,8  
ΠΑΧΟΣ 5,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Ίχνη αδρής κατεργασίας με 
κρούση και κατόπιν τριβή στην περιφέ-

ρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο κέντρο 
της μιας ευρείας πλευράς καθώς επίσης 
και στα δύο άκρα. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2148 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 7,6 
ΠΑΧΟΣ 6,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στο κέντρο των 
δύο πλευρών. Ελάχιστες ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2149 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10,6 
ΠΛΑΤΟΣ 6,8  
ΠΑΧΟΣ 6,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ωοειδούς σχήματος και διατομής. 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας σε διάφο-
ρα σημεία της περιφέρειας. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Μικρή 
διάβρωση. Ιζηματογενείς αποθέσεις 
καλύπτουν την μία όψη. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2150 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα δύο άκρα. Ικανή 
ποσότητα ιζήματος στην μία ευρεία 
πλευρά και σε τμήματα της περιφέ-
ρειας.
 
ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2151 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,5 
ΠΛΑΤΟΣ 9,6  
ΠΑΧΟΣ 6,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα περίπου 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Ίχνη κρούσης σε σημεία της περιφέ-
ρειας και στο κέντρο της μιας ευρείας 
επιφάνειας. Μερική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις καλύπτουν την 
μία όψη. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2152 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα κυλιν-
δρικού σχήματος και ορθογώνιας 
διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας με 
μικρές κρούσεις και τριβή στην περιφέ-
ρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στο κέντρο 
της μιας επίπεδης επιφάνειας. Σχετική 
διάβρωση και αποθέσεις ιζήματος. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 21 

ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2154 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 2,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επι-
μήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ορθογώνιας διατομής. Φτέρνα κυρτή, 
πλευρές αποκλίνουσες που καταλή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με στομωμένη 
ακμή. Ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις και τριβή στην φτέρνα και 
την περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2123 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφυροπέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 9,4  
ΠΑΧΟΣ 5,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιος σφυ-
ροπέλεκυς ακανόνιστου τριγωνικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φτέρνα κυρτή με επίπεδη κορυφή, 
πλευρές αποκλίνουσες που καταλή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με στομωμένη 
ακμή. Ίχνη από μικρές κρούσεις και 
τριβή στην περιφέρεια. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2124 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς περίπου 
ορθογωνίου σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φτέρνα με επίπεδη 
κορυφή, πλευρές σχετικά αποκλίνου-
σες που καταλήγουν σε συμμετρικά 
λοξότμητη κόψη με στομωμένη ακμή. 
Ολόκληρη σχεδόν η επιφάνεια του 
εργαλείου έχει υποστεί κατεργασία. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2125 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος λειαντήρας 
μικρού μεγέθους, πεπιεσμένου σφαι-
ρικού σχήματος και ημιελλειπτικής 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-τριβής στην επίπεδη επιφά-
νεια. Μερική διάβρωση και ελάχιστες 
αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2156 
ΕΙΔΟΣ Πυριτόλιθος (;) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,2 
ΠΛΑΤΟΣ 5,8  
ΠΑΧΟΣ 6,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ακα-
νόνιστου σφαιρικού σχήματος και 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με μικρές 
κρούσεις και τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης σε σημεία της 
περιφέρειας αλλά και των ευρύτερων 
επιφανειών. Μεγάλη διάβρωση και 
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αποθέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2157 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λίθινο Αγγείο (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 7,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο ημίεργο αβα-
θές αγγείο ωοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με λείανση σε όλη του την 
επιφάνεια. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2158 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 11,5  
ΠΑΧΟΣ 6,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιη σφύρα 
πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει μεγάλη 
(ίσως φυσική) απόκρουση πλησίον 
της περιφέρειας. Ίχνη κατεργασίας με 
κρούση και κατόπιν τριβή σε τμήματα 
της περιφέρειας. Ίχνη χρήσης-κρούσης 
στο κέντρο της μιας ευρείας επιφά-
νειας. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2159 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 3,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς επι-
μήκους ακανόνιστου σχήματος και 
δια τομής. Επίπεδη φτέρνα, πλευρές 
κατακόρυφες που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη με στομωμένη ακμή. 
Η πρόσθια όψη έχει διαμορφωθεί με 
λαξεύσεις και κατόπιν τριβή. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2160 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9 
ΠΛΑΤΟΣ 8  
ΠΑΧΟΣ 4,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας 
περίπου τριγωνικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια 
και ίχνη χρήσης-τριβής στην πιο επί-
πεδη επιφάνεια. Σχετική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις καλύπτουν 
τμήμα του εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2161 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,7  
ΠΑΧΟΣ 3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο απιόσχημο 
γουδοχέρι ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στο ένα άκρο. 
Σημαντική ποσότητα ιζήματος συγκε-
ντρώνεται στην μία ευρεία πλευρά του 
εργαλείου. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2162 
Μικρογάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 6,5  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας τρι-
γωνικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-τριβής στην κάτω ευρεία 
επιφάνεια. Σχετική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις καλύπτουν 
τμήμα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2163 
ΕΙΔΟΣ Σερπεντινίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,5 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 3,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και 
τριβή στην περιφέρεια. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην μία ευρεία επιφάνεια. 
Μεγάλη διάβρωση και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2164 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σφύρα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12 
ΠΛΑΤΟΣ 9  
ΠΑΧΟΣ 6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη σφύρα ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια. 
Ίχνη χρήσης-κρούσης στο κέντρο της 
μιας ευρείας επιφάνειας και ενδεχομέ-
νως στα δύο άκρα. Μερική διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2165 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτ.-Επικρ. 
ΜΗΚΟΣ 15,4 
ΠΛΑΤΟΣ 7,7  
ΠΑΧΟΣ 3,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας/
επικρουστήρας τριγωνικού σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη χρή-
σης-κρούσης στο ένα άκρο. Ίχνη χρή-
σης-τριβής στην μία ευρεία πλευρά. Ση-
μαντική διάβρωση και ικανή ποσότητα 
ιζήματος στην άλλη ευρεία επιφάνεια 
και σε τμήμα της περιφέρειας. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2166 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γουδοχέρι (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 10 
ΠΛΑΤΟΣ 3,4  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο γουδοχέρι περίπου 
ελλειψοειδούς σχήματος και διατομής. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας με τριβή στην 
περιφέρεια. Ίχνη χρήσης-κρούσης στα 
δύο άκρα. Μερική διάβρωση και απο-
θέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2167 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,5 
ΠΛΑΤΟΣ 4  
ΠΑΧΟΣ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ελλει-
ψοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φτέρνα κυρτή με επίπεδη 
κορυφή, πλευρές κατακόρυφες που 
καταλήγουν σε συμμετρικά λοξότμητη 
κόψη με στομωμένη ακμή. Η περιοχή 
της κόψης και η περιφέρεια έχουν δε-
χθεί κατεργασία με μικρές κρούσεις. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2168 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα ελλειψοει-
δούς σχήματος και διατομής. Κυρτή 
φτέρνα, πλευρές αποκλίνουσες. Η 
κόψη διαμορφώνεται στα άκρα της 
μιας πλευράς. Έχει διαμορφωθεί με 
λαξεύσεις. Ενδεχομένως πρόκειται για 
ημίεργη αξίνα που η κατεργασία της 
κόψης δεν έχει ολοκληρωθεί. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2169 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 5,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανόνι-
στου σχήματος και διατομής. Φτέρνα 
κυρτή με επίπεδη κορυφή. Πλευρές 
κατακόρυφες που καταλήγουν σε 
λοξότμητη κόψη. Η περιοχή της κόψης 
έχει διαμορφωθεί με μικρές κρούσεις 
και τριβή. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2170 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 4,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας ακανό-
νιστου τραπεζιοειδούς σχήματος και 
ορθογώνιας διατομής. Ίχνη κατεργα-
σίας με μικρές κρούσεις και τριβή σε 
κάποια σημεία της περιφέρειας. Ίχνη 
χρήσης-τριβής στην μία ευρύτερη 
επιφάνεια. Μερική διάβρωση και απο-
θέσεις ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2171 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 8,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,2  
ΠΑΧΟΣ 7,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος τριπτήρας πολυ-
εδρικού σχήματος και τραπεζιοειδούς 
διατομής. Σαφή ίχνη χρήσης-τριβής 
σε μία ευρεία πλευρά. Ενδεχομένως το 
εργαλείο να έχει χρησιμοποιηθεί και 
για κρούση (πιθανά ίχνη χρήσης-κρού-
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σης σε άλλες δύο επιφάνειες). Ικανή 
διάβρωση και ύπαρξη ιζημάτων. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2172
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επικρουστήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11 
ΠΛΑΤΟΣ 7  
ΠΑΧΟΣ 5,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος επικρουστήρας 
ωοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια και ίχνη 
χρήσης-κρούσης στα άκρα. Μερική 
διάβρωση και μεγάλες ιζηματογενείς 
αποθέσεις, ειδικά στην μία όψη. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 26 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2173 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 7,3 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πολυεδρικός 
τριπτήρας ακανόνιστου σχήματος και 
διατομής. Ίχνη χρήσης-τριβής στην μία 
ευρεία πλευρά. Σχετική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2275 
ΕΙΔΟΣ Γάββρος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τριπτήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 9,3
ΠΛΑΤΟΣ 7,7  
ΠΑΧΟΣ 4,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος απιόσχημος 
τριπτήρας ημιελλειψοειδούς διατομής. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας 
επί της επιφάνειας του εργαλείου. 
Σαφή ίχνη χρήσης-τριβής στην επίπεδη 
ευρεία πλευρά. Έντονη συσσώρευση 
ιζήματος κατά τόπους. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 39 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2273 
ΕΙΔΟΣ Οξειδωμένος Γάββρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 11,8 
ΠΛΑΤΟΣ 7,1  
ΠΑΧΟΣ 3,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακανό-
νιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, ασύμμετρες 
και ελαφρώς αποκλίνουσες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη 
με ασύμμετρη στομωμένη ακμή. Η 
πρόσθια όψη διατηρεί την φυσική 
επιφάνεια του λίθου. 

ΤΟΜΗ Κ / A.M. 51 
ΑΡ. ΕΥΡ. Λ2274 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 12,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,4  
ΠΑΧΟΣ 4,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ακα-
νόνιστου τραπεζιοειδούς σχήματος 
και διατομής. Ασύμμετρη οξυκόρυφη 
φτέρνα, ευθείες πλευρές που καταλή-
γουν σε λοξότμητη κόψη με ασύμμετρη 
στομωμένη ακμή. Ίχνη κατεργασίας με 
λάξευση διακρίνονται σε τμήματα της 
πρόσθιας και της οπίσθιας πλευράς. 



Η τεχνολογία του λαξευμένου λίθου

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η τεχνολογία του λαξευμένου λίθου (“chipped stone”) από 
τον οικισμό του Καντού Κουφόβουνου. Η συστηματική περισυλλογή, καταγραφή και μελέτη 
των λιθοτεχνιών λαξευμένου λίθου είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στην προϊστορική αρ-
χαιολογία της Κύπρου. Στο Καντού τα ευρήματα από λαξευμένο λίθο περισυλλέχθηκαν και κα-
ταγράφηκαν συστηματικά σε όλη την διάρκεια της ανασκαφής. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιά-
ζεται καταρχάς μία μορφολογική και ποσοτική ανάλυση των βασικών κατηγοριών τεχνέργων 
που συνθέτουν την λιθοτεχνία του Καντού, μία έκθεση των πρώτων υλών που χρησιμοποι-
ήθηκαν για την κατασκευή της λιθοτεχνίας, μία ανάλυση των τεχνολογικών ακολουθιών που 
ακολουθήθηκαν και της οργάνωσής τους στον χώρο και τον χρόνο, καθώς και μία τυπολογική 
και ποσοτική ανάλυση των εργαλείων1 της θέσης. Επιπλέον, παρουσιάζεται μία ανάλυση της 
στρωματογραφικής κατανομής των ευρημάτων και της κατανομής τους μέσα στον οικισμό. 
Βασικός σκοπός είναι να αναδειχθεί ότι οι λιθοτεχνίες από λαξευμένο λίθο μπορούν να συμ-
βάλλουν στην αναγνώριση, μέσω του αρχαιολογικού υλικού, ατομικών ή ομαδικών συμπερι-
φορών και κοινωνικών επαφών και σχέσεων, οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι άμεσα ορατές 
σε άλλες κατηγορίες αρχαιολογικού υλικού ή συνεπικουρούν ενδείξεις προερχόμενες από 
άλλες ομάδες υλικού.

Συνολικά στην ανασκαφή του Καντού Κουφόβουνου περισυλλέχθηκαν σχεδόν 18.500 ευ-
ρήματα από λαξευμένο λίθο (Πίν. 3.1). Τα ευρήματα αυτής της κατηγορίας ήταν από τα πλέον 
πολυπληθή συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες κινητών ευρημάτων και είχαν την ευ-
ρύτατη κατανομή στον ανεσκαμμένο χώρο του οικισμού. Βρέθηκαν σχεδόν σε κάθε ανασκα-
φική ενότητα που απέδωσε κινητά ευρήματα. Αυτή η ευρεία κατανομή του υλικού δεν είναι 
ασυνήθιστη και οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην φύση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και 
γενικότερα στην υψηλή αντοχή στον χρόνο των ευρημάτων από λαξευμένο λίθο.

1   Με τον όρο «εργαλεία» εννοούνται τα ευρήματα που φέρουν κάποιου είδους επεξεργασία.

Παπαγιάννη Δήμητρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3
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Πίνακας  3 .1

Κατηγορία Αριθμός ευρημάτων % επί συνόλου ευρημάτων

Eργαλεία 1138 6.2

Aπολεπίσματα 12353 67.1

Πυρήνες 573 3.1

Συντρίμματα 3933 21.4

Κρουστήρες 25 0.1

Aκατέργαστα 383 2.1

Σύνολο ευρημάτων 18405 100.0

Το πιο αξιοσημείωτο ίσως χαρακτηριστικό της παρούσας λιθοτεχνίας είναι η ομοιομορφία 
της. Παρά τον μεγάλο αριθμό των ευρημάτων και την ευρεία κατανομή τους τόσο στην έκταση 
όσο και στο βάθος της ανασκαφής, δεν παρατηρείται κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή σε καμία 
από τις βασικές παραμέτρους της λιθοτεχνίας2 είτε με βάση την στρωματογραφική κατανομή 
είτε με βάση την οριζόντια κατανομή των ευρημάτων. Η ομοιομορφία αυτή έγινε εμφανής 
ήδη από το στάδιο της ανασκαφής και καταγραφής των ευρημάτων και πιστοποιήθηκε πε-
ραιτέρω με την ποσοτική ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων για την στρωματογραφική 
και οριζόντια κατανομή των ευρημάτων (Πίν. 3.4-3.5). Για τον λόγο αυτό στην τυπολογική και 
τεχνολογική ανάλυση της λιθοτεχνίας του Καντού που παρουσιάζεται εδώ, όλα τα ευρήματα 
από λαξευμένο λίθο αναλύθηκαν ως μία ενότητα.

Πριν από την λεπτομερή παρουσίαση της λιθοτεχνίας είναι απαραίτητες κάποιες διευκρι-
νίσεις σχετικά με την ορολογία που ακολουθήθηκε στην καταγραφή και ανάλυση, καθώς και 
στο παρόν κείμενο. Για όλα τα ευρήματα της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιήθηκε ο όρος «ευ-
ρήματα λαξευμένου λίθου». Η πρώτη ύλη της συντριπτικής πλειονότητας των ευρημάτων 
είναι ο πυριτόλιθος. Σπάνια απαντούν ευρήματα από χαλαζία ή άλλα υλικά που χαρακτηρίζο-
νται από θραύση παρόμοια με αυτή του πυριτολίθου. Πολλές φορές και για λόγους συντομίας 
τα «ευρήματα λαξευμένου λίθου» αναφέρονται ως «ευρήματα πυριτολίθου». Τυπικά, τουλά-
χιστον, ο αδόκιμος αυτός όρος είναι ανακριβής, δεδομένου ότι η κατηγοριοποίηση γίνεται με 
γνώμονα την μέθοδο κατασκευής των ευρημάτων και όχι την πρώτη ύλη.

Στην συντριπτική πλειονότητά τους τα ευρήματα λαξευμένου λίθου έχουν ίχνη σκόπιμης 
λάξευσης και για τον λόγο αυτό ονομάζονται «τέχνεργα» (“artefacts”). Τα συγκριτικά λίγα ανε-
σκαμμένα ευρήματα που δεν εμφανίζουν ίχνη λάξευσης συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση 
ως «ακατέργαστα». Ακολουθώντας την ισχύουσα πρακτική στην ανάλυση της τεχνολογίας 
του λαξευμένου λίθου, ο όρος «εργαλεία» (“tools”) έχει πιο περιορισμένη σημασία από τον 
όρο «τέχνεργα» και χρησιμοποιείται μόνο για τέχνεργα με ίχνη επεξεργασίας (δευτερογενούς 
λάξευσης), η οποία τους δίνει συγκεκριμένη, εξειδικευμένη μορφολογία. Επειδή στην μελέτη 
των τεχνολογιών λαξευμένου λίθου η ελληνική ορολογία είναι σε πολλές περιπτώσεις ακόμα 
αδόκιμη, στο κείμενο που ακολουθεί οι ελληνικοί όροι συχνά συνοδεύονται σε παρένθεση 

2   Δηλαδή στην τεχνολογία κατασκευής, την τυπολογία εργαλείων, τις πρώτες ύλες, την συχνότητα παρουσίας 
των βασικών τεχνολογικών κατηγοριών κ.ά.
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από τον αντίστοιχο όρο στα αγγλικά ή/και στα γαλλικά. Για την ελληνική απόδοση ακολουθή-
θηκε κατά κύριο λόγο η ορολογία που έχει προταθεί από την Μουνδρέα-Αγραφιώτη.3

3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΛΑΞΕΥΜΕΝΟ ΛΙΘΟ

Στην ανασκαφή του Καντού περισυλλέχθηκαν όλα τα ευρήματα από λαξευμένο λίθο ανεξαρ-
τήτως μεγέθους ή μορφολογίας. Κατά την διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών χρησιμοποιή-
θηκε κόσκινο ή νεροκόσκινο μόνο σε επιλεγμένες ανασκαφικές ενότητες και για τον λόγο αυτό 
ευρήματα μικρότερα του ενός (1) εκ. είναι σχετικά σπάνια. Τα ευρήματα από λαξευμένο λίθο σε 
δείγματα από κόσκινο ή νεροκόσκινο ήταν κατά το πλείστον άμορφα μικρά συντρίμματα της 
επίκρουσης (“debris”) ή, πιο σπάνια, μικροφολίδες. Όλα τα ευρήματα πλύθηκαν, εξετάσθηκαν 
και καταγράφηκαν συστηματικά ανά ανασκαφική μονάδα. Καταρτίσθηκε ειδικό έντυπο κα-
ταγραφής, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε όλη την διάρκεια της καταγραφής και στο οποίο 
σημειώθηκαν ποικίλα μορφολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ευρημάτων κάθε 
ανασκαφικής μονάδας, καθώς και τα είδη πρώτων υλών που είχαν χρησιμοποιηθεί.  Τα χαρα-
κτηριστικά που καταγράφηκαν είναι: βασικές μορφολογικές κατηγορίες, είδη πρώτης ύλης, 
κατάσταση διατήρησης ευρημάτων (ακέραια ή θραυσμένα), συχνότητα παρουσίας φλοιού, 
παρουσία ιχνών χρήσης, παρουσία επεξεργασίας, τυπολογία ευρημάτων με επεξεργασία και 
ποικίλες τεχνολογικές παράμετροι.

Με βάση την μορφολογία τους τα ευρήματα διακρίθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
[1]: πυρήνες (λαξευμένα κομμάτια πρώτης ύλης, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί απολεπί-

σματα)
[2]: απολεπίσματα (φολίδες ή λεπίδες οι οποίες αφαιρέθηκαν από κομμάτια πρώτης ύλης 

με τις τεχνικές της λάξευσης)
[3]: εργαλεία (απολεπίσματα –κατά κανόνα– που φέρουν ίχνη επεξεργασίας ή ίχνη χρήσης).
Επιπλέον διακρίθηκαν συντρίμματα (άμορφα υποπροϊόντα της λάξευσης – “debris”), μι-

κροφολίδες (υποπροϊόντα της επεξεργασίας), κρουστήρες καθώς και ακατέργαστα κομμάτια 
(συνήθως κροκάλες) πρώτης ύλης (Πίν. 3.1).

Στην καταγραφή των απολεπισμάτων (Πίν. 3.2), οι λεπίδες διακρίθηκαν από τις φολίδες 
με κριτήρια την αναλογία μήκους προς πλάτος4 και την παρουσία (στις λεπίδες) μιας ή περισ-
σότερων ρευματώσεων κατά μήκος της ράχης και τριγωνικών ή πρισματικών διατομών. Οι 
φολίδες και οι λεπίδες διακρίθηκαν επίσης σε δύο κατηγορίες με βάση το μήκος τους: ≤ 5 εκ. 
και > 5 εκ. Η διάκριση αυτή θεωρήθηκε αναγκαία διότι η πρώτη προσέγγιση του υλικού από 
το Καντού έδειξε σχετικά συχνή παρουσία λεπίδων μεγάλου μήκους και διότι μεγάλες λεπίδες 
απαντούν συχνά και στο σύγχρονο του Καντού, γειτονικό οικισμό της Σωτήρας. Από τα απολε-
πίσματα διακρίθηκαν ακόμη μικρολεπίδες (“bladelets”) δηλ. λεπίδες με πλάτος μικρότερο από 
1 εκατοστό, απορρίμματα γλυφίδας (“burin spalls”), καθώς και δίσκοι και φολίδες ανανέωσης 
πυρήνων (“core tablets” / “core rejuvenation flakes”) (Πίν. 3.2).

3   Moundrea-Agrafioti 1999.
4   Στις λεπίδες η αναλογία αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 2/1, δηλαδή το μήκος να είναι τουλάχιστον δι-
πλάσιο από το πλάτος.
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Πίνακας  3 .2 :  Ποσοτική κατανομή των απολεπισμάτων ανά κατηγορία στην λιθοτε-
χνία  του Καντού

Απολεπίσματα
Αριθμός 

ευρημάτων
ποσοστό % επί του συνόλου 

των απολεπισμάτων
ποσοστό % επί του 

συνόλου των ευρημάτων

Φολίδες – Σύνολο 11926 96.5 64.8

Φολίδες <5cm 11776 95.3 64.0

Φολίδες >5cm 150 1.2 0.8

Λεπίδες – Σύνολο 313 2.7 1.8

Λεπίδες <5cm 143 1.2 0.8

Λεπίδες >5cm 170 1.4 0.9

Μικρολεπίδες 19 0.2 0.1

Δίσκοι και φολίδες ανανέωσης πυρήνα 50 0.4 0.3

Απορρίμματα γλυφίδας 22 0.2 0.1

Mικροφολίδες 23 0.2 0.1

Aπολεπίσματα – Σύνολο 12353

Η τυπολογία των εργαλείων (Πίν. 3.3), που χρησιμοποιήθηκε στο έντυπο καταγραφής, 
βασίσθηκε στους τύπους εργαλείων που έχουν αναγνωρισθεί σε άλλες Νεολιθικές και Χαλ-
κολιθικές θέσεις στην Κύπρο.5 Αυτό έγινε με στόχο η τυπολογία του Καντού να είναι άμεσα 
συγκρίσιμη με αυτή των άλλων θέσεων. Πολλές από αυτές τις τυπολογικές κατηγορίες (π.χ., 
οπείς, οδοντωτά) παρουσιάζουν σημαντική εσωτερική ποικιλία, ανάλογα, για παράδειγμα, με 
το εάν είναι διαμορφωμένα σε φολίδα ή σε λεπίδα και ανάλογα με την θέση, μορφή και ένταση 
της επεξεργασίας. Η ποικιλομορφία αυτή είναι αναμενόμενη και δεν επηρεάζει την τυπολο-
γική κατάταξη των ευρημάτων. Προσφέρει, όμως, σημαντικές πληροφορίες στην ανάλυση 
μιας λιθοτεχνίας και για τον λόγο αυτό κάθε εργαλείο, μετά την καταχώρησή του στο έντυπο 
καταγραφής ευρημάτων από λαξευμένο λίθο, περιγράφηκε και σχεδιάσθηκε. Πολλά από τα 
εργαλεία έλαβαν και ατομικό αύξοντα αριθμό. Επίσης, για όλα τα εργαλεία σημειώθηκε:

[1] η φορά της επεξεργασίας, όπως, ορθή (“direct”), ανάστροφη (“inverse”), εναλλασσόμενη 
(“alternating”).

[2] η μορφή της επεξεργασίας, όπως, συνεχής (“continuous”) ή μερική (“partial”), επικλινής 
(“low angle”) ή απότομη (“abrupt”), αβαθής (“short”) ή επιδρομική (“invasive”).

Η συνήθης πρακτική στην ανάλυση λιθοτεχνιών από λαξευμένο λίθο είναι να καταγράφο-
νται ως εργαλεία μόνο τα ευρήματα που φέρουν επεξεργασία. Στην συντριπτική τους πλειο-
νότητα τα εργαλεία του Καντού ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αν και μόνο ένα μικρό πο-
σοστό φέρει ίχνη χρήσης. Τα ίχνη αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και ορατά με γυμνό μάτι. 
Το συνηθέστερο ίχνος που παρατηρείται είναι η στίλβη (“gloss”) κατά μήκος της ακμής ενός 
ευρήματος. Αυτή εμφανίζεται όταν ένα κομμάτι από πυριτόλιθο χρησιμοποιηθεί επανειλημ-
μένα για την κοπή φυτικών ινών. Για τον λόγο αυτό ευρήματα με αυτά τα ίχνη χρήσης εντά-
χθηκαν στα εργαλεία και καταγράφηκαν ως δρεπάνια.

5   Dikaios 1953, Dikaios 1961, Le Brun 1981, Le Brun 1984, Le Brun 1989, Le Brun 1994α, Peltenburg 1982α, 
Lehavy 1989, Rupp et al. 1993, McCartney 2003, McCartney 2007, McCartney και Gratuze 2003, Clarke et al. 2007.
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Πίνακας  3 .3 :  Ποσοτική κατανομή των εργα λείων ανά τυπολογική κατηγορία

Τυπολογική ομάδα Αριθμός ευρημάτων
ποσοστό % επί του 

συνόλου των εργαλείων

ποσοστό % επί του 

συνόλου των ευρημάτων

Πλευρικά ξέστρα 8 0.7 0.04

Aποληκτικά ξέστρα 24 2.2 0.13

Τέχνεργα με ράχη 2 0.2 0.01

Δρεπάνια 150 13.2 0.81

Εγκοπές 88 7.4 0.48

Οδοντωτά 134 11.8 0.73

Γλυφίδες 91 8.0 0.49

Οπείς 21 1.8 0.11

Κολοβώσεις 26 2.3 0.14

Αξίνες 1 0.1 0.01

Πολλαπλά εργαλεία 27 2.4 0.15

Φολίδες με επεξεργασία 233 20.5 1.27

Λεπίδες με επεξεργασία 42 3.7 0.23

Θραύσματα με επεξεργασία 178 15.6 0.97

Μικρολιθικά 1 0.1 0.01

Σχίζες 62 5.4 0.34

Διάφορα 50 4.4 0.27

Eργαλεία – Σύνολο 1138 100.00 6.18

Τις τελευταίες δεκαετίες η μελέτη ιχνών χρήσης με μικροσκόπιο έχει δείξει ότι απολεπί-
σματα χωρίς επεξεργασία ή χωρίς ίχνη χρήσης, ορατά με γυμνό μάτι, έχουν συχνά χρησι-
μοποιηθεί ως εργαλεία. Στο Καντού δεν κρίθηκε σκόπιμο να εξετασθεί δείγμα του υλικού 
με μικροσκόπιο για τον εντοπισμό τυχόν ιχνών χρήσης μη ορατών μακροσκοπικά. Επειδή 
η στρωματογραφική ακολουθία της θέσης έχει μικρό βάθος και τα διαδοχικά, σκληρά ασβε-
στολιθικά δάπεδα χωρίζονται από αβαθείς επιχώσεις, θεωρήθηκε ότι τα ευρήματα από λα-
ξευμένο λίθο θα έφεραν πολλές εγχαράξεις και γραμμώσεις που σχηματίσθηκαν τυχαία μετά 
την απόρριψη των ευρημάτων. Αυτές οι συνθήκες θα καθιστούσαν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, 
τον ασφαλή εντοπισμό ιχνών προερχόμενων από χρήση. Επομένως, δεν μπορούμε να γνωρί-
ζουμε αν η πρακτική της χρησιμοποίησης απολεπισμάτων χωρίς επεξεργασία ακολουθήθηκε 
και στο Καντού. Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη ιχνών χρήσης γίνεται δειγματοληπτικά και δεν 
παρέχει στατιστικά στοιχεία συμβατά με αυτά που αποδίδει η τυπολογική ανάλυση, τα οποία 
είναι πιο άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ διαφορετικών θέσεων.

Οι πρώτες ύλες καταγράφηκαν με βάση αύξοντες αριθμούς, ο καθένας από τους οποίους 
αντιστοιχούσε σε δυνητικά διαφορετική ομάδα πρώτης ύλης. Χρώμα και ποιότητα (ομοιογέ-
νεια, παρουσία εγκλεισμάτων, κ.ά.) ήταν τα βασικά κριτήρια για την διάκριση ομάδων πρώτης 
ύλης. Όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω, μερικές από τις ομάδες πρώτης ύλης που 
διακρίθηκαν είναι το πιθανότερο υποκατηγορίες της ίδιας ομάδας. Αυτό έγινε εμφανές ήδη 
από το στάδιο της καταγραφής, θεωρήθηκε όμως καλύτερο να διατηρηθεί ο αρχικός διαχωρι-
σμός μέχρις ότου αποδειχθεί με άλλες αναλύσεις η πραγματική σχέση μεταξύ των διαφόρων 
ομάδων πρώτης ύλης. Για να περιορισθεί, κατά το δυνατόν, η συμβολή υποκειμενικών παρα-
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γόντων στην ταύτιση των πρώτων υλών, η καταγραφή όλου του υλικού έγινε με βάση συγκρι-
τική συλλογή δειγμάτων κάθε κατηγορίας πρώτης ύλης και όχι μόνο με βάση περιγραφές των 
χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας.

Για την καταγραφή της παρουσίας φλοιού (“cortex”) διακρίθηκαν τέσσερις κατηγορίες με 
βάση τον βαθμό κάλυψης της επιφάνειας κάθε τέχνεργου από φλοιό (0%, < 50%, ≥ 50% και 
100%). Στα απολεπίσματα και τα εργαλεία το ποσοστό αυτό μετρήθηκε μόνο στην ραχιαία 
όψη (“dorsal face”) – δεδομένου ότι η κοιλιακή όψη (“ventral face”) σπάνια φέρει ίχνη φλοιού –, 
ενώ στους πυρήνες μετρήθηκε στην συνολική επιφάνεια του αντικειμένου. Ο φλοιός δεν είναι 
ομοιογενής και κοφτερός όπως ο πυριτόλιθος, για τον λόγο αυτό συνήθως αφαιρείται στα 
πρώτα στάδια απολέπισης μιας κροκάλας πυριτολίθου. Η διαδικασία αυτή που ονομάζεται 
αποφλοίωση (“decortification”) ή πιο γενικά «ξεχόντρισμα» του πυρήνα γινόταν πολλές φορές 
κοντά στις πηγές του πρώτης ύλης παρά στον τόπο κατoίκησης ή στον τόπο χρήσης των απο-
λεπισμάτων.6 Σε κάποιες περιπτώσεις μέρος του φλοιού διατηρείτο σκόπιμα στον πυρήνα με 
σκοπό να λαξευθούν στην συνέχεια απολεπίσματα που έφεραν φλοιό σε ένα μέρος της ραχι-
αίας όψης τους. Για παράδειγμα, απολεπίσματα με φλοιό κατά μήκος μιας από τις πλευρικές 
ακμές τους κρατιούνται πιο εύκολα στο χέρι (αν είναι να χρησιμοποιηθούν χωρίς προσαρ-
μογή σε στέλεχος), διότι αυτή η ακμή δεν είναι κοφτερή. Κατά κανόνα, πάντως, απολεπίσματα 
στα οποία ο φλοιός καλύπτει μεγάλο τμήμα (περισσότερο από το μισό) της ραχιαίας όψης, 
προέρχονται από τα αρχικά στάδια λάξευσης ενός πυρήνα, ενώ απολεπίσματα που έχουν λίγο 
(ή και καθόλου) φλοιό προέρχονται από προχωρημένα στάδια.

Ως γεωλογικό υλικό ο πυριτόλιθος απαντά συνήθως σε φλέβες μέσα σε ασβεστολιθικά 
στρώματα. Μέσα στις φλέβες αυτές και ανάλογα με την γεωλογική ιστορία κάθε κοιτάσματος, 
τα κομμάτια πυριτολίθου είναι είτε πλακοειδή είτε κροκαλόμορφα. Στην Κύπρο η πλειονότητα 
των κοιτασμάτων πυριτολίθου είναι σε κροκάλες. Ο φλοιός σχηματίζεται στην επιφάνεια των 
κροκαλών (ή πλακών) πυριτολίθου, στα σημεία όπου ο πυριτόλιθος βρίσκεται σε επαφή με 
το ασβεστολιθικό υλικό που τον περιβάλλει. Στην καταγραφή σημειώθηκε επίσης αν ο φλοιός 
βρισκόταν σε πρωτογενή μορφή ή ήταν διαβρωμένος και λειασμένος, χαρακτηριστικά που 
παρουσιάζονται όταν μία κροκάλα πυριτολίθου εκτεθεί στην ροή του νερού των ποταμών.

Άλλα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν είναι:
[1] η μορφολογία της φτέρνας (“butt”) στα απολεπίσματα και τα εργαλεία – φλοιώδης (“cortical”), 

λεία (“plain”), πολυεδρική (“faceted”), νηματοειδής (“linear”), στιγμοειδής (“punctiform”) –,
[2] η μορφολογία του απώτερου (άνω) άκρου (“distal end”) στα απολεπίσματα και τα εργα-

λεία – κανονικό (“normal”), με αναστροφή (“hinged”), με υπέρβαση (“plunging”) –,
[3] αν η λάξευση έγινε με άμεση (“direct percussion”) ή έμμεση επίκρουση (“indirect 

percussion”), με σκληρό (“hard hammer”) ή μαλακό κρουστήρα (“soft hammer”), ή με πίεση 
(“pressure”), όπου ήταν δυνατό να διακριθεί αυτό.

3.3. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΕΡΓΩΝ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα πιο χαρακτηριστικά τέχνεργα της λιθοτεχνίας του Καντού είναι οι μακρές λεπίδες (μήκος 
> 5 εκ.), από τις οποίες πολλές φέρουν ίχνη χρήσης ή επεξεργασία.7 Ωστόσο, η συνολική εξέ-
ταση των ευρημάτων της θέσης έδειξε ότι πρόκειται για λιθοτεχνία φολίδων (Πίν. 3.2). Οι 

6   Πιθανότατα για να περιορίζεται το βάρος του υλικού που έπρεπε να μεταφερθεί.
7   Βλ. Εικ. 389:2 (1-6), Εικ. 390:1 (1-5).
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φολίδες αντιπροσωπεύουν την συντριπτική πλειονότητα (96,5%) των απολεπισμάτων και το 
64,8% του συνόλου των ευρημάτων από λαξευμένο λίθο. Οι λεπίδες (313 συνολικά) αντιστοι-
χούν μόλις στο 2,7% των απολεπισμάτων και το 1,8% του συνόλου των ευρημάτων. Ακόμα και 
αν υπολογίσει κανείς ότι το 1/5 περίπου των εργαλείων είναι διαμορφωμένα σε λεπίδες, οι 
λεπίδες (με ή χωρίς επεξεργασία) δεν ξεπερνούν το 3,0% του συνόλου των ευρημάτων. Η πα-
ρουσία φολίδων σε μεγάλες συχνότητες (ακόμα και μεγαλύτερες από αυτές των λεπίδων) δεν 
είναι ασυνήθιστη σε τεχνολογίες λεπίδων. Η προετοιμασία και ανανέωση των πυρήνων λε-
πίδων συχνά παράγει μεγάλους αριθμούς φολίδων, οι οποίες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
υποπροϊόντα της λάξευσης. Στο Καντού, όμως, η μεγάλη ποσοτική διαφορά μεταξύ φολίδων 
και λεπίδων, σε συνδυασμό με την χαμηλή συχνότητα παρουσίας των λεπίδων, είναι πέρα 
από τα αναμενόμενα για τεχνολογίες λεπίδων. Αποτελεί σοβαρή ένδειξη για διαφορετικές 
ατομικές ή ομαδικές συμπεριφορές και απαιτεί περαιτέρω ερμηνεία σε συνδυασμό με άλλου 
είδους ποσοτικές και τεχνολογικές αναλύσεις. Λεπτομερής ανάλυση του ζητήματος αυτού πα-
ρουσιάζεται παρακάτω στην ενότητα «Τεχνολογικές ακολουθίες».

Η πιο αξιοσημείωτη παρατήρηση από την ποσοτική ανάλυση των βασικών κατηγοριών 
τεχνέργων στην λιθοτεχνία του Καντού (Πίν. 3.1) είναι η σχετικά χαμηλή συχνότητα των ερ-
γαλείων (6,2% του συνόλου των ευρημάτων). Οι πυρήνες είναι επίσης σχετικά σπάνιοι (3,1%), 
γεγονός που σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος της πλειονότητας των πυρήνων, υποδεικνύει 
πρακτικές οικονομίας στην εκμετάλλευση των πρώτων υλών ή/και την μεταφορά πυρήνων 
εκτός του οικισμού, αλλά και την εισαγωγή στον οικισμό απολεπισμάτων ή εργαλείων που 
είχαν λαξευθεί αλλού. Συνολικά τα απολεπίσματα αντιπροσωπεύουν το 67,1% του συνόλου 
των ευρημάτων. Η υψηλή συχνότητα (21,4%) απορριμμάτων (άμορφων υποπροϊόντων της 
λάξευσης) δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά ίσως οφείλεται εν μέρει στο χαμηλό επίπεδο τεχνο-
γνωσίας, το οποίο διαφαίνεται στο μεγαλύτερο μέρος της λιθοτεχνίας του Καντού καθώς και 
στην πρακτική της συστηματικής περισυλλογής όλων των ευρημάτων κατά την ανασκαφή. 
Κρουστήρες (0,1%) και ακατέργαστα κομμάτια πυριτολίθου (2,1%) είναι σπάνια, αλλά οι συ-
χνότητες αυτές είναι αναμενόμενες.

Οι φολίδες (11926 συνολικά) αντιπροσωπεύουν την συντριπτική πλειονότητα των απολε-
πισμάτων (96,5%). Οι περισσότερες είναι μικρές σε διαστάσεις και συχνά το μήκος τους είναι 
μεγαλύτερο από το πλάτος τους. Συνολικά μόνο 150 φολίδες (1,3% των φολίδων, 1,2% του 
συνόλου των απολεπισμάτων) έχουν μήκος πάνω από 5 εκατοστά (Πίν. 3.2). Η μορφολογία 
της φτέρνας (“butt”) ποικίλλει, αλλά στις περισσότερες φολίδες είναι λεία (“plain”). Οι βολβοί 
κρούσης (“bulbs of percussion”) είναι στις περισσότερες φολίδες έντονοι, χαρακτηριστικό που 
υποδεικνύει λάξευση με άμεση επίκρουση (“direct percussion”) και σκληρό κρουστήρα (“hard 
hammer”). Στις περιπτώσεις που ο βολβός επίκρουσης είναι λιγότερο έντονος, η λάξευση 
μπορεί να έγινε με άμεση επίκρουση και μαλακό κρουστήρα (“soft hammer”), ή με έμμεση 
επίκρουση (“indirect percussion”). Οι διαφορετικές αυτές μέθοδοι λάξευσης δεν μπορούν να 
διακριθούν με ασφάλεια, ειδικά όταν δεν έχει γίνει συστηματική πειραματική λάξευση των 
πρώτων υλών που βρέθηκαν στην ανασκαφή. Δεν υπάρχουν πάντως ενδείξεις ότι μπορεί να 
έγινε και λάξευση με πίεση (“pressure”).

Οι φολίδες έχουν συχνά ακανόνιστο περίγραμμα και τα αρνητικά απολέπισης (“negative 
scars”) στην ραχιαία όψη τους (“dorsal face”) ακολουθούν ακανόνιστα σχέδια. Μεγάλη είναι η 
συχνότητα φολίδων με αναστροφή (“hinge”) στο απώτερο (άνω) άκρο (“distal end”), χαρακτη-
ριστικό που οφείλεται σε λάθος στην λάξευση.8 Αυτό δείχνει ότι η λάξευση έγινε από τεχνίτες 
με χαμηλή ή μέτρια εμπειρία και τεχνογνωσία. Άλλο χαρακτηριστικό που ενισχύει αυτή την 

8   Δηλαδή στις περιπτώσεις που η γωνία απόκρουσης που επιλέχθηκε ήταν λανθασμένη.
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παρατήρηση είναι η συχνή παρουσία στις φολίδες δυνητικών κώνων επίκρουσης (“incipient 
cones of perscussion”), οι οποίοι δείχνουν ότι, πριν αποσπασθεί η φολίδα από τον πυρήνα, 
έγιναν και άλλες, αναποτελεσματικές επικρούσεις, που δεν απέφεραν απολέπιση.

Σε αντίθεση με τις φολίδες, οι λεπίδες με μήκος πάνω από 5 εκατοστά (170 συνολικά, 1,4% 
του συνόλου των απολεπισμάτων) είναι περισσότερες από τις λεπίδες με μήκος κάτω από 5 
εκατοστά (143 συνολικά, 1,2% των απολεπισμάτων). Οι λεπίδες συχνά έχουν μήκος πάνω από 
10 εκατοστά, αλλά δεν ξεπερνούν τα 15 εκατοστά. Οι περισσότερες λεπίδες έχουν πρισμα-
τική διατομή και τρία (ή περισσότερα) παράλληλα ή υποπαράλληλα αρνητικά απολέπισης 
στην ραχιαία όψη (Εικ. 393:1-4, Εικ. 394:1, 4-6). Λεπίδες με τριγωνική διατομή και δύο μόνο 
παράλληλα ή υποπαράλληλα αρνητικά απολέπισης είναι λιγότερο συνήθεις (Εικ. 394:2-3, Εικ. 
401:3, Εικ. 400:3). Συχνά οι λεπίδες έχουν αιχμηρό απώτερο άκρο (Εικ. 393:1-4, Εικ. 394:1-2, 5), 
αλλά χωρίς αυτό να είναι ο κανόνας. Σπάνια οι λεπίδες έχουν ακανόνιστο περίγραμμα ή ακα-
νόνιστα αρνητικά απολέπισης στην ραχιαία όψη. Όσες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά 
συνδέονται (λόγω μεγέθους ή παρουσίας φλοιού) με τα πρώτα στάδια απολέπισης λεπίδων 
από ένα πυρήνα.

Στις περισσότερες λεπίδες τα παράλληλα ή υποπαράλληλα αρνητικά απολέπισης στην ρα-
χιαία όψη έχουν φορά προς μία κατεύθυνση (“unidirectional”), ίδια και με την φορά επίκρουσης 
της λεπίδας (Εικ. 393:1-2, Εικ. 394:1-6). Αυτό δείχνει ότι η απολέπιση έγινε από πρισματικούς 
πυρήνες λεπίδων με ένα επίπεδο επίκρουσης (“striking platform”). Λιγότερο συνήθεις είναι 
οι λεπίδες στις οποίες τα αρνητικά απολέπισης έχουν φορά προς δύο διαμετρικά αντίθετες 
κατευθύνσεις (“bipolar”) (Εικ. 393:3-4, Εικ. 399:6, Εικ. 400:2). Αυτές οι λεπίδες αποσπάσθηκαν 
από πρισματικούς πυρήνες λεπίδων με δύο αντικριστά, ημι-παράλληλα επίπεδα επίκρουσης. 
Οι περισσότερες λεπίδες έχουν λείες φτέρνες, ή σπάνια νηματοειδείς (“linear”) ή στιγμοει-
δείς (“punctiform”) φτέρνες. Οι λεπίδες με λείες φτέρνες έχουν συχνά και έντονους βολβούς 
κρούσης (Eικ. 393:1-2, 4, Εικ. 394:1-2, 5) υποδεικνύοντας λάξευση με άμεση επίκρουση (“direct 
percussion”) και σκληρό κρουστήρα ή, στις περιπτώσεις που ο βολβός επίκρουσης είναι λιγό-
τερο έντονος, λάξευση με άμεση επίκρουση και μαλακό κρουστήρα ή με έμμεση επίκρουση. 
Οι λεπίδες με νηματοειδείς (“linear”) ή στιγμοειδείς (“punctiform”) φτέρνες είναι πιθανόν να 
συνδέονται με έμμεση επίκρουση. Ενδείξεις για λάξευση με πίεση δεν υπάρχουν ούτε στις 
λεπίδες. Πολλές λεπίδες έχουν στο κάτω άκρο (“proximal end”) ίχνη αφαίρεσης του γείσου 
(“overhang”) του πυρήνα (Εικ. 393:1, 4, Εικ. 394:2, 6, Εικ. 401:3) πριν την απολέπισή τους. Αυτή 
είναι μία μορφή προετοιμασίας του πυρήνα που μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως μεθόδου λά-
ξευσης, είναι όμως ιδιαιτέρως σημαντική στην άμεση λάξευση με μαλακό κρουστήρα,9 γε-
γονός που συνηγορεί στην χρήση αυτής της μεθόδου για την κατασκευή τουλάχιστον μέρους 
των λεπίδων που βρέθηκαν στο Καντού.

Αρκετές λεπίδες έχουν απώτερο άκρο με υπέρβαση (“plunging”) (Εικ. 393:1), το οποίο σε 
κάποιες περιπτώσεις έχει αφαιρεθεί με επεξεργασία (Εικ. 402:3). Οι υπερβάσεις μπορεί να 
οφείλονται σε λάθος στην λάξευση, μπορεί όμως σε πολλές περιπτώσεις να είναι σκόπιμες 
επειδή βοηθούν στην ανανέωση του κάτω άκρου πυρήνων λεπίδων. Λεπίδες με αναστροφή 
(“hinge”) στο απώτερο άκρο είναι σπάνιες. Εξάλλου στην λάξευση λεπίδων τα περιθώρια για 
τέτοια λάθη είναι πολύ μικρότερα από ό,τι στην λάξευση φολίδων, καθώς οι αναστροφές οδη-
γούν πολύ γρήγορα στην εγκατάλειψη των πυρήνων λεπίδων. Η κατατομή (“profile”) των λε-
πίδων είναι συνήθως ελαφρά κυρτή, και σπανιότερα σχεδόν ευθεία ή αρκετά κυρτή (Εικ. 393, 
Εικ. 394). Λεπίδες με στριφτό (“twisted”) προφίλ είναι σπάνιες. Λεπίδες θραυσμένες εγκάρσια 
απαντούν συχνά (Eικ. 394:2-3, 6). Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είχαν θραυσθεί σκόπιμα.

9   Inizan et al. 1999, 147.
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Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των πυρήνων είναι η απουσία πυρήνων λεπίδων 
που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για την λάξευση των λεπίδων του Καντού. Οι 
πυρήνες που βρέθηκαν κατατάσσονται σε δύο κύριες ομάδες: πυρήνες με παράλληλα ή υπο-
παράλληλα αρνητικά και μία ή δύο επιφάνειες κρούσης (Εικ. 395:2-3, Εικ. 396:2, Εικ. 397:2-3) 
και πυρήνες με πολλαπλές επιφάνειες κρούσης και τυχαία διάταξη (Εικ. 395:1, Εικ. 396:1, 3). 
Οι πυρήνες της πρώτης ομάδας μπορεί να έχουν μία επιφάνεια κρούσης και αρνητικά με 
φορά προς την ίδια κατεύθυνση (“unidirectional single platform cores”) (Εικ. 395:2, Εικ. 396:2, 
Εικ. 397:3) ή να έχουν δύο αντικριστές επιφάνειες κρούσης και αρνητικά με φορά προς δύο 
διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις (“opposed platform cores”) (Εικ. 395:3, Εικ. 397:2). Πυρήνες 
με παράλληλα αρνητικά συνδέονται συχνά με την λάξευση λεπίδων. Στην περίπτωση του Κα-
ντού όμως, οι πυρήνες αυτοί είναι πολύ μικρότεροι σε μέγεθος από τις λεπίδες που βρέθηκαν 
στον οικισμό. Τα αρνητικά απολέπισης που φέρουν έχουν συνήθως διαστάσεις φολίδων και, 
σπανιότερα, μικρών λεπίδων. Οι διαστάσεις των πυρήνων και η μορφολογία τους10 δείχνει 
ότι δεν πρόκειται για εξαντλητικά δουλεμένους και άρα μικρούς σε μέγεθος πυρήνες λεπίδων, 
αλλά για πυρήνες φολίδων. Ο τρόπος λάξευσής τους δείχνει, επίσης, ότι η λάξευσή τους έγινε 
από τεχνίτες λιγότερο ικανούς από αυτούς που λάξευσαν τις λεπίδες του Καντού. Έχουν, για 
παράδειγμα, συχνά λάθη στην λάξευση, όπως αρνητικά φολίδων με αναστροφή (“hinged”) 
(Εικ. 397:2), τα οποία δυσκόλευαν την συνέχιση της λάξευσης και σε κάποιες περιπτώσεις οδή-
γησαν στην πρώιμη εγκατάλειψη πυρήνων. Πάντως, οι πυρήνες αυτής της ομάδας δείχνουν 
μία κανονικότητα στην λάξευση, η οποία έγινε με βάση μία προκαθορισμένη και προμελετη-
μένη ακολουθία επικρούσεων.

Θα ήταν δύσκολο να υποστηρίξει κανείς το ίδιο και για τους πυρήνες της δεύτερης μεγάλης 
ομάδας, δηλαδή τους πυρήνες με πολλαπλές επιφάνειες κρούσης (“multiple platform cores”) 
(Εικ. 395:1, Εικ. 396:1, 3). Η λάξευση αυτών των πυρήνων ξεκινούσε με την χρήση μιας επιφά-
νειας κρούσης (λίγο ή και καθόλου προετοιμασμένης) για την αφαίρεση μιας μικρής σειράς 
φολίδων. Στην συνέχεια, επιλεγόταν άλλη επιφάνεια κρούσης, σε τυχαία θέση σε σχέση με 
την πρώτη, για την αφαίρεση μερικών ακόμα φολίδων. Ο κύκλος αυτός μπορεί να επαναλαμ-
βανόταν αρκετές φορές, μέχρι να εξαντληθούν οι επιφάνειες που θα μπορούσαν με ελάχιστη 
προετοιμασία να χρησιμοποιηθούν ως επιφάνειες κρούσης. Πολλές φορές η λεία επιφάνεια 
που σχηματιζόταν από τα αρνητικά απολέπισης μιας σειράς φολίδων χρησιμοποιείτο χωρίς 
προετοιμασία, ως η επιφάνεια κρούσης για την απολέπιση της επόμενης σειράς φολίδων. Οι  
πρακτικές αυτές επιβεβαιώνονται και από τις ανατάξεις11 (“refittings”) που έγιναν στο Καντού 
(Εικ. 390:2, 391:1-3, Εικ. 396:3, Εικ. 397:1). Πολλές φορές οι επιφάνειες κρούσης που επιλέγο-
νταν δεν ήταν καλές και εγκαταλείπονταν μετά από 1-2 μόνο απολεπίσεις μικρών φολίδων. 
Οι περισσότεροι πυρήνες αυτής της ομάδας είναι μικροί σε διαστάσεις και δουλεμένοι εξα-
ντλητικά. Οι υπόλοιποι είναι πυρήνες μεγάλων διαστάσεων. Οι μεγαλύτεροι από αυτούς ίσως 
είχαν χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση μεγάλων φολίδων που στην συνέχεια λαξεύθηκαν ως 
πυρήνες (Εικ. 392:1-2).

3.4. ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τυπολογικές ομάδες εργαλείων που αναγνωρίσθηκαν 
στην λιθοτεχνία του Καντού και η μορφολογική ποικιλία που παρατηρείται σε καθεμία από 
αυτές. Οι περισσότερες τυπολογικές ομάδες παρουσιάζουν σημαντική εσωτερική ποικιλία, 

10   Παραδείγματος χάριν η θέση των επιφανειών κρούσης, η παρουσία φλοιού κ.ά.
11   Ή ανασυνδέσεις-ανασυναρμολογήσεις.
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η οποία σε μεγάλο βαθμό αντανακλά την ποικιλία υποβάθρων (“blanks”) που χρησιμοποιή-
θηκαν για την κατασκευή των εργαλείων. Σε όλες τις τυπολογικές ομάδες τα υπόβαθρα είναι 
συνήθως φολίδες ή λεπίδες, δεν είναι όμως σπάνια και η χρήση μικρών, εξαντλημένων πυ-
ρήνων ή και φυσικών θραυσμάτων πυριτολίθου.

Ανάμεσα στα εργαλεία, η συγκριτική συχνότητα των εργαλείων διαμορφωμένων σε λε-
πίδες είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των ανεπεξέργαστων λεπίδων ανάμεσα στα απο-
λεπίσματα. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι οι λεπίδες επιλέγονται συστηματικά για επεξεργασία. 
Πολλές φορές, μάλιστα, οι λεπίδες φέρουν πολλαπλές μορφές επεξεργασίας ή χρήσης όπως, 
για παράδειγμα, στίλβη και οδοντωτή επεξεργασία ή στίλβη και κολόβωση. Συχνά αυτές οι 
πολλαπλές μορφές επεξεργασίας έγιναν σε διαδοχικές φάσεις και δηλώνουν πολλαπλές δια-
δοχικές φάσεις χρήσης με διαφορετική λειτουργικότητα. Όταν η χρηστικότητα μιας επεξερ-
γασίας έφθανε σε εξάντληση, η λεπίδα δεν εγκαταλειπόταν αλλά μετατρεπόταν με επιπλέον 
επεξεργασία σε διαφορετικό εργαλείο. Με τον τρόπο αυτό ο κατασκευαστής προσέθετε έναν 
ακόμη κύκλο χρήσης στην λεπίδα και επιμήκυνε την χρηστικότητά της. Οι πρακτικές αυτές 
υποδεικνύουν εντατική χρήση και ανακύκλωση των λεπίδων και οικονομία στην εκμετάλ-
λευση της πρώτης ύλης. Πολλαπλές μορφές και διαδοχικές φάσεις επεξεργασίας απαντούν 
και στις φολίδες του Καντού, όχι όμως τόσο συχνά και συστηματικά όσο στις λεπίδες. Αυτό 
δείχνει ότι η οικονομία της πρώτης ύλης εστιαζόταν στις λεπίδες, οι οποίες, κατά συνέπεια, 
θα πρέπει να ήταν σχετικά σπάνιες. Οι λεπίδες μπορεί να ήταν σπάνιες είτε διότι έφθαναν 
στον οικισμό σε μικρές ποσότητες είτε διότι οι πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονταν δεν 
ήταν άμεσα διαθέσιμες ή επίσης επειδή η παραγωγή τους, ακόμα και αν γινόταν στον οικισμό, 
απαιτούσε τεχνογνωσία και εμπειρία που διέθεταν πολύ λίγοι από τους κατοίκους.

Δρεπάνια (“sickle blades”): Τα δρεπάνια είναι μία από τις πιο κοινές κατηγορίες εργαλείων 
στο Καντού (150 συνολικά, 13,2% των εργαλείων). Απαντούν στο Καντού περίπου τόσο συχνά 
όσο και στους άλλους οικισμούς της Κεραμικής Νεολιθικής της Κύπρου, όπου κυμαίνονται με-
ταξύ 12-16% του συνόλου των εργαλείων.12 Στην συντριπτική τους πλειονότητα τα δρεπάνια 
απαντούν σε θραύσματα λεπίδων (Εικ. 398:3-5, 7-8) ή σε ακέραιες λεπίδες (Εικ. 398:1-2), και 
πιο σπάνια σε φολίδες ή θραύσματα φολίδων (Εικ. 398:6). Ακέραια ή θραύσματα, τα τέχνεργα 
με στίλβη είχαν κατά πάσα πιθανότητα προσαρμοσθεί σε δρεπάνια από οργανικά και άρα 
μη σωζόμενα υλικά.13 Αρκετά από αυτά τα θραύσματα θα πρέπει να οφείλονται σε τυχαία 
θραύση τεχνέργων κατά την χρήση τους. Αλλά η μεγάλη συχνότητα θραυσμάτων υποδηλώνει 
ότι τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά, είχε θραυσθεί σκόπιμα, ώστε να μειωθεί το μήκος τους 
στο μέγεθος που χρειαζόταν για την προσαρμογή σε στέλεχος. Σε αυτό συνηγορεί και η συχνή 
παρουσία κολοβωμένων άκρων σε λεπίδες ή θραύσματα λεπίδων με στίλβη (Εικ. 398:1-2, 
Εικ. 399:8), δεδομένου ότι η κολόβωση είναι στην ουσία εγκάρσια θραύση με επεξεργασία. 
Σκόπιμες εγκάρσιες θραύσεις χωρίς επεξεργασία (διαμορφωμένες με μία απλή επίκρουση ή 
απλά με το χέρι) είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν με ασφάλεια, αλλά αρκετές θραύσεις σε 
δρεπάνια είναι πολύ πιθανό να ήταν σκόπιμες (Εικ. 398:7). Η ποικιλία διαστάσεων και μορφο-
λογίας των δρεπανιών στο Καντού (ακέραιων ή θραυσμάτων) δείχνει ότι δεν δινόταν ιδιαί-
τερη έμφαση στην παραγωγή ή επιλογή τεχνέργων με συγκεκριμένες, προκαθορισμένες δια-
στάσεις για χρήση σε δρεπάνια. Αυτή η τελευταία παρατήρηση δεν είναι όμως απόλυτη. Για 
παράδειγμα τα θραύσματα στην Εικ. 398:5 και Εικ. 398:8 έχουν το ίδιο μήκος. Εκτός από τον 
συνδυασμό με κολοβώσεις, δρεπάνια απαντούν σε συνδυασμό και με άλλα εργαλεία, κυρίως 
οδοντωτά (Εικ. 400:1, Εικ. 403:6) και γλυφίδες (Εικ. 403:7).14

12   McCartney 2007, 84.
13   Βλ. Andrefsky 1998, 164, Fig. 7.19.
14   Βλ. πολλαπλά εργαλεία.
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Κολοβώσεις (“truncations”): Οι κολοβώσεις είναι σχετικά λίγες (26 συνολικά, 2,3% των ερ-
γαλείων) και απαντούν συχνά σε λεπίδες, είτε άνω των 10 εκατοστών σε μήκος (Εικ. 398:1-2, 
Εικ. 399:1, Εικ. 402:3) είτε κάτω των 10 εκατοστών (Εικ. 399:2-3, 6). Όπως αναφέρθηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο, κολοβώσεις απαντούν συχνά σε δρεπάνια ή σε θραύσματα δρε-
πανιών διαμορφωμένων σε λεπίδες (Εικ. 398:1-2, Εικ. 399:8). Πιθανόν η κολόβωση να ήταν 
επίσης ένας τρόπος να ανανεωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν λεπίδες που έσπασαν κατά 
την επίκρουση ή κατά την χρήση (Εικ. 399:2, 6). Ήταν επίσης ένας απλός και γρήγορος τρόπος 
να υποβληθούν σε επεξεργασία απλές φολίδες (Εικ. 399:4, Εικ. 401:8) και απολεπίσματα με 
φλοιό (“cortical pieces”) (Εικ. 399:7) και να μετατραπούν σε εξειδικευμένα εργαλεία. Σε μερικές 
περιπτώσεις, σκοπός της κολόβωσης φαίνεται να ήταν η αφαίρεση υπέρβασης (“plunging”) 
στο απώτερο άκρο της λεπίδας (Εικ. 402:3). Εκτός από τον συνδυασμό με δρεπάνια, κολο-
βώσεις σε πολλαπλά εργαλεία15 είναι σπάνιες (Εικ. 399:5, κολόβωση και πλευρικό ξέστρο σε 
θραύσμα φολίδας ή λεπίδας). Σε λίγες περιπτώσεις η ακμή με κολόβωση είναι οδοντωτή (Εικ. 
401:8). Διπλές κολοβώσεις (Εικ. 399:4, Εικ. 401:8) είναι επίσης σπάνιες.

Οδοντωτά (“denticulates”): Τα εργαλεία αυτής της τυπολογικής ομάδας απαντούν συχνά 
(134 συνολικά, 11,8% των εργαλείων) και παρουσιάζουν μεγάλη μορφολογική ποικιλία. Είναι 
διαμορφωμένα σε λεπίδες (Εικ. 400:1-3), σε φολίδες (Εικ. 401:9, Εικ. 400:4-5), μικρούς πυρήνες 
που σε δεύτερη χρήση μετατράπηκαν σε οδοντωτά (Εικ. 400:6-7) ή ακόμα και σε φυσικά θραύ-
σματα πυριτολίθου. Αυτά που είναι διαμορφωμένα σε φολίδες ή μικρούς πυρήνες είναι συχνά 
μικρά σε διαστάσεις και περίπου κυκλικά (Εικ. 400:5-6, 8), μορφολογία που υποδηλώνει οικο-
νομία στην εκμετάλλευση της διαθέσιμης πρώτης ύλης, χρήση των εργαλείων μέχρι να εξα-
ντληθεί η χρηστικότητά τους και πιθανές διαδοχικές αλλαγές χρήσης στην διάρκεια της ‘ζωής’ 
ενός τεχνέργου. Η μορφολογία και θέση της επεξεργασίας ποικίλλει επίσης. Στις λεπίδες και 
μερικές από τις φολίδες η οδοντωτή κόψη σχηματίζεται με συνεχή οδοντωτή επεξεργασία, 
συνήθως ορθή (Εικ. 400:1-2, Εικ. 401:9), αλλά και ανάστροφη ή εναλλασσόμενη (Εικ. 400:3-4), 
σε μία μόνο (Εικ. 400:1-2) ή και στις δύο πλαϊνές ακμές της λεπίδας ή φολίδας (Εικ. 400:3-4). 
Σε άλλες περιπτώσεις και κυρίως στα οδοντωτά μικρών διαστάσεων, η οδοντωτή κόψη είναι 
στην ουσία μία συνεχής σειρά απλών (δηλ. χωρίς επεξεργασία) εγκοπών (“simple notches”) 
(Εικ. 401:9, Εικ. 400:5-8). Οδοντωτή επεξεργασία απαντά κάποιες φορές και σε πολλαπλά ερ-
γαλεία. Οι πιο συνήθεις συνδυασμοί είναι με δρεπάνια (Εικ. 400:1, Εικ. 403:6) ή με πλευρικά 
ξέστρα (βλ. πολλαπλά εργαλεία).

Εγκοπές (“notches”): Εγκοπές, απλές ή με επεξεργασία, απαντούν συχνά (88 συνολικά, 7,7% 
των εργαλείων). Τα υποστρώματα (“blanks”) ποικίλλουν αλλά είναι κυρίως φολίδες (Εικ. 399:9, 
11) ή λεπίδες (Εικ. 399:10, Εικ. 402:3-4). Ο αριθμός των εγκοπών ανά εργαλείο, η θέση των 
εγκοπών και η μορφολογία της επεξεργασίας (ορθή ή ανάστροφη) ποικίλλουν πολύ. Η με-
γάλη εσωτερική ανομοιογένεια αυτής της τυπολογικής ομάδας οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
εγκοπές (όπως και μερικά τουλάχιστον από τα οδοντωτά) κατασκευάζονται ευκαιριακά για να 
αντιμετωπισθούν άμεσες ανάγκες και μπορούν να γίνουν στα περισσότερα απολεπίσματα ή 
ακόμη και σε φυσικά θραύσματα.

Αποληκτικά ξέστρα (“end scrapers”/“grattoirs”): Εργαλεία αυτής της κατηγορίας (24 συνο-
λικά, 2,1% των εργαλείων) απαντούν κατά κύριο λόγο σε λεπίδες (Εικ. 401:1-3). Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις η επεξεργασία απλά διαμορφώνει το απώτερο άκρο (Εικ. 401:1-2), σε άλλες αφαιρεί 
σημαντικό μέρος του απώτερου άκρου (Εικ. 401:3-4). Διπλά αποληκτικά ξέστρα είναι σπάνια 
(Εικ. 401:4). Σε λίγες περιπτώσεις το επεξεργασμένο απώτερο άκρο συνδυάζεται με επεξερ-

15   Πρόκειται για εργαλεία που φέρουν τα τυπολογικά χαρακτηριστικά δύο ή και περισσότερων τυπολογικών 
κατηγοριών.
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γασία στις πλαϊνές ακμές (αποληκτικό και πλευρικό ξέστρο) ή με δρεπάνια στις πλαϊνές ακμές. 
Αποληκτικά ξέστρα σε μικρές φολίδες είναι σπάνια και λιγότερο τυπικά. Για παράδειγμα, το 
τροπιδωτό αποληκτικό ξέστρο που εικονίζεται στην Εικ. 401:5 ξαναχρησιμοποιήθηκε σε με-
ταγενέστερη φάση ως μικρός πυρήνας. Η μορφολογία του δεν είναι πολύ διαφορετική από 
αυτή του οδοντωτού στην Εικ. 401:9, αν και τυπολογικά τα δύο αυτά τέχνεργα ανήκουν σε 
διαφορετικές κατηγορίες.

Πλευρικά ξέστρα (“lateral scrapers”/“racloirs”): Τα πλευρικά ξέστρα είναι σπάνια (8 συνο-
λικά, 0,7% των εργαλείων) και απαντούν κυρίως σε φολίδες (Εικ. 401:6-7). Δεν διαφέρουν 
ουσιαστικά από τις φολίδες με επεξεργασία, εκτός από το ό,τι στα πλευρικά ξέστρα η επε-
ξεργασία είναι συνεχής (“continuous”) και εκτείνεται στο μισό ή παραπάνω του μήκους μιας 
τουλάχιστον από τις πλαϊνές ακμές.16

Οπείς (“borers”/“perçoirs”): Εργαλεία αυτής της ομάδας (21 συνολικά, 1,8% των εργαλείων) 
ανήκουν κυρίως σε δύο κατηγορίες: αυτά που είναι διαμορφωμένα σε λεπίδες και αυτά που 
είναι διαμορφωμένα σε μικρές φολίδες, θραύσματα φολίδων ή και φυσικά θραύσματα πυρι-
τολίθου. Οι οπείς σε λεπίδες έχουν διαμορφωθεί με απότομη, συνεχή, ευθεία ή ανάστροφη 
και στις δύο πλαϊνές ακμές (Eικ. 402:1). Η επεξεργασία είναι συχνά επιδρομική και πάντως 
έχει αφαιρέσει σημαντικό μέρος του αρχικού σώματος της λεπίδας, με αποτέλεσμα το τελικό 
εργαλείο να είναι σχετικά μικρό σε διαστάσεις.17 Πιθανόν οι οπείς αυτοί να αντιπροσωπεύουν 
το τελευταίο σταδίο στην ανανέωση, ανακύκλωση και αλλαγή χρήσης των λεπίδων, μετά το 
οποίο οι λεπίδες δεν μπορούν να ανανεωθούν πια, λόγω των μικρών τους διαστάσεων, και 
απορρίπτονται ως άχρηστες. Οι οπείς σε μικρές φολίδες ή θραύσματα είναι κατασκευασμένοι 
ευκαιριακά και παρουσιάζουν σημαντική μορφολογική ποικιλία. Η έμφαση είναι στον σχη-
ματισμό μιας αιχμηρής απόληξης, παρά στην μορφολογία ολόκληρου του τεχνέργου. Οι αιχ-
μηρές απολήξεις έχουν διαμορφωθεί με συνδυασμούς κολοβώσεων με εγκοπές ή γλυφίδες ή 
τυχαίες θραύσεις (Εικ. 402:2).

Γλυφίδες (“burins”): Γλυφίδες απαντούν συχνά στην λιθοτεχνία του Καντού (91 συνολικά, 
8,0% των εργαλείων). Με βάση την μορφολογία και την πιθανή λειτουργικότητά τους διακρί-
νονται σε δύο ομάδες: γλυφίδες διαμορφωμένες σε φολίδες ή λεπίδες, με σκοπό την δημι-
ουργία ενός αιχμηρού άκρου (Εικ. 403:2-5) και γλυφίδες διαμορφωμένες σε λεπίδες με σκοπό 
την ανανέωση (ακόνισμα) των πλαϊνών ακμών ή την λέπτυνση ενός τμήματος των λεπίδων 
(Εικ. 403:1-2, 7). Και στις δύο ομάδες υπάρχουν συχνά διπλές ή και πολλαπλές γλυφίδες σε 
κάθε εργαλείο. Στην πρώτη ομάδα το αιχμηρό άκρο έχει διαμορφωθεί με μία γλυφίδα (Εικ. 
403:2-4) ή με πολλαπλές γλυφίδες (Εικ. 403:5) ή με συνδυασμό γλυφίδας και τυχαίων θραύ-
σεων. Γλυφίδες σε κολόβωση είναι σπάνιες. Γλυφίδες της δεύτερης ομάδας απαντούν συχνά 
σε δρεπάνια (Εικ. 403:7) και φαίνεται να διαμορφώθηκαν αφού τα εργαλεία αυτά είχαν ήδη 
χρησιμοποιηθεί ως δρεπάνια. Αυτό υποδηλώνει εντατική χρήση αυτών των λεπιδόμορφων 
εργαλείων, με διαδοχικά ακονίσματα όταν, λόγω χρήσης, οι ακμές έπαυαν να είναι κοφτερές.

Πολλαπλά εργαλεία (“multiple tools”): Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν εργαλεία (27 συ-
νολικά, 2,4% των εργαλείων) που φέρουν τα τυπολογικά χαρακτηριστικά δύο τουλάχιστον 
από τις παραπάνω τυπολογικές κατηγορίες (Εικ. 399:5, 8, Εικ. 400:1, Εικ. 402:3, Εικ. 403:6-7). 
Τα περισσότερα πολλαπλά εργαλεία είναι διαμορφωμένα σε λεπίδες. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
δεν μπορεί να διευκρινισθεί εάν οι πολλαπλές μορφές επεξεργασίας έγιναν στην ίδια ή σε 
διαδοχικές φάσεις (Εικ. 399:5, 8, Εικ. 402:1, Εικ. 403:6). Για παράδειγμα, μερικά εργαλεία σε 
λεπίδες έχουν στην μία πλαϊνή ακμή στίλβη και στην άλλη επεξεργασία με οδοντώσεις (Εικ. 

16   Σύμφωνα με τον τυπολογικό ορισμό των πλευρικών ξέστρων.
17   Μήκος περίπου 5 εκ. και πλάτος περίπου 2 εκ.
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403:6). Αυτή η επεξεργασία μπορεί να έγινε όχι για χρήση ως οδοντωτό αλλά κατά την προ-
ετοιμασία για την προσαρμογή του εργαλείου σε οργανικό στέλεχος. Σε άλλες περιπτώσεις, 
όμως, τα ίχνη μιας μορφής επεξεργασίας καλύπτουν αυτά μιας άλλης και επομένως έγιναν 
σε διαδοχικές φάσεις. Παραδείγματα όπως το δρεπάνι και οδοντωτό στην Εικ. 400:1 και το 
δρεπάνι και γλυφίδα στην Εικ. 403:7 δείχνουν ότι η οδοντωτή επεξεργασία ή οι γλυφίδες προ-
στέθηκαν μετά την χρήση (και πιθανή εξάντληση της χρηστικότητας) του εργαλείου ως δρε-
πανιού, πιθανόν ως ένας τρόπος να προστεθεί ένας ακόμα κύκλος χρήσης στην λεπίδα αυτή 
και να επιμηκυνθεί η χρηστικότητά της. Οι πρακτικές αυτές υποδεικνύουν εντατική χρήση και 
ανακύκλωση των λεπίδων και οικονομία στην εκμετάλλευση της πρώτης ύλης. Η κολόβωση 
μπορεί να ήταν επίσης μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνταν για την ανανέωση και 
ανακύκλωση θραυσμένων λεπίδων.

Λεπίδες με επεξεργασία (“retouched blades”): Στην ομάδα αυτή εντάχθηκαν λεπίδες (42 συ-
νολικά, 3,7% των εργαλείων) που φέρουν επεξεργασία, αλλά δεν μπορούν να καταταγούν σε 
καμία από τις προηγούμενες τυπολογικές ομάδες. Η επεξεργασία τους είναι συνήθως ασυ-
νεχής ή μερική18 ή πολύ αβαθής και γενικά η μορφή και η κατανομή της δεν πληροί τις προϋ-
ποθέσεις για την κατάταξη σε μία διακεκριμένη τυπολογική ομάδα (Εικ. 402:5).

Φολίδες με επεξεργασία (“retouched flakes”): Όπως και οι λεπίδες με επεξεργασία, τα ερ-
γαλεία αυτής της ομάδας φέρουν ασυνεχή, μερική ή πολύ αβαθή επεξεργασία και δεν μπο-
ρούν να καταταγούν σε καμία από τις προηγούμενες τυπολογικές ομάδες. Αυτή είναι όμως 
η πιο πολυπληθής κατηγορία εργαλείων στο Καντού (233 συνολικά, 20,5% των εργαλείων). 
Αυτό δείχνει ότι, παράλληλα με την κατασκευή και χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, ένα με-
γάλο μέρος των αναγκών του οικισμού καλυπτόταν με εργαλεία κατασκευασμένα ευκαιριακά, 
χωρίς να ακολουθείται συγκεκριμένη μορφολογία και με στόχο την άμεση χρήση. Τα εργαλεία 
αυτά πιθανότατα εγκαταλείπονταν μετά την ολοκλήρωση της εργασίας για την οποία είχαν 
κατασκευασθεί, και σπάνια ξαναχρησιμοποιούνταν ή ανανεώνονταν.

Θραύσματα με επεξεργασία (“retouched fragments”): Στην ομάδα αυτή ανήκουν θραύσματα 
εργαλείων τα οποία δεν μπορούσαν να καταταγούν τυπολογικά σε καμία άλλη κατηγορία είτε 
διότι σώζονταν πολύ τμηματικά είτε διότι έφεραν ασυνεχή, μερική ή πολύ αβαθή επεξερ-
γασία. Η μεγάλη τους συχνότητα (178 συνολικά, 15,6% των εργαλείων) είναι αναμενόμενη και 
αποδίδεται στην φθορά των εργαλείων κατά την χρήση και κυρίως μετά την εγκατάλειψη και 
απόθεσή τους.

Σχίζες (“piece esquilles”): Αν και δύσκολο να ταυτισθούν με ασφάλεια, οι σχίζες (ή σφηνί-
σκοι) φαίνεται να απαντούν αρκετά συχνά στο Καντού (62 συνολικά, 5,4% των εργαλείων). 
Διαμορφωμένες σε φολίδες ή ακανόνιστα θραύσματα, οι σχίζες παρουσιάζουν μεγάλη μορ-
φολογική ποικιλία, με κοινά σημεία αναφοράς την παρουσία αρνητικών λάξευσης με φορά 
προς δύο διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις, το ακανόνιστο μοτίβο των αρνητικών και την 
συχνή παρουσία αρνητικών με αναστροφή (Εικ. 404:1-5). Η χρήση και ο τρόπος κατασκευής 
αυτών των τεχνέργων είναι σχετικά αβέβαια. Συνήθως συνδέονται με την επεξεργασία άλλων 
λίθινων αντικειμένων. Οι γνώμες διίστανται ως προς το εάν είναι σκόπιμα επεξεργασμένα 
εργαλεία ή εργαλεία που διαμορφώθηκαν τυχαία, αποτέλεσμα δηλαδή της χρήσης τους στην 
διαδικασία της λάξευσης.19 Κατά μία άλλη ερμηνεία είναι μικροί πυρήνες.

Διάφορα (“diverse”): Στην ομάδα αυτή εντάχθηκαν τα εργαλεία (50 συνολικά, 4,4% των ερ-
γαλείων) τα οποία έφεραν εκτεταμένη επεξεργασία αλλά η μορφολογία τους δεν ενέπιπτε 
στον ορισμό καμμίας από τις παραπάνω τυπολογικές κατηγορίες.

18   Kαλύπτει, δηλαδή, μόνο μικρό μέρος των ακμών της λεπίδας.
19   Είτε στην επεξεργασία άλλων απολεπισμάτων είτε στην έμμεση επίκρουση ή πίεση με αμόνι.
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Κλείνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες και οι τύποι εργαλείων που βρέθηκαν 
στον οικισμό δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τον αριθμό και την ποικιλία των εργαλείων 
που λαξεύονταν ή χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους του οικισμού. Σε αντίθεση με τέ-
χνεργα από άλλα υλικά (για παράδειγμα, κεραμική ή εργαλεία από λειασμένο λίθο), τα πε-
ρισσότερα από τα τέχνεργα από λαξευμένο λίθο χρησιμοποιούνταν εκτός του οικισμού και 
πολλά από αυτά χάνονταν ή αχρηστεύονταν και απορρίπτονταν στον τόπο χρήσης τους. Σ’ 
αυτό ίσως οφείλεται, για παράδειγμα, η απουσία αιχμών (“points”) από την λιθοτεχνία του 
Καντού – εκτός από μερικές φολίδες με αιχμηρό άκρο (κάποιες και με ασυνεχή επεξεργασία), 
οι οποίες όμως δεν έχουν τις διαστάσεις και το αεροδυναμικό σχήμα αναμενόμενο σε αιχμές 
(Εικ. 389:1, Εικ. 403:8). Εργαλεία όπως τα δρεπάνια χρησιμοποιούνταν, επίσης, εκτός του οι-
κισμού και πολλά από αυτά χάνονταν ή θραύονταν στην χρήση και απορρίπτονταν επιτόπου. 
Πολλά, όμως, θα πρέπει να μεταφέρονταν πίσω στον οικισμό για ακόνισμα ή επισκευή, όπως 
φαίνεται από την συχνή παρουσία αντίστοιχων ιχνών στα δρεπάνια που βρέθηκαν στο Κα-
ντού. Άλλοι πάλι τύποι εργαλείων, όπως οπείς, εγκοπές και γλυφίδες, χρησιμοποιούνταν 
μάλλον περισσότερο σε εργασίες μέσα στα νοικοκυριά του οικισμού και για τον λόγο αυτό η 
παρουσία τους στο ανεσκαμμένο υλικό έχει επηρεασθεί πολύ λιγότερο από την πρακτική της 
χρήσης και απόρριψης εργαλείων εκτός του οικισμού.

Πίνακας  3 .4 :   Ποσοτική κατανομή όλων των ευρημάτων από λαξευμένο λίθο 

ανά Τομή

Τομή A Τομή B Τομή Δ Τομή E Τομή Θ Τομή I+I’ Τομή IA Τομή IB Κτίσμα 16 Τομή ΙΔ Τομή ΙΕ Τομή ΙΣΤ Τομή ΙΖ Τομή ΙΗ Tομή ΙΘ Τομή K

Επιφανειακό 346 560 852 202 636 321 1318 183 198 29 320 693 219 482 529 69

Φάση V - - 1505 - 241 330 - 248 13 138 76 298 - - 1182 517

Φάση IV - 3 174 - 0 55 - 0 - 5 0 4 - - 30 24

Φάση III - 

Επίχωση
527 110 796 181 100 73 349 370 98 110 287 390 112 - 130 544

Φάση III 15 3 20 5 0 4 6 36 0 0 10 10 0 0 0 0

Φάση II - 

Επίχωση
83 - 188 1 130 26 42 - 6 13 197 73 207 12 159 77

Φάση II 9 7 3 0 0 5 0 - 1 - 29 34 2 0 32 2

Φάση I - 

Επίχωση
- - 42 - 348 21 - - 4 - 126 - - 310 19 -

Φάση I 0 - 0 - 17 0 - - 7 - 0 6 - 21 0 -

Terra Rossa 

και Φυσικός 

Βράχος

41 - 15 0 12 3 12 - 2 0 0 - 2 - 0 5

Σύνολο 1021 683 3595 389 1484 838 1727 837 329 295 1045 1508 542 825 2081 1238
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Πίνακας  3 .5 :   Ποσοτική κατανομή όλων των ευρημάτων από λαξευμένο λίθο ανά 
στρωματογραφική ενότητα

Σύνολο
ευρημάτων 
ανά φάση

% επί συνόλου 
ευρημάτων 
ανά φάση

Τομές όπου η φάση 
είναι παρούσα

Μέσος όρος 
ευρημάτων 
ανά φάση

Μέσος όρος –
% ευρημάτων 

ανά φάση

Επιφανειακό 6957 37.73 16 434.81 30.25

Φάση V 4548 24.67 10 454.80 31.64

Φάση IV 295 1.60 10 29.50 2.05

Φάση III - 
Επίχωση

4177 22.66 15 278.47 19.37

Φάση III 109 0.59 16 6.81 0.47

Φάση II - 
Επίχωση

1214 6.58 14 86.71 6.03

Φάση II 124 0.67 14 8.86 0.62

Φάση I - 
Επίχωση

870 4.72 7 124.29 8.65

Φάση I 51 0.28 9 5.67 0.39

Terra Rossa 
και Φυσικός 

Βράχος
92 0.50 12 7.67 0.53

Σύνολο 18437 100 100

3.5. Η ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Η κατανομή των ευρημάτων από λαξευμένο λίθο ανά Φάση και ανά Τομή (Πίν. 3.4-3.5) δεί-
χνει ότι η πυκνότητα των ευρημάτων μειώνεται σταδιακά από τα ανώτερα προς τα κατώτερα 
στρώματα. Το επιφανειακό στρώμα και η Τρωγλοδυτική Φάση είναι τα πιο πλούσια σε ευρή-
ματα γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στην αλλαγή χρήσης του οικισμού κατά την ύστατη 
φάση του. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μικρά ποσοστά εργαλείων από λαξευμένο λίθο στην 
Κυκλική φάση20 ενδεχομένως να είναι παραπλανητικά, καθώς μετα-αποθετικοί παράγοντες 
όπως η διάβρωση αλλά και η μακροχρόνια άροση σε πολλές περιπτώσεις κατέστρεψαν τις 
σχετικές επιχώσεις αλλοιώνοντας τους πραγματικούς αριθμούς. Στα χαμηλότερα στρώματα 
(Φάσεις: Ορθογώνια, Επέκτασης και Αρχική) τα περισσότερα ευρήματα, όπως είναι φυσικό, 
συγκεντρώνονται στις επιχώσεις, συγκριτικά με τα δάπεδα που αποδόθηκαν στην αντίστοιχη 
φάση.

Σε απόλυτους αριθμούς ευρημάτων από λαξευμένο λίθο, το επιφανειακό στρώμα είναι το 

20   Η Κυκλική και η Ορθογώνια Φάση καταλαμβάνουν τα περισσότερα οικιστικά κατάλοιπα του Κουφόβουνου 
(βλ. Μαντζουράνη 2009).
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πιο πλούσιο, ενώ καθεμία από τις επιχώσεις είναι πλουσιότερη από την επίχωση της προ-
ηγούμενης φάσης. Εκτός όμως από το επιφανειακό στρώμα, όλες οι άλλες Φάσεις δεν απα-
ντούν σε κάθε Τομή. Όταν η πυκνότητα των ευρημάτων υπολογισθεί με βάση την συχνότητα 
εμφάνισης σε κάθε στρωματογραφική ενότητα, παρατηρούνται δύο κυρίως διαφοροποιή-
σεις: η Τρωγλοδυτική Φάση είναι πιο πλούσια από το επιφανειακό στρώμα και η επίχωση της 
Αρχικής φάσης είναι πιο πλούσια από την επίχωση της Φάσης Επέκτασης.

Παρά τις αυξομειώσεις στην πυκνότητα των ευρημάτων ανά στρωματογραφική ενότητα, η 
λιθοτεχνία δεν παρουσιάζει καμία διαφοροποίηση ανά Φάση. Για παράδειγμα, η πυκνότητα 
των εργαλείων ανά Φάση παρουσιάζει τις ίδιες αυξομειώσεις με την συνολική πυκνότητα 
των ευρημάτων από λαξευμένο λίθο (Πίν. 3.6-3.7). Επιπλέον, επιμέρους στοιχεία όπως η τε-
χνολογία λάξευσης, η τυπολογία των εργαλείων, οι πρώτες ύλες και η συχνότητα παρουσίας 
εργαλείων, φολίδων, λεπίδων και πυρήνων, παραμένουν σταθερά, ανεξαρτήτως ανασκαφικής 
ενότητας.

Πίνακας  3 .6 :   Ποσοτική κατανομή των εργα λείων ανά Τομή

Τομή AΤομή B Τομή Δ Τομή E Τομή 
Θ

Τομή 
I+I’

Τομή 
IA

Τομή 
IB

Κτίσμα 
16

Τομή 
ΙΔ

Τομή 
ΙΕ

Τομή 
ΙΣΤ

Τομή 
ΙΖ

Τομή 
ΙΗ

Tομή 
ΙΘ Τομή K

Επιφανειακό 24 15 80 6 69 12 57 12 8 2 11 48 24 35 29 5

Φάση V - - 131 - 16 5 - 10 0 12 5 22 - - 53 13

Φάση IV - 0 10 - 0 0 - 0 - 0 0 1 - - 3 1

Φάση III - 
Επίχωση 36 3 38 5 9 1 24 16 4 9 22 30 4 - 2 25

Φάση III 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0

Φάση II - 
Επίχωση 10 - 6 1 17 1 5 - 1 0 6 8 11 0 18 4

Φάση II 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 5 0 0 3 0

Φάση I - 
Επίχωση - - 6 - 37 0 - - 1 - 9 - - 14 1 -

Φάση I 0 - 0 - 4 0 - - 2 - 0 1 - 1 0 -

Terra Rossa 
και Φυσικός 

Βράχος
4 - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 - 0 1

Σύνολο 77 18 272 12 152 19 88 39 16 23 56 115 39 50 109 49
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Πίνακας  3 .7 :   Ποσοτική κατανομή των εργα λείων ανά στρωματογραφική ενότητα

Σύνολο εργαλείων 
ανά φάση

% επί συνόλου 
εργαλείων ανά φάση

Τομές όπου η φάση 
είναι παρούσα

Μέσος όρος
εργαλείων ανά φάση

Μέσος όρος –
% εργαλείων ανά φάση

Επιφανειακό 437 38.54 16 27.31 30.60

Φάση V 267 23.54 10 26.70 29.92

Φάση IV 15 1.32 10 1.50 1.68

Φάση III - 
Επίχωση 228 20.11 15 15.20 17.03

Φάση III 8 0.71 16 0.50 0.56

Φάση II - 
Επίχωση 88 7.76 14 6.29 7.04

Φάση II 9 0.79 14 0.64 0.72

Φάση I - 
Επίχωση 68 6.00 7 9.71 10.89

Φάση I 8 0.71 9 0.89 1.00

Terra Rossa 
και Φυσικός 

Βράχος
6 0.53 12 0.50 0.56

Σύνολο 1134 100 100

3.6. Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Η ομοιομορφία της λιθοτεχνίας του Καντού παρατηρείται και μεταξύ Τομών, Κτισμάτων ή 
περιοχών του οικισμού. Κάποιες από τις Τομές είναι πιο πλούσιες σε ευρήματα, αλλά οι πα-
ράμετροι της λιθοτεχνίας παραμένουν σταθερές. Δεν φαίνεται, επίσης, να υπάρχει καμία αξι-
οσημείωτη διαφορά μεταξύ κτισμάτων ή μεταξύ περιοχών του οικισμού.21 Παρατηρούνται 
όμως μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ευρημάτων στους εξωτερικούς χώρους του οικισμού παρά 
στα δάπεδα και τις επιχώσεις των δωματίων.22 Αυτή η διαφοροποίηση είναι αναμενόμενη, δε-
δoμένου ότι η λάξευση γινόταν πιθανότατα σε εξωτερικούς χώρους, ενώ τα δάπεδα των δω-
ματίων θα καθαρίζονταν κατά καιρούς από τα συνήθως αιχμηρά συντρίμματα ή θραύσματα 
λαξευμένου λίθου. Επεξεργασία εργαλείων μπορεί να γινόταν είτε σε εξωτερικούς είτε σε εσω-
τερικούς χώρους.

Στο δάπεδο του Κτίσματος 3 (Αρχική Φάση), βρέθηκε θρανίο με λειασμένα λίθινα εργαλεία 
και μερικούς πυρήνες από λαξευμένο λίθο.23 Το θρανίο αυτό πιθανόν να ήταν μέρος εργαστη-
ρίου κατασκευής λαξευμένων εργαλείων.24 Οι πυρήνες πάντως είναι πιο πιθανό να είχαν απλά 
αποθηκευθεί πάνω στο θρανίο για να χρησιμοποιηθούν ξανά, όποτε υπήρχε ανάγκη για με-

21   Δηλαδή μεταξύ του πλατώματος στην κορυφή του λόφου και στην πλαγιά.
22   Mantzourani 2003, 92.
23   Πρόκειται για το σύνολο με αριθμό ΑΜ 69, βλ. Μαντζουράνη 2009, 61, εικ. 65, 79. Επίσης, βλ. Βοσκός 2013, 
195.
24   Mantzourani και Catapoti 2004, 9.
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ρικές καινούργιες, κοφτερές φολίδες. Παρόμοιο σύνολο (ΙΣΤ 51) εντοπίσθηκε και στο Κτίσμα 
22 της Φάσης Επέκτασης.25 Το σύνολο αυτό αποτελείται από ένα μεγάλο πλακοειδή λίθο, διά-
φορα λίθινα εργαλεία, πυρήνες, απολεπίσματα και μία λεπίδα από πυριτόλιθο.26 Επίσης, στο 
Κτίσμα 2 της Κυκλικής Φάσης εντοπίσθηκε ακόμη ένας πιθανός χώρος κατεργασίας πυριτολί-
θων.27 Μοναδικό, άλλωστε, παραμένει και το σύνολο από περίπου 630 τεμάχια κροκαλών και 
αποτμημάτων ίασπι που εντοπίσθηκε σε λάκκο του ίδιου κτίσματος της Τομής Δ.28 Ενδείξεις 
συλλογής και αποθήκευσης πυρήνων, εργαλείων και απολεπισμάτων για μελλοντική χρήση 
έχουν βρεθεί και σε άλλες θέσεις της Κεραμικής Νεολιθικής στην Κύπρο, όπως το Παραλίμνι 
Νησιά και η Καλαβασός Κοκκινόγια.29 Για πρακτικούς λόγους,30 η λάξευση των πυρήνων αυτών 
γινόταν πιθανότατα έξω από το κτίσμα. Αυτή η υπόθεση ενισχύεται και από το γεγονός ότι 
στο κοσκίνισμα του χώματος από το συγκεκριμένο δάπεδο δεν βρέθηκαν συντρίμματα ή άλλα 
μικρά υποπροϊόντα της λάξευσης.31

3.7. ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Από τις ομάδες πρώτης ύλης που διακρίθηκαν στο υλικό του Καντού, η ομάδα 1 είναι η πιο 
κοινή. Ο πυριτόλιθος αυτής της ομάδας έχει χρώμα γκριζοπράσινο, συχνά φέρει φλεβώσεις 
πιο σκούρου χρώματος και είναι σχετικά διάφανος. Είναι λεπτόκοκκο και καλής ποιότητας 
υλικό, αλλά η σχετική ανομοιομορφία του32 περιορίζει κάπως τις δυνατότητες για λάξευση. Το 
υλικό αυτό κυριαρχεί συντριπτικά στο σύνολο των ευρημάτων καθώς και σε κάθε ξεχωριστή 
μορφολογική κατηγορία (εργαλεία, λεπίδες, φολίδες, λοιπά απολεπίσματα, πυρήνες, συντρίμ-
ματα). Παρουσιάζεται σε αρκετές παραλλαγές, οι οποίες όμως μπορεί να είναι χρωματικές 
ποικιλίες της ίδιας πηγής ή και της ίδιας μεγάλης κροκάλας πρώτης ύλης.

Τέχνεργα λαξευμένα από αυτό το υλικό έχουν συχνά μεγάλες διαστάσεις. Οι μισές περίπου 
από όλες τις μεγάλες λεπίδες33 είναι κατασκευασμένες από αυτό το υλικό (Εικ. 393:3-4, Εικ. 
394:1, Εικ. 399:2). Φαίνεται ότι αυτός ο τύπος πρώτης ύλης ήταν εύκολα προσβάσιμος και 
διαθέσιμος σε κροκάλες μεγάλων διαστάσεων, για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα. 
Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορεί η ανεύρεση στην ανασκαφή του οικισμού και τριών με-
γάλων κομματιών πρώτης ύλης αυτού του τύπου (Εικ. 392:1-2). Αυτά τα κομμάτια πρώτης 
ύλης φέρουν εμφανή αρνητικά αφαίρεσης μεγάλων φολίδων. Το πιθανότερο είναι ότι είχαν 
χρησιμοποιηθεί για την απόσπαση μεγάλων φολίδων, οι οποίες με την σειρά τους λαξεύ-
θηκαν ως πυρήνες. Η χρησιμότητα αυτών των μεγάλων κομματιών πρώτης ύλης μάλλον δεν 
είχε εξαντληθεί και υπήρχαν στον οικισμό ως προμήθειες πρώτης ύλης, άμεσα διαθέσιμες για 
όποτε παρουσιαζόταν ανάγκη. Πάντως η χρησιμότητά τους ήταν μάλλον περιορισμένη, διότι 
έχουν μεγάλα εγκλείσματα τα οποία σίγουρα θα δυσκόλευαν την περαιτέρω λάξευσή τους. 
Ίσως για τον λόγο αυτό τελικά δεν λαξεύθηκαν περισσότερο και βρέθηκαν στην μορφή αυτή 
κατά την ανασκαφή.

25   Μαντζουράνη 2009, 50, εικ. 53.
26   Για αυτήν την περίπτωση αλλά και περισσότερες ενδείξεις χώρων κατεργασίας πυριτολίθων από το Κα-
ντού βλ. συγκεντρωτικά στοιχεία στο Βοσκός 2013, 195-196.
27   Πρόκειται για τον χώρο με αριθμό ανασκαφικής μονάδας Δ83. Βλ. Μαντζουράνη 2009, 151.
28   Η ανασκαφική μονάδα του συνόλου είναι η Δ137. Βλ. Μαντζουράνη 2009, 151, εικ. 280-281.
29   McCartney 2007.
30   Η λάξευση αποφέρει πολλά αιχμηρά ή κοφτερά άχρηστα συντρίμματα.
31   Θεωρείται αδύνατο να είχαν σαρωθεί όλα κατά τους καθαρισμούς των δαπέδων του κτίσματος.
32   Λόγω της συχνής παρουσίας πιο χονδρόκοκκων ή και μη πυριτολιθικών εγκλεισμάτων.
33   Δηλαδή οι λεπίδες με μήκος πάνω από 5 εκ.
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Τα υπολείμματα φλοιού στην επιφάνεια αυτών των μεγάλων κομματιών πρώτης ύλης δεν 
φέρουν ίχνη διάβρωσης από τα νερά των ποταμών. Επομένως, η προμήθειά τους δεν έγινε 
από τις κοίτες ποταμών (δευτερογενείς πηγές) αλλά από πρωτογενείς πηγές πρώτης ύλης. 
Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς για ποιό λόγο μεταφέρθηκαν στον οικισμό, στην κορυφή 
του λόφου, αυτά τα μεγάλα, βαριά κομμάτια πρώτης ύλης, τα οποία, μάλιστα, πιθανότατα 
όταν μεταφέρθηκαν εκεί θα ήταν αρκετά μεγαλύτερα και βαρύτερα. Οι πιο κοντινές στον 
οικισμό, γνωστές πρωτογενείς πηγές πρώτης ύλης βρίσκονται στην περιοχή του Τροόδους. 
Πρωτογενείς πηγές εγγύτερα στον οικισμό δεν είναι γνωστές, αν και η γεωλογική έρευνα είναι 
περιορισμένη. Κροκάλες πρώτης ύλης, πιο μικρές σε μέγεθος αλλά από το ίδιο υλικό, θα ήταν 
άμεσα διαθέσιμες σε δευτερογενείς πηγές σχετικά κοντινές στον οικισμό, όπως ο Κούρης πο-
ταμός.

Ο πυριτόλιθος της ομάδας 2 έχει χρώμα σκούρο καστανό που κάποιες φορές αποκτά πρά-
σινες αποχρώσεις. Η ομοιογένεια, διαφάνεια και ποιότητά του είναι παρόμοιες με αυτές του 
πυριτόλιθου της ομάδας 1. Από τα πρώτα στάδια της καταγραφής έγινε εμφανές ότι αυτές 
οι δύο ομάδες πιθανώς να είναι χρωματικές παραλλαγές του ίδιου υλικού παρά δύο διαφο-
ρετικοί τύποι πρώτης ύλης. Αυτές οι χρωματικές παραλλαγές μπορεί να προέρχονται από 
διαφορετικές πηγές του ίδιου γεωλογικού κοιτάσματος πυριτολίθου ή ακόμα και από διαφο-
ρετικά τμήματα της ίδιας πηγής. Περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αυτής θα χρειαζόταν 
γεωλογική καταγραφή των πηγών πυριτολίθου στην Κύπρο. Τα τέχνεργα που λαξεύθηκαν από 
πυριτόλιθο της ομάδας 2 είναι τα δεύτερα σε συχνότητα παρουσίας στο Καντού τόσο ανά-
μεσα στα εργαλεία όσο και ανάμεσα στα απολεπίσματα. Τα τέχνεργα της ομάδας αυτής είναι 
επίσης δεύτερα σε μέγεθος, δεδομένου ότι οι διαστάσεις τους είναι κατά μέσο όρο μικρότερες 
από αυτές των τεχνέργων της ομάδας 1 (Εικ. 399:4-6, 11).

Ενώ οι μισές περίπου από όλες τις μεγάλες λεπίδες είναι κατασκευασμένες από πρώτη ύλη 
της ομάδας 1, οι υπόλοιπες είναι κατασκευασμένες από υλικό της ομάδας 8 (Εικ. 393:1, Εικ. 
394:1, 4, Εικ. 399:1, Εικ. 400:1). Ο πυριτόλιθος αυτός, γνωστός στην βιβλιογραφία ως πυρι-
τόλιθος από τα Λεύκαρα (“Lefkara basal chert”), έχει χρωματικές διαβαθμίσεις μεταξύ φαιού, 
ανοικτού καστανού και γκρίζου. Είναι λιγότερο λεπτόκοκκος από τον πυριτόλιθο των ομάδων 
πρώτης ύλης 1 και 2, αλλά είναι πιο ομοιoγενής, δηλαδή έχει λιγότερα εγκλείσματα από πιο 
χονδρόκοκκο ή μη πυριτολιθικό υλικό. Φολίδες από αυτό το υλικό είναι σπάνιες και πυρήνες 
ακόμα σπανιότεροι.

Οι πιο λεπτόκοκκοι πυριτόλιθοι, ειδικά όταν είναι ομοιογενείς, θεωρούνται γενικά καλύ-
τερης ποιότητας υλικά για λάξευση, διότι προσφέρουν την δυνατότητα να εφαρμοσθεί με-
γάλη ποικιλία τεχνολογικών ακολουθιών. Τα απολεπίσματα και εργαλεία που λαξεύονται από 
αυτoύς έχουν επίσης μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, διότι οι ακμές τους δεν στομώνουν γρή-
γορα. Για τους λόγους αυτούς, οι καλής ποιότητας πρώτες ύλες είναι τόσο επιθυμητές ώστε 
πολλές φορές να βρίσκουμε σε αρχαιολογικές θέσεις υλικά που είχαν μεταφερθεί εκεί από 
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, ενώ υπήρχαν πολύ πιο κοντά άφθονες άλλες, αλλά κατώτερης 
ποιότητας, πρώτες ύλες. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όμως, τα λιγότερο λεπτόκοκκα υλικά 
έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να λαξευθούν με καλά αποτελέσματα χωρίς να εφαρμο-
σθούν περίπλοκες τεχνολογικές ακολουθίες που απαιτούν πολύ έμπειρους τεχνίτες. Αφήνουν 
επίσης περιθώρια για περισσότερα λάθη στην λάξευση, ενώ στα πιο λεπτόκοκκα υλικά τα 
λάθη οδηγούν πιο συχνά στην αχρήστευση του πυρήνα ή των τεχνέργων υπό κατασκευή.

Στο Καντού το πιο χονδρόκοκκο υλικό (πρώτη ύλη 8) χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά 
για την λάξευση λεπίδων, ενώ τα πιο λεπτόκοκκα υλικά (πρώτες ύλες 1 και 2) χρησιμοποιού-
νται επίσης για την λάξευση λεπίδων, αλλά πιο συχνά για την λάξευση φολίδων. Η χρήση του 
πιο χονδρόκοκκου πυριτόλιθου, φαινόμενο που παρατηρείται εκτεταμένα στις λιθοτεχνίες 
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της Κεραμικής Νεολιθικής της Κύπρου, ίσως οφείλεται στο ότι αυτό το υλικό παρέχει την 
δυνατότητα να λαξευθούν λεπίδες από απλούς πρισματικούς πυρήνες με ράχη, χωρίς τις πε-
ρίπλοκες τεχνολογικές ακολουθίες που εφαρμόζονται την ίδια εποχή στην Εγγύς Ανατολή.34

Οι υπόλοιπες ομάδες πρώτης ύλης απαντούν σπάνια και σχεδόν πάντα σε απολεπίσματα 
μικρών διαστάσεων. Εργαλεία κατασκευασμένα από αυτά τα υλικά είναι σπάνια, ενώ πυρήνες 
δεν έχουν βρεθεί. Ο πυριτόλιθος της ομάδας 4 έχει χρώμα πολύ ανοικτό καστανό και της 
ομάδας 5 ερυθρό/καστανό. Το υλικό της ομάδας 6 είναι χρώματος έντονα σκούρου καστανού 
και της ομάδας 7 καστανό με μικρά εγκλείσματα. Τα υλικά των ομάδων 3 (χρώμα ανοικτού 
γκρίζου-ροδόχρου, με πολλά μικρά εγκλείσματα), 9 (χρώμα σκούρο γκρίζο) και 10 (χρώματος 
πολύ σκούρου γκρίζου) μάλλον έχουν αλλοιωθεί λόγω έκθεσης σε φωτιά.

Μερικά τέχνεργα είναι μερικώς ή και ολικώς καλυμμένα από λευκή πατίνα και αφυδατω-
μένα. Όσα από αυτά διατηρούν ορατά ίχνη του αρχικού χρώματος της πρώτης ύλης, είναι 
κατασκευασμένα από πρώτη ύλη της ομάδας 8. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις είναι 
αδύνατο να εντοπισθεί η αρχική πρώτη ύλη. Η εμφάνιση τόσο προχωρημένης πατίνας σε σχε-
τικά πρόσφατα τέχνεργα από πυριτόλιθο (λιγότερο από 10.000 χρόνια πριν) είναι ασύνηθες 
φαινόμενο και οφείλεται μάλλον σε αντίδραση της χημικής σύστασης της πρώτης ύλης και 
αυτής του εδάφους. Σε σπάνιες περιπτώσεις η πατίνα έχει προχωρήσει τόσο ώστε έχει αλλοι-
ώσει την χημική σύνθεση ολόκληρου του σώματος των τεχνέργων.

3.8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ.  ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΛΑΞΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΛΙΘΟΥ

Ένας από τους κύριους στόχους της μελέτης της λιθοτεχνίας του Καντού ήταν να καθορισθούν 
οι αρχές που διέπουν την εκμετάλλευση και λάξευση του λίθου για την κατασκευή τεχνέργων. 
Ο στόχος αυτός είναι εφικτός όταν η μελέτη προσεγγίζει τις κατασκευαστικές επιλογές καθώς 
και τις εναλλακτικές, μη επιλεγείσες λύσεις που είχαν στην διάθεσή τους οι δημιουργοί της 
λιθοτεχνίας μιας θέσης σε όλα τα στάδια λάξευσης της πρώτης ύλης. Στην προσέγγιση αυτή 
όλα τα στάδια παραγωγής – η επιλογή και περισυλλογή της πρώτης ύλης, η αποφλοίωση και 
προετοιμασία των πυρήνων, η παραγωγή λεπίδων και φολίδων, η επιλογή απολεπισμάτων 
για επεξεργασία, η χρησιμοποίηση των τεχνέργων για ποικίλες δραστηριότητες και τέλος η 
απόρριψή τους (“discard”) – αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστα, αλληλένδετα τμήματα μιας 
ακολουθίας (“chaîne opératoire”). Σε κάθε στάδιο αυτής της ακολουθίας οι δημιουργοί της 
λιθοτεχνίας έκαναν επιλογές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθορίζονταν από αντίστοιχες επι-
λογές στα προηγούμενα στάδια της ακολουθίας και με την σειρά τους καθόριζαν επιλογές στα 
επόμενα στάδια.

Η λιθοτεχνία του Καντού είναι κατ' ουσίαν το άθροισμα δύο πολύ διαφορετικών ακολου-
θιών λάξευσης. Η μία αφορά στην λάξευση μεγάλων λεπίδων και η άλλη στην λάξευση φο-
λίδων. Στην λάξευση λεπίδων, οι πρώτες ύλες επιλέγονταν συστηματικά από μακρινές πηγές, 
η λάξευση γινόταν ίσως εκτός του οικισμού,35 οι τεχνίτες ήταν έμπειροι με αρκετά υψηλή 
τεχνογνωσία και τα τέχνεργα που παράγονταν χρησιμοποιούνταν εντατικά, ίσως αποθηκεύ-
ονταν ή φυλάσσονταν μέχρι την επόμενη χρήση τους και πολλές φορές ανανεώνονταν ή ακο-
νίζονταν πριν εξαντληθεί η χρηστικότητά τους. Για την λάξευση φολίδων χρησιμοποιήθηκε 
ευρύτερη ποικιλία πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες προέρχονταν είτε από μακρινές πηγές είτε 

34   McCartney 2007.
35   Πιθανότατα κοντά στις πηγές.
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από πιο κοντινές (δευτερογενείς πηγές), η λάξευση γινόταν εντός του οικισμού, οι τεχνίτες 
ήταν λιγότερο ικανοί ή έμπειροι και έκαναν συχνά λάθη και τα τέχνεργα που παράγονταν χρη-
σιμοποιούνταν άμεσα, ανανεώνονταν σπάνια και συχνά απορρίπτονταν πριν εξαντληθεί η 
χρηστικότητά τους. Η ακολουθία λάξευσης λεπίδων ήταν συστηματική και προσχεδιασμένη, 
ενώ η ακολουθία λάξευσης φολίδων ήταν περισσότερο ευκαιριακή και ανταποκρινόταν σε 
άμεσες ανάγκες.

Η λάξευση των λεπίδων36 γινόταν από πρισματικούς πυρήνες με μία ή πιο σπάνια δύο επί-
πεδες επιφάνειες επίκρουσης. Τα πρώτα στάδια της λάξευσης ήταν η αφαίρεση του φλοιού 
και η προετοιμασία και αφαίρεση λεπίδων με κορυφή (“crested blades”),37 από τις οποίες έχουν 
βρεθεί ελάχιστες. Η λεπίδα με κορυφή ήταν η πρώτη λεπίδα που αφαιρείτο από τον πυρήνα. 
Τα αρνητικά που άφηνε πάνω στον πυρήνα καθοδηγούσαν στην συνέχεια την λάξευση από 
τον πυρήνα μιας σειράς λεπίδων, η μία δίπλα στην άλλη, με παράλληλες ακμές και πρισματική 
ή πιο σπάνια τριγωνική, διατομή. Οι περισσότερες λεπίδες έχουν λείες φτέρνες και έντονους 
βολβούς κρούσης, υποδεικνύοντας λάξευση με άμεση επίκρουση και σκληρό κρουστήρα. 
Συχνά το γείσο του πυρήνα αφαιρείτο αμέσως πριν την λάξευση των λεπίδων για να βοηθηθεί 
η λάξευση λεπίδων με μακρές, παράλληλες ακμές. Αυτή η ακολουθία λάξευσης λεπίδων είναι 
ευρύτατα διαδεδομένη στην Νεολιθική Κύπρο, καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο.38 Στην 
λάξευση των λεπίδων χρησιμοποιούνταν είτε αδιαφανής και σχετικά χονδρόκοκκος πυριτό-
λιθος από τα Λεύκαρα (πρώτη ύλη 8), είτε διαφανής και λεπτόκοκκος πυριτόλιθος (πρώτη ύλη 
1 και, για μικρότερες λεπίδες, πρώτη ύλη 2).39

Ωστόσο, πολλά από τα στάδια της ακολουθίας λάξευσης λεπίδων δεν τεκμηριώνονται στο 
Καντού, επειδή δεν έχουν βρεθεί τα υποπροϊόντα των συγκεκριμένων σταδίων. Για παρά-
δειγμα έχουν εντοπισθεί ελάχιστα τέχνεργα που πιθανώς να προέρχονται από τα στάδια προ-
ετοιμασίας των πυρήνων λεπίδων (Εικ. 404:7-8). Από πυριτόλιθο Λευκάρων δεν έχουν βρεθεί 
ούτε τέχνεργα με φλοιό ούτε τέχνεργα που να συνδέονται με την προετοιμασία πυρήνων 
λεπίδων. Αυτό δείχνει ότι η αποφλοίωση και αρχική λάξευση των πυρήνων αυτής της πρώτης 
ύλης γινόταν μάλλον μακριά από τον οικισμό. Διαφορετικά έπρεπε να υποθέσει κανείς ότι 
η λάξευση έγινε σε μη ανεσκαμμένο χώρο μέσα ή στην περιφέρεια του οικισμού και ότι οι 
φολίδες που λαξεύθηκαν σε αυτά τα στάδια αφέθηκαν όλες στον χώρο λάξευσης, έστω και αν 
πολλές από αυτές είχαν κοφτερές ακμές και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευκαιριακά ή 
και να μετατραπούν σε εργαλεία με επεξεργασία. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι δεν έχουν 
εντοπισθεί πυρήνες που μπορεί να συνδέονται με την λάξευση μεγάλων λεπίδων. Έχουν κα-
ταγραφεί μόνο πυρήνες φολίδων ή μικρών λεπίδων. Υπάρχει δηλαδή μία αναντιστοιχία ανά-
μεσα στις μεγάλες λεπίδες και τους υπάρχοντες πυρήνες.

Πιθανώς οι πυρήνες από τους οποίους λαξεύθηκαν οι μακρές λεπίδες να μην εγκαταλεί-
φθηκαν αμέσως μετά, αλλά να συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μικρότερων 
φολίδων ή λεπίδων, μέχρι το σημείο που έπρεπε να απορριφθούν. Η εναλλακτική εκδοχή 
είναι ότι η λάξευση λεπίδων και φολίδων δεν ήταν διαδοχικά στάδια της ίδιας ακολουθίας 
λάξευσης, αλλά δύο ανεξάρτητες, συνυπάρχουσες ακολουθίες λάξευσης, από τις οποίες η 
πρώτη αντιπροσωπεύεται στον οικισμό μόνο από τα τελικά προϊόντα της λάξευσης.

Παρατηρήθηκαν δύο ακόμα σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές ακολουθίες λά-
ξευσης:

36   Βλ. και προηγούμενη παράγραφο «Οι βασικές κατηγορίες τεχνέργων. Μορφολογική και ποσοτική ανάλυση».
37   Inizan et al. 1999, 137-139.
38   Για συνοπτικά στοιχεία βλ. McCartney 2007.
39   Βλ. παράγραφο «Ομάδες πρώτων υλών και πιθανή προέλευσή τους».
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1. διαφορά στις πρώτες ύλες και
2. διαφορά στην ποιότητα της λάξευσης 
Οι μακρές λεπίδες έχουν κατασκευασθεί αποκλειστικά με την χρήση πρώτων υλών των 

ομάδων 1 ή 8. Τα μη λεπιδόμορφα τέχνεργα (πυρήνες, φολίδες, εργαλεία σε φολίδες) έχουν 
κατασκευασθεί με την χρήση μεγαλύτερης ποικιλίας πρώτων υλών, εκτός της πρώτης ύλης 
8, η οποία σπάνια απαντά σε μη λεπιδόμορφα τέχνεργα. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι οι μα-
κρές λεπίδες έχουν λαξευθεί από έμπειρους τεχνίτες με αρκετά υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. 
Αντιθέτως, ο ακανόνιστος τρόπος επεξεργασίας των πυρήνων και η υψηλή συχνότητα παρου-
σίας αναστροφών και άλλων λαθών στην λάξευση σε φολίδες και πυρήνες, δείχνουν ότι οι 
φολίδες είχαν λαξευθεί από μη έμπειρους τεχνίτες.

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της σχέσης μεταξύ των δύο ακολουθιών λάξευσης, πιθανώς να 
αληθεύουν και οι δύο εναλλακτικές εκδοχές που διατυπώθηκαν παραπάνω. Ενδεχομένως, η 
λάξευση λεπίδων από πυριτόλιθο των Λευκάρων να ήταν ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες και 
να λάμβανε χώρα μακριά από τον οικισμό και κοντά στις πηγές της πρώτης ύλης. Μετά την λά-
ξευση, μόνο οι λεπίδες μεταφέρονταν πίσω στον οικισμό. Η λάξευση λεπίδων από πρώτη ύλη 
1 μπορεί να γινόταν επίσης κοντά στις πηγές, αλλά εκτός από τις λεπίδες να μεταφέρονταν 
στον οικισμό και κάποιοι από τους πυρήνες, οι οποίοι στην συνέχεια λαξεύονταν ευκαιριακά 
στον οικισμό από μη έμπειρους τεχνίτες. Πολλά από τα μη λεπιδόμορφα τέχνεργα της πρώτης 
ύλης 1 και των υπόλοιπων ομάδων (πλην της 8) που βρέθηκαν στον οικισμό μπορεί επίσης 
να λαξεύθηκαν από κροκάλες που βρέθηκαν σε δευτερογενείς πηγές (κοίτες ποταμών) κοντά 
στον οικισμό. Αυτές οι κροκάλες ήταν πιθανότατα πολύ μικρές για την λάξευση μεγάλων λε-
πίδων. Η αμεσότητα της πρόσβασης στις διάφορες πρώτες ύλες40 θα ήταν καθοριστική και 
για την σχετική συχνότητα παρουσίας κάθε υλικού στην λιθοτεχνία του οικισμού και για την 
διαδικασία λάξευσης κάθε κατηγορίας πρώτης ύλης.

Αυτό που μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα είναι ότι η λάξευση φολίδων έγινε μέσα 
στον οικισμό, όπως αποδεικνύεται από την ανάταξη (“refitting”) ομάδων φολίδων με τους 
πυρήνες από τους οποίους είχαν λαξευθεί (Εικ. 390:2, 391:1-3, Εικ. 397:1). Ανατάξεις έγιναν 
σε μικρές ομάδες τεχνέργων από τις Τομές Α και Δ. Οι ανατάξεις αυτές δεν επιδιώχθηκαν 
συστηματικά, επομένως είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ανατάξιμο υλικό και σε άλλες Τομές. 
Οι ομάδες τεχνέργων που ανατάχθηκαν βρέθηκαν σε επιχώσεις κτισμάτων. Οι περισσότερες 
προέρχονταν από ανασκαφικές ομάδες που κάλυπταν μικρή έκταση, επομένως τα ανατάξιμα 
τέχνεργα είχαν μετακινηθεί πολύ λίγο μετά την λάξευση. Οι ανατάξεις επιβεβαιώνουν τον 
ευκαιριακό χαρακτήρα των ακολουθιών λάξευσης φολίδων. Οι ακολουθίες αυτές καταλήγουν 
σε μικρούς πυρήνες, η μορφολογία των οποίων δεν προετοιμάζεται. Δεν επιδιώκεται δηλαδή 
η λάξευση πυρήνων ή φολίδων με συγκεκριμένη μορφολογία ή διαστάσεις. Όπου υπάρχει 
φλοιός, δεν φαίνεται να δίνεται προσοχή στην αφαίρεσή του με τέτοιο τρόπο ώστε να δια-
φυλαχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο μέρος της χρήσιμης πρώτης ύλης. Στην ανάταξη από 
την Τομή Α (Εικ. 390:2, Εικ. 391:1, Εικ. 397:1), η φολίδα που αφαιρέθηκε από τον πυρήνα δεν 
βρέθηκε στην ίδια ή στις γειτονικές ανασκαφικές μονάδες. Αυτό υποδεικνύει σκόπιμη απομά-
κρυνση του τελικού προϊόντος, ίσως για χρήση, αλλά ένα μόνο παράδειγμα δεν είναι αρκετό 
για να στηρίξει κανείς αυτή την παρατήρηση.

Σχετικά με το ποιοι έκαναν την λάξευση, οι διαφορές μεταξύ των ακολουθιών λάξευσης λε-
πίδων και φολίδων και κυρίως οι διαφορές στην συχνότητα λαθών και στα επίπεδα εμπειρίας 
και δεξιότητας, δείχνουν ότι η λάξευση λεπίδων και φολίδων δεν γινόταν από τους ίδιους 

40   Είτε κατευθείαν από τις πηγές τους είτε σε βότσαλα πρώτης ύλης συλλεγέντα από το ποτάμι.
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τεχνίτες. Οι λεπίδες λαξεύονταν από τεχνίτες αρκετά έμπειρους, ενώ οι φολίδες από τεχνίτες 
με λίγη εμπειρία. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους του οικισμού θα ήταν σε θέση να λα-
ξεύσουν φολίδες για να καλύψουν άμεσες ανάγκες του νοικοκυριού τους. Η λάξευση λεπίδων, 
όμως, απαιτούσε ένα βαθμό εξειδίκευσης. Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες δεν θα ήταν πλήρως 
απασχολούμενοι ως τεχνίτες λαξευμένου λίθου. Μία μικρή ομάδα 3-5 τεχνιτών με γνώση των 
πηγών πυριτολίθου θα μπορούσε σε λίγες μέρες να φθάσει στις πηγές πυριτολίθου, να κάνει 
επιτόπου την λάξευση ή τουλάχιστον ένα μέρος της και να επιστρέψει με αρκετές έτοιμες 
λεπίδες και προμήθειες πρώτης ύλης για να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του οικισμού για 
αρκετούς μήνες ή για μία συγκεκριμένη εποχική αγροτική εργασία (π.χ. τον θερισμό). Εάν οι 
τεχνίτες γνωρίζουν πού βρίσκονται οι πηγές, πώς να αναγνωρίσουν τις καλές πρώτες ύλες και 
πώς να κάνουν την λάξευση, η όλη διαδικασία δεν απαιτεί περισσότερες από μερικές μέρες. 
Η γνώση αυτή μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Τον υπόλοιπο καιρό αυτοί οι εξειδικευμένοι 
τεχνίτες είχαν τις ίδιες ασχολίες όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι του οικισμού.  Δοκάνια από 
πυριτόλιθο χρησιμοποιούνταν στην Κύπρο έως τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα. Σχετική 
εθνογραφική έρευνα έχει δείξει ότι τα δοκάνια αυτά λαξεύονταν σε συγκεκριμένες εποχές του 
χρόνου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μεγάλες αγροτικές εργασίες, από μικρές ομάδες 
τεχνιτών από κάθε οικισμό.41 Η Κύπρος της Κεραμικής Νεολιθικής ήταν βεβαίως πολύ διαφο-
ρετική από την προ-βιομηχανική Κύπρο του 20ού αιώνα, αλλά στο συγκεκριμένο ερώτημα 
δηλ. πόσος χρόνος και πόσοι τεχνίτες θα χρειάζονταν για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός οικι-
σμού, το παράλληλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

3.9. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΞΕΥΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΗΣ ΣΩΤΗ-
ΡΑΣ ΤΕΠΠΕΣ

Για συγκριτικούς λόγους εξετάσθηκε συνοπτικά και το υλικό της Σωτήρας, με στόχο να επιση-
μανθούν τα βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά της λιθοτεχνίας και διαφορές ή ομοιότητες 
με την λιθοτεχνία του Καντού. Τα κύρια ερωτήματα ήταν:

[1] εάν οι πρώτες ύλες στην Σωτήρα και η συχνότητά τους ήταν όμοιες με αυτές του Καντού,
[2] εάν οι ακολουθίες λάξευσης λεπίδων και φολίδων είχαν ομοιότητες με αυτές του Καντού,
[3] εάν τεκμηριώνεται και στην Σωτήρα η τεχνολογική αναντιστοιχία μεταξύ λεπίδων και 
φολίδων που χαρακτηρίζει το Καντού, και
[4] η συχνότητα και τυπολογία των τεχνέργων με επεξεργασία.

Η αναντιστοιχία που παρατηρείται στο Καντού μεταξύ λεπίδων και φολίδων/πυρήνων τεκμη-
ριώνεται και στην Σωτήρα. Στην Σωτήρα οι λεπίδες συνήθως έχουν μεγάλο μήκος (>10 εκ.), με 
μέσο μήκος πιθανότατα μεγαλύτερο από αυτό των λεπίδων του Καντού.42 Δεν βρέθηκαν πυ-
ρήνες που να προεγγίζουν αυτές τις διαστάσεις. Επιπλέον, υπάρχει αναντιστοιχία στις πρώτες 
ύλες μεταξύ λεπίδων και φολίδων/πυρήνων. Η πλειονότητα των λεπίδων έχει λαξευθεί από 
πρώτες ύλες διαφορετικές από αυτές των υπόλοιπων απολεπισμάτων. Αυτές οι πρώτες ύλες 
είναι διαφορετικές από τις πρώτες ύλες λεπίδων στο Καντού. Η πλειονότητα των λεπίδων 
της Σωτήρας έχει λαξευθεί από πρώτες ύλες άγνωστες στο Καντού. Αντίθετα, τα υπόλοιπα 
τέχνεργα της Σωτήρας (φολίδες, πυρήνες, μη λεπιδόμορφα εργαλεία) είναι κατασκευασμένα 
από πρώτες ύλες όμοιες με αυτές των αντίστοιχων τεχνέργων στο Καντού. Η συχνότητα πα-
ρουσίας αυτών των πρώτων υλών φαίνεται να είναι παρόμοια μεταξύ των δύο θέσεων.

41   Pearlman 1985.
42   Δεν τηρήθηκαν στατιστικά στοιχεία ή μετρήσεις.  
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Συνοπτικά, φαίνεται ότι υπάρχει και στις δύο αυτές θέσεις της Κεραμικής Νεολιθικής στην 
Κύπρο, ένα διπολικό σχήμα στις λιθοτεχνίες του λαξευμένου λίθου:

[1] οι πυρήνες και η πλειονότητα των απολεπισμάτων είναι λαξευμένα σε ένα σύνολο 
πρώτων υλών το οποίο είναι λίγο-πολύ κοινό μεταξύ των δύο θέσεων, και

[2] οι λεπίδες διαφοροποιούνται, από πλευράς τεχνολογίας και πρώτων υλών, από τα υπό-
λοιπα αποκρούσματα. 

Επιπλέον, οι πρώτες ύλες των λεπίδων είναι στην πλειονότητά τους διαφορετικές μεταξύ 
των δύο θέσεων. Αυτό το διπολικό σχήμα είναι πιο σαφές στο υλικό της Σωτήρας από ό,τι στο 
Καντού, διότι στην Σωτήρα η συχνότητα των λεπίδων που λαξεύθηκαν από πρώτη ύλη δια-
φορετική από αυτή των υπόλοιπων απολεπισμάτων είναι μεγαλύτερη από ό,τι στο Καντού. 
Στην Σωτήρα φαίνεται να επιδιωκόταν η κατασκευή μεγάλων λεπίδων (μεγαλύτερων από ό,τι 
στο Καντού). Για την προμήθεια της κατάλληλης πρώτης ύλης οι κάτοικοι της Σωτήρας κατέ-
φευγαν σε σχετικά μακρινές πηγές. Οι πηγές αυτές δεν έχουν εντοπισθεί ακόμα αλλά πιθα-
νότατα βρίσκονταν στην περιοχή του Τροόδους. Η απουσία πυρήνων από αυτές τις πρώτες 
ύλες43 υποδηλώνει ότι η λάξευση των λεπίδων γινόταν στις πηγές των πρώτων υλών. Στην 
συνέχεια οι λεπίδες μεταφέρονταν μάλλον στον οικισμό ως έτοιμα απολεπίσματα για άμεση 
χρήση ή περαιτέρω διαμόρφωση σε επεξεργασμένα εργαλεία. Η συχνότητα παρουσίας εργα-
λείων είναι χαμηλή, όπως και στο Καντού.

43   Στην ανασκαφή φαίνεται ότι περισυλλέχθηκαν όλα τα ευρήματα από λαξευμένο λίθο, εκτός ίσως από τα 
άμορφα αποκρούσματα.



Τα λίθινα ειδώλια και τα πήλινα αντικείμενα

Το παρόν σύντομο κεφάλαιο πραγματεύεται δύο κατηγορίες κινητών ευρημάτων από το 
Καντού Κουφόβουνο. Η πρώτη αφορά στα ειδώλια που είναι κατασκευασμένα από λίθο και 
καταγράφονται με το πρόθεμα ‘Ε’ στον κατάλογο ευρημάτων και η δεύτερη σε ένα αριθμό 
αντικειμένων από πηλό. Τα δεύτερα καταγράφονται με το πρόθεμα ‘ΠΑ’ στον κατάλογο των 
ευρημάτων. Ο λόγος για τον οποίο τα ευρήματα αυτά συζητούνται σε ένα ενιαίο κεφάλαιο 
οφείλεται στην διαπίστωση ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των επονομαζόμενων πήλινων αντι-
κειμένων πρέπει να ήταν μέρη ειδωλίων. Ωστόσο, υπάρχουν και λίγα πήλινα αντικείμενα τα 
οποία εξαιρούνται από την παραπάνω κατηγορία εφόσον πρόκειται για όστρακα κεραμικής 
σε δεύτερη χρήση. 

4.1. ΛΙΘΙΝΑ ΕΙΔΩΛΙΑ

Στην Κύπρο της Νεολιθικής εποχής, Ακεραμικής και Κεραμικής περιόδου, η παραγωγή ειδω-
λίων και μάλιστα λίθινων ήταν αρκετά περιορισμένη. Όπως αναφέρεται σε παλαιότερο άρθρο 
μου «τα περισσότερα παραδείγματα, πάνω από σαράντα, προέρχονται από την Χοιροκοιτία,1 
ενώ οι άλλες θέσεις όπως η Πέτρα του Λιμνίτη,2 ο Απόστολος Ανδρέας Κάστρος, η Καλαβασός 
Τέντα,3 η Παρεκκλησιά Σκυλλουρόκαμπος,4 η Καλαβασός Α' Κοκκινογή, η Σωτήρα Τεππές,5 ο Άγιος 
Επίκτητος Βρυσί,6 το Καντού Κουφόβουνος,7 το Παραλίμνι Νησιά8 κ.ά. έχουν να επιδείξουν ελά-

1   Dikaios 1953, 296-299, pls XCV-XCVII, Le Brun 1994β, 16.
2   Gjerstad et al. 1934, 1-12, pl. VIII.
3   Todd 2005, 312, Pls XLVI: 1-2 (K-T 660, 682). Πρόκειται για δύο αποσπασματικά σωζόμενα ειδώλια, ένα από 
διαβάση και ένα από ασβεστόλιθο. Σημειώνεται ότι κατά τον ανασκαφέα το δεύτερο έχει έντονες ομοιότητες 
με τα ειδώλια της Χαλκολιθικής εποχής.
4   Guilaine et al. 1999, 1-11, Figs 4-6, Guilaine 2011α, 791-792, Fig. 3, 794-797, Figs 9, 11.1. Πρόκειται για τρία 
διαφορετικά ευρήματα: την γνωστή κεφαλή «συνδυασμού κεφαλής αιλουροειδούς και ανθρώπου», το πλακο-
ειδές μάλλον ανθρωπόμορφο ειδώλιο και τέλος την κεφαλή από δουλεμένο γύψο.
5   Dikaios 1961, 201-202, pls 91, 102.
6   Peltenburg 1982α, Fig. 10.
7   Μαντζουράνη 1994α.
8   Flourentzos 1997, 4-6, pl. IV: 100, Fig. 2, Flourentzos 2008, 86-87, Figs 22-23-24. Βλ. Επίσης Flourentzos 2008, 
Pls XLII, XLIII, LXXII, LXXIX (ανθρωπομορφικά ειδώλια σύμφωνα με τον ανασκαφέα της θέσης). Επίσης, οι Πίν. 
LVIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXXVI, LXXXI, LXXXVIII παρουσιάζουν ζωόμορφα και φαλλόσχημα ειδώλια σύμφωνα με 
την ερμηνεία που τους δίνει ο ανασκαφέας.

Μαντζουράνη Ελένη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4
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χιστα ή και κανένα ειδώλιο».9 Στην περίπτωση της Κεραμικής Νεολιθικής θέσης Παραλίμνι 
Νησιά ορισμένα λίθινα ευρήματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ειδώλια, είτε ανθρωπό-
μορφα είτε ζωόμορφα, είναι άκρως προβληματικά. Η ταύτισή τους με ειδώλια δεν είναι πει-
στική.

Τα λίθινα ειδώλια της εποχής αυτής είναι συνήθως ανθρωπόμορφα, αρκετά ή πολύ σχη-
ματικά, σε λίγες περιπτώσεις ζωόμορφα και είναι κατασκευασμένα από διαβάση, ανδεσίτη 
και σπανιότερα από ασβεστόλιθο.10 Ο αριθμός των ειδωλίων, κυρίως λίθινων, έχει αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια με νέα ευρήματα. Η ανασκαφή στην θέση Αγία Βαρβάρα Ασπρόκρεμμος 
απέδωσε ένα σχηματικό λίθινο ειδώλιο.11 Από τις ανασκαφές του 2000-2006 στην Κισσόνεργα 
Μυλούθκια12 προέρχονται δύο λίθινα αντικείμενα που, κατά τους ανασκαφείς, ενδεχομένως 
είναι ανθρωπόμορφα ειδώλια και έχουν κοινά χαρακτηριστικά με αντίστοιχα της Χοιροκοι-
τίας. Επίσης, στην Ακεραμική θέση Άης Γιώρκης της δυτικής Κύπρου βρέθηκε το κάτω ήμισυ 
κορμού γυναικείου ειδωλίου με εγχάρακτη απόδοση των γεννητικών οργάνων, κατασκευα-
σμένο από ασβεστόλιθο.13 Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι πρώτες απόπειρες για την κατασκευή 
ειδωλίων σε πηλό εντοπίσθηκαν στην Ακεραμική Νεολιθική, τόσο στην Χοιροκοιτία με την 
γνωστή κεφαλή από άψητο άργιλο14 όσο και πιο πρόσφατα στις θέσεις Αγία Βαρβάρα Ασπρό-
κρεμμος και Κισσόνεργα Μυλούθκια. Στις θέσεις αυτές ήρθαν στο φως δύο ενδιαφέροντα ευρή-
ματα: το πρώτο είναι μία αποσπασματικά σωζόμενη πιθανώς ανθρώπινη κεφαλή ή άνω μέρος 
κορμού15 και το δεύτερο ένα επίσης αποσπασματικά σωζόμενο φαλλόσχημο κοίλο ειδώλιο,16 
και τα δύο κατασκευασμένα από ελαφρά ψημένο πηλό.

Στην Κεραμική Νεολιθική περίοδο, εκτός από τα δύο λίθινα ειδώλια της Σωτήρας και του 
Αγίου Επίκτητου αντίστοιχα, καθώς και τα μη προβληματικά παραδείγματα από το Παραλίμνι 
Νησιά, έρευνα στο αποθηκευμένο υλικό της ανασκαφής του Δίκαιου στην θέση Καλαβασός 
Κοκκινόγια στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λευκωσίας από τους νέους ανασκαφείς της, απέ-
δωσε ένα ακόμη αποσπασματικό ανθρωπόμορφο ειδώλιο, πιθανώς ημίεργο, κατασκευασμένο 
από σκουροπράσινο σερπεντινίτη.17

Στο Καντού ήρθαν στο φως συνολικά έξι (6) λίθινα ανθρωπόμορφα ειδώλια κατασκευα-
σμένα από πικρόλιθο, διαβάση και ασβεστόλιθο (βλ. τον Κατάλογο 4). Γενικά, η ανθρώπινη 
μορφή έχει αποδοθεί με σχηματικό τρόπο και έντονη αφαιρετική διάθεση. Τα ειδώλια προέρ-
χονται από διαφορετικά κτίσματα του οικισμού και ανήκουν σε διαφορετικές φάσεις. Δύο από 
τα έξι φέρουν και ίχνη καύσης.

Το μικρών διαστάσεων ειδώλιο Ε1 (Εικ. 405:1, 406:3) βρέθηκε σε δάπεδο του Κτίσματος 
2 της Τομής Δ που ανήκει στην Κυκλική Φάση. Σε μικρή απόσταση από αυτό ήρθαν στο φως 
ένα σύνολο οστρέων, λίθινα εργαλεία και όστρακα Ερυθρής Μονόχρωμης κεραμικής. Είναι το 
μόνο που κατασκευάσθηκε από πικρόλιθο, είναι το λιγότερο σχηματικό συγκριτικά με τα υπό-
λοιπα πέντε (5) και έχει δημοσιευθεί πλήρως.18 Πρόκειται για ανθρώπινη μορφή στην οποία 

9   Μαντζουράνη 2001α, 1. Σημειώνεται ότι η παλαιά θέση που ανέσκαψε ο Δίκαιος με το όνομα Καλαβασός Α' 
Κοκκινογή πλέον αναφέρεται στην βιβλιογραφία από τους νέους ανασκαφείς ως Καλαβασός Κοκκινόγια.
10   Για μία γενική πραγμάτευση του θέματος βλ. Morris 1985, 116-121, Φλουρέντζος 1988, 11-16, Vagnetti 
1991, 139-140, Le Brun 1994β.
11   McCartney et al. 2010, 81, Fig. 2a.
12   Peltenburg et al. 2011-12, 174, 177, Fig. 11.3-4.
13   Simmons 2010, 34-35, 51, Fig. 6.
14   Dikaios 1953, 183, 264-266, 299-300, pl. 98.
15   McCartney et al. 2008, 75, Fig. 3C.
16   Peltenburg et al. 2011-12, 176, Fig. 11.1.
17   Clarke et al. 2007, 56, Fig. 4d.
18   Μαντζουράνη 1994α, 31-38, όπου γίνεται αναφορά στο Peltenburg 1982γ και άλλη σχετική βιβλιογραφία.
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είναι ευδιάκριτα το κεφάλι, ο λαιμός, το σώμα και τα πόδια. Η πιθανότητα ο στόχος του καλλι-
τέχνη/κατασκευαστή να ήταν η απεικόνιση της συνένωσης ή/και συνύπαρξης των δύο φύλων 
σε μία μορφή (διμορφισμός) δεν αποκλείεται. Το ανδρικό φύλο εκπροσωπείται από το επάνω 
φαλλόσχημο τμήμα του ειδωλίου και το γυναικείο από το κάτω αιδοιόσχημο τμήμα του. Η 
παρουσία του ειδωλίου αυτού στα ανώτερα στρώματα του οικισμού, η μοναδικότητά του 
ως προς την πρώτη ύλη κατασκευής αλλά και το σχήμα του, το οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής 
παράλληλα στην Νεολιθική εποχή αλλά ούτε και στην επόμενη Χαλκολιθική, το κατατάσσει σε 
μία ειδική ενδιάμεση κατηγορία στην εξέλιξη της παραγωγής λίθινων ειδωλίων στην Πρώιμη 
Προϊστορία της Κύπρου. Έχει προταθεί ότι αποτελεί ενδεχομένως τον ενδιάμεσο κρίκο με-
ταξύ του τέλους της Νεολιθικής και την αρχή της Χαλκολιθικής εποχής στο νησί.19

Το ειδώλιο Ε2 (Εικ. 405:2, 407:1) βρέθηκε στο δάπεδο του Κτίσματος 13 της Τομής Ι που 
ανήκει στην Κυκλική Φάση. Είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις από το Ε1, είναι κατασκευασμένο 
από ασβεστόλιθο και αρκετά σχηματοποιημένο. Ωστόσο, είναι εμφανές ότι αποδίδει ανθρώ-
πινη μορφή.

Το ειδώλιο Ε3 (Εικ. 405:3, 407:2) ήρθε στο φως σε επίχωση του Κτίσματος 22 της Τομής 
ΙΣΤ που ανήκει στην Ορθογώνια Φάση. Το ειδώλιο Ε4 (Εικ. 406:1, 407:3) ανασκάφηκε στο επι-
φανειακό στρώμα της ΝΑ Επέκτασης της Τομής ΙΗ. Και τα δύο είναι κατασκευασμένα από 
ασβεστόλιθο, έχουν περίπου τις ίδιες διαστάσεις και αποδίδουν με παρόμοιο τρόπο πολύ 
σχηματοποιημένες ανθρώπινες μορφές. Πρέπει να σημειωθεί ότι και τα δύο ειδώλια είναι 
προβληματικές περιπτώσεις. Ωστόσο, φέρουν σαφή ίχνη επεξεργασίας στην επιφάνειά τους, 
γεγονός που υποδηλώνει πρόθεση διαμόρφωσης του υπό επεξεργασία λίθου. Δεν έχουν εντο-
πισθεί παράλληλα σε άλλες θέσεις της ίδιας ή και της προηγούμενης περιόδου, με εξαίρεση 
ένα παράδειγμα, το υπ. αρ. 170 από την θέση Παραλίμνι Νησιά20 που μοιάζει πολύ με τα δύο 
προαναφερθέντα ειδώλια του Καντού.

Το ειδώλιο Ε5 (Εικ. 406:2, 408:1) είναι επίσης κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο και έχει 
ακανόνιστο σχήμα που θυμίζει ελαφρώς τα βιολόσχημα της Ακεραμικής Νεολιθικής περι-
όδου. Ήρθε στο φως στην κατώτατη επίχωση, σχεδόν επί του δαπέδου, του Κτίσματος 9 της 
Τομής Κ. Φέρει στην επιφάνειά του κατά τόπους λίγα ίχνη καύσης.

Τέλος, το ειδώλιο Ε6 (Εικ. 408:2) ήρθε στο φως στην ασβεστολιθική επίχωση της Τομής Ι, 
εντός κατασκευής και ανήκει στην Κυκλική Φάση. Φαίνεται ότι διαθέτει μία ενδιαφέρουσα 
ιστορία. Είναι κατασκευασμένο από διαβάση και η οπίσθια πλευρά του καθώς και η περιφέ-
ρειά του έχουν υποστεί κατεργασία με αδρή λάξευση. Επίσης, το εύρημα φέρει έντονα ίχνη 
καύσης. Η πιθανότητα το αντικείμενο αυτό να μην προοριζόταν εξαρχής να χρησιμοποιηθεί 
ως ειδώλιο αλλά ως εργαλείο, ίσως πέλεκυς (;) δεν πρέπει να αποκλεισθεί. 

Με βάση την υπόθεση ότι και τα έξι αυτά λίθινα ευρήματα είναι όλα ειδώλια, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι πρώτον είναι ολιγάριθμα, δεύτερον δεν ακολουθούν μία συγκεκριμένη τυπολογία, 
τρίτον διαφέρουν στις διαστάσεις και τέταρτον κατασκευάζονται από διαφορετικούς αλλά 
πάντα ντόπιους λίθους. Επίσης, παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση κατά την Κυκλική Φάση 
στην οποία ανήκουν τέσσερα από τα έξι ειδώλια. Τα στοιχεία αυτά ενδεχομένως υποδηλώνουν 
ότι οι κάτοικοι του Καντού είτε κατασκεύαζαν ειδώλια, ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα, από 
άλλα φθαρτά υλικά, όπως π.χ. ξύλο είτε ότι, με την εγκατάλειψη του οικισμού, οι ιδιοκτήτες 
τους μετέφεραν μαζί τους αντικείμενα τέτοιου είδους και συνεπώς τα αρχαιολογικά δεδομένα 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η μεταφορά τους, λόγω μεγέθους και βάρους, θα 
ήταν εύκολη υπόθεση. Επιπροσθέτως, οι διαφορές που παρατηρούνται στον τύπο, το μέγεθος 

19   Μαντζουράνη 1994α, 31-38, Εικ. 1, 2 και Πίν. V: 1, 2.
20   Flourentzos 2008, 86, Fig. 23, Pl. XLVIII.
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και την πρώτη ύλη δείχνουν ότι οι κατασκευαστές/χρήστες τους διάνυαν ακόμη ένα στάδιο 
πειραματισμού στην παραγωγή ειδωλίων. Συμπερασματικά, ενώ οι κάτοικοι της θέσης είναι 
απολύτως εξοικειωμένοι με την κατεργασία των λίθων, όπως αποδεικνύεται από το πλήθος 
των λίθινων λειασμένων και λαξευμένων εργαλείων, αγγείων αλλά και των μικροαντικείμενων 
–τα τελευταία συζητούνται στο επόμενο κεφάλαιο–, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την παρα-
γωγή ειδωλίων. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο χαρακτηρίζει, όπως προαναφέρθηκε, όλη την 
Νεολιθική περίοδο, με εξαίρεση την Ακεραμική Χοιροκοιτία. Ας υπογραμμισθεί ότι η διαφο-
ροποίηση στην τυπολογία και η ποικιλομορφία των λίθινων ειδωλίων χαρακτηρίζει γενικώς 
την Νεολιθική Κύπρο, Ακεραμική και Κεραμική. Ο τύπος του φαλλόσχημου και όσα ειδώλια 
μπορούν να χαρακτηρισθούν διμορφικά ή ‘ανδρόγυνα’ εκφράζουν αναμφίβολα την ιδέα της 
γονιμότητας. Όπως σημειώνει όμως και ο Le Brun21 στην Κύπρο της Νεολιθικής εποχής, σε 
αντίθεση με το Αιγαίο22, περιοχές της Ανατολίας και της Εγγύς Ανατολής23, η επικράτηση του 
ανδρικού προτύπου στην ειδωλογλυπτική/ειδωλοπλαστική σε σχέση με το γυναικείο, είναι 
έντονη. Ωστόσο, αυτή η πραγματικότητα των ανασκαφικών δεδομένων δεν αναιρεί το γονι-
μικό συμβολικό περιεχόμενο των ειδωλίων αυτών. Ενδεχομένως, στις κοινότητες της Νεολι-
θικής Κύπρου, στις οποίες η συμβολή του κυνηγιού συνέχισε να συμβάλλει στην επιβίωση 
των ανθρώπων σε συνδυασμό βεβαίως με την γεωργία και την κτηνοτροφία, η ανάδειξη της 
αρρενωπότητας έναντι της θηλυκότητας διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο. Καταληκτικά, επιση-
μαίνεται ότι η σαφής ανομοιογένεια και η ποικιλομορφία που διαπιστώνεται στην παραγωγή 
ειδωλίων της Νεολιθικής εποχής στο νησί, ενδεχομένως εκφράζει μία ρευστότητα ως προς 
την ύπαρξη ενός συνόλου κανόνων που θα καθόριζαν την σημασία και τον συμβολισμό των 
ειδωλίων στο επίπεδο της κοινότητας. Η παραγωγή ποικίλων τύπων ίσως εξέφραζε την ατο-
μική και όχι ακόμη την συλλογική ταυτότητα. Η ανασκαφή νέων θέσεων μπορεί βεβαίως να 
εμπλουτίσει και να αλλάξει την εικόνα αυτή στο μέλλον.

4.2. ΠΗΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Σε αυτήν την ομάδα ευρημάτων ανήκουν δύο υπο-ομάδες, όπως συζητείται αμέσως παρα-
κάτω. Η κατηγορία ευρημάτων υπό τον όρο «Πήλινα Αντικείμενα» (‘ΠΑ’) συγκροτήθηκε με την 
ανεύρεση, αρχικά κατά την ανασκαφική περίοδο του 1993 και στην συνέχεια και κατά τις 
λοιπές ανασκαφικές περιόδους, αριθμού πήλινων αντικειμένων κυλινδρικού σχήματος, των 
οποίων στις περισσότερες περιπτώσεις οι απολήξεις, άνω και κάτω, είναι ομαλές και ελαφρώς 
κυρτές. Αυτό υποδεικνύει ότι μάλλον δεν είχαν θραυσθεί αλλά το πιθανότερο είχαν αποκολ-
ληθεί από κάποιο άλλο αντικείμενο. Εκτός από τα προαναφερθέντα παραδείγματα ήρθαν στο 
φως και λίγα μικρού μεγέθους αποτμήματα τέτοιων κυλινδρικών αντικειμένων. Όλα αυτά τα 
κυλινδρικού σχήματος ευρήματα και τα αποτμήματα φέρουν ερυθρό, στιλπνό ή μη, επίχρισμα 
και ένα έχει και Κτενιστή διακόσμηση. Αρχικώς, θεωρήθηκαν άγνωστης ή και αινιγματικής λει-
τουργίας. Το 1995 στο δάπεδο του Κτίσματος 2 της Τομής Δ, που ανήκει στην Κυκλική Φάση, 
ήρθαν στο φως δύο νέα ευρήματα τα ΠΑ 15 και 16 (Εικ. 411:1-3). Το ΠΑ 15 είναι ένα πήλινο 
ποδαράκι ανθρώπινης μορφής με απόδοση των δακτύλων, της πτέρνας και του πέλματος, 
θραυσμένο στο ύψος του αστραγάλου, ενώ το ΠΑ 16 είναι μικρό απότμημα κυλινδρικού σχή-
ματος από συμπαγή πηλό που φαίνεται να συνδέεται με το ποδαράκι. Η ανεύρεση  αυτών των 
δύο αντικειμένων, κατά την άποψή μας, λύνει και το ζήτημα της χρήσης των μεγαλύτερων 

21   Le Brun 2002, 30.
22   Mina 2008, 31-44.
23   Knapp 2013, 130-131.
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σε μέγεθος πήλινων κυλινδρικών αντικειμένων, τα οποία πιθανότατα ήταν πόδια πήλινων 
ανθρωπόμορφων ειδωλίων.24 Σημειώνεται ότι τα ΠΑ αυτά αποτελούν την πρώτη υπο-ομάδα 
και αριθμούν συνολικά 15 αντικείμενα και πιο συγκεκριμένα τα εξής: ΠΑ 1, ΠΑ 2, ΠΑ 4, ΠΑ 11, 
ΠΑ 12, ΠΑ 13, ΠΑ 14, ΠΑ 15, ΠΑ 16, ΠΑ 17, ΠΑ 20, ΠΑ 21, ΠΑ 22, ΠΑ 23 και ΠΑ 24 (Εικ. 409:1-4, 
411:1-3, 412:1-8, 413:1-5). Ανήκουν σε διαφορετικές Τομές και Ανασκαφικές Μονάδες και άρα 
σε άλλη Φάση του οικισμού (για την πλήρη περιγραφή τους βλ. τον Κατάλογο 5).

Παρά την αποσπασματικότητα των παραπάνω ευρημάτων από το Καντού, η σημασία τους 
έγκειται στο γεγονός ότι πιστοποιούν την έναρξη της ειδωλοπλαστικής σε πηλό στο νησί 
πρωιμότερα από ό,τι μέχρι πρότινος εθεωρείτο, δηλαδή στην 5η π.Χ. χιλιετία και όχι στην 4η 
π.Χ. χιλιετία, η οποία εμπίπτει στην Χαλκολιθική περίοδο και για την οποία αναμφίβολα δια-
θέτουμε πολύ περισσότερα παραδείγματα. Βεβαίως, ας υπογραμμισθεί ότι ελάχιστα παρα-
δείγματα ειδωλίων, είτε ακέραια είτε σε αποσπασματική κατάσταση, βρέθηκαν και σε θέσεις 
της Ακεραμικής Νεολιθικής25 από άψητη άργιλο ή ελαφρώς οπτημένο πηλό. Αυτά τα συγκε-
κριμένα όμως αντικείμενα δείχνουν ότι δεν είχε κατακτηθεί ακόμη πλήρως η τεχνογνωσία 
παραγωγής κεραμικών προϊόντων, όπως αυτή τεκμηριώνεται κατά την επόμενη Κεραμική 
Νεο λιθική περίοδο.

Στην ίδια κατηγορία των πήλινων αντικειμένων (ΠΑ) εντάχθηκε και η δεύτερη υπο-ομάδα 
την οποία συγκροτούν 10 όστρακα κεραμικής (Εικ. 410:1-2, 414:1-7, 415:1-3) με κυκλικό, ελ-
λειψοειδές και ακανόνιστο σχήμα, ορισμένα από τα οποία στο κέντρο τους έφεραν διαμπερή 
οπή ή αρχή διάνοιξης οπής. Από τα όστρακα αυτά τέσσερα (4) προέρχονται από αγγεία της 
Κτενιστής κεραμικής (ΠΑ 5, ΠΑ 6, ΠΑ 7 και ΠΑ 10), τέσσερα (4) φέρουν ερυθρό επίχρισμα ή 
ίχνη του και συνεπώς μπορεί να προέρχονται από την Ερυθρή Μονόχρωμη κεραμική (ΠΑ 3, 
ΠΑ 8, ΠΑ 18 και ΠΑ 25) και δύο (2) προέρχονται από αγγεία της Χονδροειδούς κεραμικής (ΠΑ 9 
και ΠΑ 19). Τα όστρακα αυτά είναι προφανώς σε δεύτερη χρήση. Στην σύγχρονη με το Καντού 
θέση του Αγίου Επίκτητου ήρθαν στο φως 130 όστρακα της Ερυθρής επί Ανοικτού κεραμικής 
(ΕΑ) που είχαν διαμορφωθεί σε δισκάρια. Συνήθως έφεραν διαμπερή οπή αλλά σε 36 από αυτά 
παρατηρήθηκε η απόπειρα διάνοιξης οπής, χωρίς ποτέ αυτή να ολοκληρωθεί. Λίγα έφεραν και 
δύο οπές. Άλλοτε η οπή ήταν στο κέντρο και άλλοτε στην άκρη ή γενικώς έκκεντρη.26 Επίσης, 
αρκετά τέτοια όστρακα βρέθηκαν και στο Τρουλλί. Αντίθετα, στην Σωτήρα ήρθε στο φως μόνο 
ένα τέτοιο εύρημα.27

Παρόλο που η περίπτωση τα όστρακα με την οπή να λειτουργούσαν ως σφονδύλια δεν απο-
κλείεται, αυτό δεν είναι πολύ πιθανό, διότι είτε είναι πολύ ελαφρά σε βάρος είτε το άνοιγμα 
της οπής είναι μάλλον μικρό για να υποδεχθεί την ράβδο του αδραχτιού. Μία άλλη υπόθεση 
είναι ότι μπορεί να τα χρησιμοποιούσαν και ως περίαπτα. Ακόμη μία υπόθεση εργασίας είναι 
ότι τα όστρακα θα μπορούσαν να προσδένονταν σε νήμα και με ταχεία περιστροφή πάνω 
από το κεφάλι του χρήστη να παρήγαγαν ένα υποτυπώδη μουσικό ήχο. Στην αρχαία ελληνική 
γλώσσα η λέξη που χρησιμοποιείται για αυτού του είδους το αντικείμενο είναι «ο ρόμβος»28. 
Στην αγγλική γλώσσα αναφέρεται ως ‘bull-roarer’. Όσα όστρακα δεν έχουν οπή ίσως χρησί-
μευαν ως πώματα κλειστών αγγείων ή και για άλλες χρήσεις. Πρόκειται για μία κατηγορία 
ευρημάτων που απαντά σε θέσεις όχι μόνο της Νεολιθικής εποχής αλλά και της Πρώιμης και 
Μέσης Χαλκοκρατίας στην Κύπρο αλλά και στο Αιγαίο.29   

24   Για μία πραγμάτευση του θέματος βλ. Μαντζουράνη 2001α, 1-14.
25   βλ. υποσημειώσεις 14, 15 και 16.
26   Peltenburg 1982α, 315.
27   Peltenburg 1982α, 315, Fig. 60, Pls 28F, 29A, B, Peltenburg 1979, 29, Dikaios 1961, Pl. 103:688.
28   Bλ. Liddell H.D. και Scott R., 23, λήμμα: ρόμβος ή ρύμβος.
29   Bλ. Μαντζουράνη 2001α, 3.
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Παρά το γεγονός ότι τα Πήλινα Αντικείμενα αποτελούν μία σχετικά ολιγάριθμη κατηγορία 
ευρημάτων στον οικισμό, φαίνεται ότι από την μία ήταν αντικείμενα με συμβολικό/ιδεολο-
γικό περιεχόμενο για τους χρήστες τους –ειδώλια, περίαπτα (;) και ‘ρόμβοι’ (;)– και από την 
άλλη ενδεχομένως είχαν και χρηστική λειτουργία στην καθημερινότητα – σφονδύλια (;), πώ-
ματα (;)- των κατοίκων της θέσης.
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◆ ◆ ◆ [ 5 ]ΠΗΛΙΝΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ◆ ◆ ◆

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 38 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ7
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ευμέγεθες τμήμα κλειστού 
αγγείου κυκλικού περίπου σχήματος. 
Η εσωτερική επιφάνεια είναι τεφρό-
χρωμη και ακόσμητη, ενώ η εξωτερική 
φέρει ίχνη κτενιστής διακόσμησης. Το 
όστρακο χαρακτηρίζεται από διαμόρ-
φωση στην περιφέρειά του. Πρόκειται 
πιθανότατα για όστρακο αγγείου, το 
οποίο είχε την χρήση πώματος. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 87 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ3 
ΜΗΚΟΣ 3,4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,8  
ΠΑΧΟΣ 0,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όστρακο χείλους αγγείου 
με αποσπασματικά σωζόμενη οπή. Η 
επιφάνεια και των δύο όψεων φέρει 
ίχνη ερυθρού στιλπνού χρώματος και 
καλύπτεται κατά τόπους από ασβεστο-
λιθικό ίζημα. Πρόκειται για όστρακο 
αγγείου που σε δεύτερη χρήση μετα-
τράπηκε σε σφονδύλι με διάνοιξη δια-
μπερούς οπής. Η αποσπασματική δια-
τήρηση του αντικειμένου δεν επιτρέπει 
ασφαλή συμπεράσματα.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση - Επίχωση

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 118 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ5 
ΜΗΚΟΣ 4,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ανοικτού αγγείου με 
αρχή διαμόρφωσης οπής περίπου στο 
κέντρο. Η εσωτερική επιφάνεια φέρει 
σαφή ίχνη κτενιστής διακόσμησης, ενώ 
στην εξωτερική επιφάνεια διακρίνονται 
τρεις γραμμές ερυθρού χρώματος. Πρό-
κειται για όστρακο αγγείου, το οποίο πι-
θανώς σε δεύτερη χρήση προοριζόταν 
για σφονδύλι. Και στις δύο όψεις είναι 
σαφής η προσπάθεια διάνοιξης οπής, η 
οποία δεν ολοκληρώθηκε καθώς η οπή 
δεν είναι διαμπερής. 1,1 εκ. (μέγιστη 
διά μετρος στην διαμόρφωση οπής).
ΦΑΣΗ Κυκλική φάση - Επίχωση

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ6    
ΠΑΧΟΣ 1,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ευμέγεθες τμήμα ανοι-
κτού αγγείου, ημικυκλικού σχήματος 
με διαμόρφωση στην περιφέρεια. Στην 
εξωτερική επιφάνεια διακρίνονται ίχνη 
κτενιστής διακόσμησης, ενώ στην εσω-
τερική διατηρούνται κατά τόπους ίχνη 
ερυθρής βαφής. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πρόκειται πιθανότατα 
για όστρακο αγγείου το οποίο είχε την 
χρήση πώματος. 
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση

◆ ◆ ◆ [ 4 ]ΛΙΘΙΝΑ 
ΕΙΔΩΛΙΑ◆ ◆ ◆

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 5
ΑΡ. ΕΥΡ. E1 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7 
ΥΨΟΣ 5,8 
ΠΑΧΟΣ 0,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχηματοποποιημένο ειδώ-
λιο που αποδίδει ανθρώπινη μορφή. 
Είναι θραυσμένο και συγκολλημένο σε 
τρία σημεία: στην απόληξη του ενός 
σκέλους, στο μεγαλύτερο μέρος του άλ-
λου και στο σημείο του λαιμού και του 
ενός ώμου. Το ειδώλιο είναι ελλειψοει-
δούς διατομής. Τα κάτω άκρα αποδίδο-
νται με βαθειά εγκοπή, ενώ το πλάτος 
του σώματος μειώνεται σταδιακά προς 
τα πάνω έως το σημείο των ώμων. Τέσ-
σερις αβαθείς εγχαράξεις διακρίνουν 
τους ώμους από τον λαιμό. Τα άνω 
άκρα δεν αποδίδονται. Η επιφάνεια του 
ειδωλίου είναι λειασμένη και στιλπνή. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο

ΤΟΜΗ Ι / Α.Μ. 31
ΑΡ. ΕΥΡ. Ε2
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΠΛΑΤΟΣ 6,2
ΥΨΟΣ 12
ΠΑΧΟΣ 2,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σχηματικό ειδώλιο 
ελλειψοειδούς διατομής. Διακρίνονται 
σαφώς η κεφαλή και το σώμα του ειδω-
λίου. Η κατεργασία του έγινε με κρούση 
και κατόπιν εξομαλύνθηκε η επιφάνεια 
με τριβή, κυρίως στην περιφέρεια και 
στην γένεση της κεφαλής. Ιζηματογε-
νείς αποθέσεις σε όλη την επιφάνεια 
του αντικειμένου.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 9
ΑΡ. ΕΥΡ. Ε3
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΠΛΑΤΟΣ 4,6
ΥΨΟΣ 4,4
ΠΑΧΟΣ 0,6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ειδώλιο ακέραιο, θραυσμέ-
νο σε δύο τμήματα και συγκολλημένο. 
Πρόκειται για εξαιρετικά σχηματοποι-
ημένη ανθρώπινη μορφή που αποδί-
δεται σε σχήμα τεταρτοκυκλίου ελλει-
ψοειδούς διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με κρούση και λείανση. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις και διάβρωση κατά τόπους.
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΗ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Ε4
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΠΛΑΤΟΣ 3,3
ΥΨΟΣ 5,9
ΠΑΧΟΣ 0,7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ειδώλιο εξαιρετικά σχημα-
τοποιημένο που αποδίδει ανθρώπινη 
μορφή. Το σώμα έχει σχεδόν τετρά-
πλευρο πεπλατυσμένο σχήμα, ενώ το 
κεφάλι αποδίδεται με την μορφή αιχμη-
ρής απόληξης στην άνω πλευρά. Ίχνη 
κατεργασίας με κρούση και λείανση. Η 

επιφάνεια είναι εξαιρετικά τραχεία και 
φέρει κατά τόπους ιζηματογενείς απο-
θέσεις. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 20
ΑΡ. ΕΥΡ. Ε5
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος
ΠΛΑΤΟΣ 5,7
ΥΨΟΣ 8,8
ΠΑΧΟΣ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ειδώλιο ακανόνιστου σχή-
ματος (περίπου βιολόσχημο) και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Η άνω απόληξη 
διαμορφώνεται σε ημικύκλιο, ενώ η 
κάτω απόληξη τείνει προς ορθογώνιο 
με αποστρογγυλεμένες γωνίες. Στο 
μέσο περίπου των μακρών πλευρών 
διαμορφώνονται αβαθείς εγκοπές, μία 
στην μία πλευρά και ζεύγος στην άλλη. 
Ίχνη καύσης και ρωγμές κατά τόπους. 
Μικρό τμήμα της κάτω απόληξης έχει 
αποκρουσθεί. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο

ΤΟΜΗ Ι /  Α.Μ. 60
ΑΡ. ΕΥΡ. Ε6
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης
ΠΛΑΤΟΣ 7,6
ΥΨΟΣ 12
ΠΑΧΟΣ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο απιόσχημο ει-
δώλιο (;) ακανόνιστης ελλειψοειδούς 
διατομής. Η πρόσθια πλευρά διατηρεί 
την φυσική επιφάνεια του λίθου, ενώ 
η οπίσθια έχει υποστεί κατεργασία 
με αδρή λάξευση. Στο ένα άκρο και με 
σειρά μικρών αποκρούσεων διαμορφώ-
νεται είδος κεφαλής, ενώ το υπόλοιπο 
της περιφέρειας συνιστά το σώμα του 
ειδωλίου (επίσης με την αφαίρεση φο-
λίδων σε περιμετρική διάταξη). Έντονα 
ίχνη καύσης και σημαντική διάβρωση 
κατά τόπους. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση
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ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 100 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ12  
ΠΛΑΤΟΣ 2,3 
ΥΨΟΣ 5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απότμημα πιθανώς από τον 
ώμο πήλινου ειδωλίου. Ο πηλός έχει 
τεφρόχρωμο πυρήνα. Η εξωτερική επι-
φάνεια φέρει σαφή ίχνη κτενιστής δια-
κόσμησης. Αρκετά αινιγματικό πήλινο 
αντικείμενο του οποίου η αποσπασμα-
τική διατήρηση δεν επιτρέπει ασφαλή 
συμπεράσματα. Δίνει την εντύπωση 
τμήματος αποκολλημένου από σώμα 
ειδωλίου. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ15 
ΜΗΚΟΣ 8,3 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3 
ΥΨΟΣ 3,2 
ΠΑΧΟΣ 2,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πήλινου πέλματος, 
συγκολλημένο από δύο συνανήκοντα 
τεμάχια. Λείπει μικρό τμήμα της βάσης 
και της εσωτερικής πλευράς. Από τα δά-
κτυλα σώζονται ακέραια τα δύο πρώτα, 
το τρίτο είναι αποσπασματικά διατη-
ρημένο, το τέταρτο σώζει μικρό τμήμα 
της γένεσής του, ενώ το μικρότερο έχει 
αποκολληθεί μαζί με τμήμα της βάσης. 
Χαρακτηριστική είναι η διαμόρφωση 
της πτέρνας, αν και δεν διατηρείται 
ακέραιη. Ο πηλός είναι χονδρόκοκκος 
με τεφρόχρωμο πυρήνα και ροδόχρωμη 
επιφάνεια. Η εξωτερική επιφάνεια κα-
λύπτεται κατά τόπους από λευκωπό-κι-
τρινωπό επίχρισμα. Στο κεντρικό τμήμα 
διαμορφώνεται με σαφήνεια κοιλότητα 
υποδοχής άλλου αντικειμένου (κνήμης 
;). Πρόκειται για πέλμα πήλινου ανθρω-
πόμορφου ειδωλίου. Η βάση του είναι 
εξαιρετικά επίπεδη και αποτελεί επιφά-
νεια έδρασης εξαιρετικής ευστάθειας.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ16 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απότμημα ακανόνιστου 
σχήματος από πήλινο αντικείμενο. Ο 
πηλός, σχετικά χονδρόκοκκος, είναι 
τεφρόχρωμος στον πυρήνα και ερυ-
θρωπός στην εξωτερική επιφάνεια. Δεν 
σώζονται ίχνη βαφής λόγω της κακής 
διατήρησης του αντικειμένου και της 
επικάλυψης μεγάλου μέρους της επιφά-
νειάς του από ασβεστολιθικό ίζημα. Το 
τεμάχιο αποκαλύφθηκε στον ίδιο χώρο 
ανεύρεσης του ΠΑ15 (πήλινο πέλμα). Η 
άμεση γειτνίαση των δύο τεμαχίων, κα-
θώς και το γεγονός ότι είναι κατασκευ-
ασμένα από τον ίδιο πηλό οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι είναι συνανήκοντα και 
προέρχονται από το ίδιο αντικείμενο. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 185 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ25 
ΠΑΧΟΣ 1,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πήλινου δισκαρίου 

με κεντρική διαμπερή οπή. Σώζεται πε-
ρίπου το μισό. Πρόκειται για όστρακο 
αγγείου διαμορφωμένου περιμετρικά. 
Το αρχικό σχήμα μάλλον ήταν κυκλικό, 
αν και η περιφέρεια χαρακτηρίζεται 
κατά τόπους από εσοχές και προεξοχές. 
Ο πηλός είναι χονδρόκοκκος. Μία μόνο 
από τις δύο όψεις σώζει ίχνη ερυθρής 
βαφής. Το αντικείμενο είναι αρκετά δια-
βρωμένο και κατά τόπους καλύπτεται 
από ασβεστολιθικό ίζημα. Πρόκειται 
για όστρακο αγγείου σε δεύτερη χρή-
ση, το οποίο δια μορφώθηκε κατάλληλα 
ώστε να χρησιμοποιηθεί ως σφονδύλι. 
Η διάμετρος της οπής είναι 0,7 εκ. και η 
εξωτερική διάμετρος 4,1 εκ. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Ε / Α.Μ. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ8    
ΠΑΧΟΣ 1,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρών διαστάσεων τμήμα 
κλειστού αγγείου κυκλικού σχήματος. 
Η εσωτερική επιφάνεια είναι τεφρό-
χρωμη και ακόσμητη, ενώ η εξωτερική 
φέρει αμυδρά ίχνη ερυθρής βαφής. Η 
περιφέρεια του οστράκου είναι διαμορ-
φωμένη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πρόκειται πιθανότατα 
για όστρακο αγγείου, το οποίο είχε την 
χρήση πώματος. Το πάχος του αντικει-
μένου είναι 0,7-1,1 εκ. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Ε / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ9    
ΠΑΧΟΣ 1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χονδροειδούς αγγεί-
ου μικρών διαστάσεων και με διαμορ-
φωμένη αποστρογγυλεμένη περιφέρεια. 
Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική 
επιφάνεια είναι ακόσμητες.  Πρόκειται 
πιθανότατα για όστρακο αγγείου, το 
οποίο είχε την χρήση πώματος.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ1   
ΥΨΟΣ 6,2  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κυλινδρικό πήλινο αντικεί-
μενο ολόβαφο. Είναι κατασκευασμένο 
από χονδρόκοκκο πηλό και χαρακτη-
ρίζεται από τεφρό πυρήνα. Η εξωτερι-
κή επιφάνεια είναι ολόβαφη ερυθρή 
στιλπνή, αν και σε μεγάλο τμήμα της 
καλύπτεται από ασβεστολιθικό ίζημα. 
Πρόκειται πιθανότατα για πόδι ανθρω-
πόμορφου πήλινου ειδωλίου. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ10  
ΠΛΑΤΟΣ 4,4 
ΥΨΟΣ 6,8  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα χείλους ανοικτού αγ-
γείου με αρχή διαμόρφωσης οπής στην 
εσωτερική πλευρά. Τόσο η εσωτερική 
όσο και η εξωτερική επιφάνεια φέρουν 
ίχνη κτενιστής διακόσμησης. Αρκετά 
μεγάλη ποσότητα ασβεστολιθικού ιζή-
ματος στην εξωτερική πλευρά. Πρόκει-
ται για όστρακο αγγείου, το οποίο πι-

θανώς σε δεύτερη χρήση προοριζόταν 
για σφονδύλι. Η διάνοιξη της οπής στην 
εσωτερική πλευρά δεν ολοκληρώθηκε 
(η οπή δεν είναι διαμπερής). 0,8 εκ. (μέ-
γιστη διάμετρος διαμόρφωσης οπής). 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Terra Rossa

ΤΟΜΗ Ι / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ4   
ΥΨΟΣ 6  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κυλινδρικό αντικείμενο συ-
γκολλημένο από δύο συνανήκοντα τε-
μάχια. Τμήμα της επιφάνειας που φέρει 
ίχνη ερυθρής βαφής, έχει απολεπισθεί. 
Διακρίνονται κατά τόπους ίχνη ασβε-
στολιθικού ιζήματος. Το αντικείμενο 
εντάσσεται στην κατηγορία των κυλιν-
δρικών αντικειμένων με ερυθρή στιλ-
πνή ή κτενιστή διακόσμηση. Πρόκειται 
πιθανότατα για πόδι ανθρωπόμορφου 
πήλινου ειδωλίου. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

ΤΟΜΗ Ι / Α.Μ. 78 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ24 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απότμημα πήλινου αντικει-
μένου, ακανόνιστου σχήματος. Ο πυρή-
νας του είναι τεφρόχρωμος, ενώ η εξω-
τερική επιφάνεια σώζει ίχνη ερυθρής 
βαφής. Τόσο η εσωτερική όσο και η 
εξωτερική επιφάνεια καλύπτονται κατά 
τόπους από ασβεστολιθικό ίζημα. Το 
ιδιαίτερο σχήμα του αντικειμένου και 
η υφή της εσωτερικής όψης οδηγούν 
στην υπόθεση ότι πρόκειται για τεμά-
χιο αποκολλημένο από πήλινο αντικεί-
μενο, πιθανότατα ειδώλιο.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ11   
ΥΨΟΣ 6,2  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κυλινδρικό αντικείμενο με 
τεφρόχρωμο πυρήνα και αποσπασμα-
τικά διατηρημένη επιφάνεια. Ο πηλός 
είναι χονδρόκοκκος. Η εξωτερική επι-
φάνεια σώζει ελάχιστα ίχνη ερυθρής 
βαφής και καλύπτεται κατά τόπους από 
ασβεστολιθικό ίζημα. Στο κατώτερο 
τμήμα διευρύνεται το πάχος διαμορ-
φώνοντας επιφάνεια έδρασης. Το αντι-
κείμενο εντάσσεται στην κατηγορία των 
κυλινδρικών αντικειμένων με ερυθρή 
στιλπνή ή κτενιστή διακόσμηση. Πρό-
κειται πιθανότατα για πόδι ανθρωπό-
μορφου πήλινου ειδωλίου.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

ΤΟΜΗ ΙΓ / Α.Μ. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ2
ΥΨΟΣ 6,5
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κυλινδρικό αντικείμενο 
με τεφρόχρωμο πυρήνα και εξωτερική 
επιφάνεια με εκτεταμένα ίχνη ερυθρής 
στιλπνής βαφής. Στο άνω τμήμα μέρος 
της εξωτερικής επιφάνειας έχει απο-
κρουσθεί, ενώ στο κάτω τμήμα διευρύ-
νεται κατά τρόπο ώστε να διαμορφώνει 
επιφάνεια έδρασης. Το αντικείμενο 
εντάσσεται στην κατηγορία των κυλιν-
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δρικών αντικειμένων με ερυθρή στιλ-
πνή ή κτενιστή διακόσμηση. Πρόκειται 
πιθανότατα για πόδι πήλινου ανθρωπό-
μορφου ειδωλίου. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ ΙΕ / Α.Μ. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ18
ΠΑΧΟΣ 1,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πήλινου κυκλικού 
αντικειμένου. Είναι φθαρμένο στην 
περιφέρειά του και φέρει έκκεντρη δια-
μπερή οπή. Η διάμετρος της οπής είναι 
0,7 εκ. Ο πηλός είναι χονδρόκοκκος και 
οι δύο επιφάνειές του φέρουν ερυθρή 
στιλπνή βαφή. Το αντικείμενο αποτελεί 
όστρακο αγγείου, το οποίο σε δεύτερη 
χρήση χρησιμοποιήθηκε ως σφονδύλι 
με την διάνοιξη της οπής. 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ ΙΖ / Α.Μ. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ14  
ΠΛΑΤΟΣ 2,5 
ΥΨΟΣ 2,4 
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πεπιεσμένου κυλιν-
δρικού πήλινου αντικειμένου. Είναι 
θραυσμένο και στα δύο άκρα. Το σχή-
μα του διαφοροποιείται στο ένα άκρο, 
όπου στην μία πλάγια πλευρά διακρίνε-
ται σαφώς η απαρχή διαπλάτυνσης. Η 
εξωτερική επιφάνεια είναι κατεστραμ-
μένη. Σώζονται κατά τόπους ίχνη στιλ-
πνής ερυθρής βαφής. Το αντικείμενο 
δεν παρουσιάζει ομοιότητες με τα υπό-
λοιπα πήλινα αντικείμενα που έχουν 
βρεθεί στον χώρο της ανασκαφής και 
έχουν καταγραφεί ως ΠΑ 1 έως ΠΑ 13. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ ΙΖ / Α.Μ. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ17 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πήλινου αντικειμέ-
νου ακανόνιστου σχήματος. Το αντικεί-
μενο είναι θραυσμένο στο άνω και κάτω 
τμήμα του. Είναι ημιελλειπτικής διατο-
μής και το πάχος του μειώνεται σταδια-
κά προς τα κάτω. Η εσωτερική πλευρά 
του είναι λεία και ακόσμητη. Στην εξω-
τερική επιφάνεια διακρίνονται κατά τό-
πους ίχνη ερυθρής στιλπνής βαφής. Η 
λεία επιφάνεια της εσωτερικής πλευράς 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σωζόμε-
νο τμήμα ήταν αρχικά επικολλημένο σε 
κάποια άλλη πήλινη επιφάνεια. Ίσως 
πρόκειται για τμήμα πήλινου ειδωλίου. 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση

ΤΟΜΗ ΙΖ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ22 
ΜΗΚΟΣ 3,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1 
ΥΨΟΣ 2,1   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πήλινο απότμημα αντικει-
μένου, ακανόνιστου σχήματος. Ο πυ-
ρήνας του πηλού είναι τεφρόχρωμος, 
ενώ η εξωτερική επιφάνεια σώζει κατά 
τόπους ίχνη ερυθρής στιλπνής βαφής. 
Η επιφάνεια που στις διαστάσεις ορίζε-
ται ως “βάση” είναι εξαιρετικά λεία και 
πιθανότατα πρόκειται για το σημείο 

συγκόλλησης του αποτμήματος με το 
αντικείμενο από το οποίο προέρχεται. 
Το ιδιαίτερο τμήμα και η διατήρηση της 
επιφάνειας συγκόλλησης οδηγούν στην 
υπόθεση ότι πρόκειται πιθανώς για 
τμήμα ανθρωπόμορφου ειδωλίου (ίσως 
ώμος και γένεση βραχίονα). 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ13   
ΥΨΟΣ 5,3  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα κυλινδρικού πή-
λινου αντικειμένου με διάμετρο που 
μειώνεται προς τα πάνω. Πρόκειται 
για συμπαγές αντικείμενο θραυσμένο 
στο άνω άκρο. Η εξωτερική επιφάνεια  
του πηλού είναι κατεστραμμένη σε μία 
ζώνη γύρω από την βάση. Ο πηλός είναι 
χονδρόκοκκος και η επιφάνειά του φέ-
ρει ερυθρή στιλπνή βαφή. Το κατώτερο 
τμήμα του διευρύνεται διαμορφώνο-
ντας επιφάνεια έδρασης. Το αντικείμενο 
μπορεί να συγκριθεί με πέντε παρόμοια 
πήλινα αντικείμενα που έχουν ανακα-
λυφθεί στο χώρο της ανασκαφής και 
έχουν καταγραφεί ως ΠΑ1, ΠΑ2, ΠΑ4, 
ΠΑ11, ΠΑ20. Το συγκεκριμένο πήλινο 
αντικείμενο έχει μικρότερη διάμετρο 
από  τα ΠΑ1, ΠΑ2, ΠΑ11 και μεγαλύτερη 
από τα άλλα. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 17 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ23 
ΜΗΚΟΣ 4,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3 
ΥΨΟΣ 1,9   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πήλινου αντικειμέ-
νου με σαφώς διαμορφωμένη επιφά-
νεια έδρασης και διαμόρφωση περιμε-
τρικού χείλους. Οι δύο πλευρές είναι 
αποκρουσμένες. Ο πηλός περιέχει προ-
σμίξεις μικρών διαστάσεων και είναι τε-
φρόχρωμος στον πυρήνα. Η εξωτερική 
επιφάνεια είναι εξαιρετικά λεία και κα-
λύπτεται από ερυθρή στιλπνή βαφή. Η 
βάση φέρει ίχνη καύσης που μπορεί να 
οφείλονται στις συνθήκες όπτησης. Το 
αντικείμενο παραλληλίζεται με το ΠΑ15 
(πήλινο πέλμα αποσπασματικά διατη-
ρημένο), καθώς παρουσιάζει ομοιότη-
τες τόσο στην επιφάνεια έδρασης όσο 
και στο σημείο γένεσης του άνω τμήμα-
τος του πέλματος. Πιθανότατα πρόκει-
ται επίσης για τμήμα πέλματος πήλινου 
ειδωλίου. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ19    
ΠΑΧΟΣ 0,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο πήλινο 
κυκλικό αντικείμενο. Είναι φθαρμένο 
σε δύο τμήματα της περιφέρειάς του. 
Φέρει στο κέντρο διαμπερή οπή διαμέ-
τρου 0,3 εκ. Ο πηλός είναι χονδρόκοκ-
κος κιτρινωπός. Η επιφάνεια του αντι-
κειμένου είναι εξαιρετικά εύθρυπτη, 
φθαρμένη χωρίς ίχνη βαφής. Πρόκειται 
περί σφονδυλίου. Προέρχεται από τοί-
χωμα αγγείου σε δεύτερη  χρήση. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ20  
ΠΛΑΤΟΣ 3 
ΥΨΟΣ 6,4 
ΠΑΧΟΣ 2,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πεπιεσμένου κυλιν-
δρικού πήλινου αντικειμένου θραυ-
σμένου στο άνω άκρο. Η κάτω απόληξη 
φέρει μικρή κυκλική κοιλότητα. Στο 
κέντρο της μιας επιφάνειάς του, που 
είναι πολύ λεία, ο πηλός είναι απολε-
πισμένος, ένδειξη ότι στο σημείο αυτό 
το αντικείμενο έχει αποκολληθεί από 
άλλη επιφάνεια. Ο πηλός είναι χον-
δρόκοκκος και όλη η επιφάνεια του 
αντικειμένου φέρει ερυθρό επίχρισμα. 
Η πρόσθια όψη φέρει Κτενιστή διακό-
σμηση από κατακόρυφες κυματοειδείς 
γραμμές, ενώ οι δύο πλάγιες όψεις φέ-
ρουν ταινίες Ερυθρές επί Ανοικτού. Το 
αντικείμενο παρουσιάζει ομοιότητες με 
πέντε πήλινα αντικείμενα, που έχουν 
καταγραφεί ως ΠΑ1, ΠΑ2, ΠΑ11, ΠΑ4 και 
ΠΑ13. Διαφοροποιείται εν μέρει από τα 
αναφερθέντα ΠΑ λόγω του ελλειψοει-
δούς κυλινδρικού σχήματός του. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. ΠΑ21 
ΜΗΚΟΣ 5,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πήλινου θραυσμέ-
νου αντικειμένου ακανόνιστου σχήμα-
τος και διατομής το οποίο διευρύνεται 
στην μία πλευρά του. Και οι δύο όψεις 
του έχουν λεία επιφάνεια. Πιθανώς το 
αντικείμενο να ήταν επικολλημένο σε 
άλλη επιφάνεια. Ο πηλός του είναι χον-
δρόκοκκος και καμμένος και είναι ακό-
σμητο. Αινιγματικό πήλινο αντικείμενο 
αμφίβολης ταύτισης. Η αποσπασμα-
τική διατήρηση του αντικειμένου δεν 
επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα. Το 
μήκος της έκφυσης είναι 3,5 εκ. και το 
πλάτος 1,2 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση





Τα μικροαντικείμενα

Στην κατηγορία των μικροαντικειμένων, τα οποία στον κατάλογο φέρουν το πρόθεμα ‘Μ’, 
εντάχθηκαν ποικίλα είδη αντικειμένων μικρών διαστάσεων. Το μέγιστο μήκος ή ύψος τους 
φθάνει τα 6,8 εκ. Τα είδη αυτά είναι τα εξής: δισκία με κεντρική οπή, περίαπτα, μικρός αριθμός 
φυλακτών, ψήφοι, βελόνες, βλήματα, σμίλες, λειαντήρες, πώματα και άλλα απροσδιόριστης 
χρήσης/λειτουργίας αντικείμενα.1

Ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 223 ευρήματα τα οποία προέρχονται από διαφο-
ρετικές Τομές και Ανασκαφικές Μονάδες και συνεπώς από διαφορετική Φάση του οικισμού 
(Πίν. 5.2-5.5). Τα απροσδιόριστης χρήσης λίθινα μικροαντικείμενα φθάνουν τον αριθμό 32.

Όπως διαπιστώνεται ειδικότερα στους Πίν. 5.4 και 5.5 η συντριπτική πλειονότητα των μι-
κροαντικειμένων προέρχεται από την Τομή Δ με 79 παραδείγματα, ακολουθεί η Τομή Κ με 27, 
η Τομή ΙΘ με 20, η Τομή ΙΣΤ με 16, η Τομή Α με 15 και η Τομή Θ με 11 και κατόπιν οι λοιπές 
Τομές με πολύ λίγα παραδείγματα η καθεμία. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι 
οι Τομές αυτές διανοίχθηκαν στο κέντρο του πλατώματος του λόφου όπου ήρθε στο φως με-
γάλο τμήμα του οικισμού και εκεί πιστοποιήθηκαν οι παχύτερες επιχώσεις και η πληρέστερη 
στρωματογραφική ακολουθία των αρχιτεκτονικών φάσεων. Είναι συνεπώς εύλογο ότι στους 
χώρους αυτούς διατηρήθηκαν και τα περισσότερα μικροαντικείμενα. Η συζήτηση που ακο-
λουθεί διαρθρώνεται ανά είδος μικροαντικειμένου.

5.1. ΔΙΣΚΙΑ

Από όλα τα είδη των μικροαντικειμένων δημοφιλέστερο φαίνεται ότι ήταν το δισκίο με κε-
ντρική διαμπερή οπή (Εικ. 416:1). Όλα τα παραδείγματα, συνολικά 85, ακέραια ή τμηματικά 
έχουν περίπου τις ίδιες διαστάσεις και είναι κατασκευασμένα από ασβεστόλιθο. Είναι πλα-
κοειδή, έχουν περίπου κυκλικό σχήμα και διαμορφώθηκαν με λάξευση και στην συνέχεια με 
ελαφρά τριβή (βλ. παραδείγματα στις Εικ. 416-423). Αντίστοιχα ευρήματα, 5 στον αριθμό, εκ 
των οποίων 4 από ασβεστόλιθο και ένα από ψαμμίτη, αποκαλύφθηκαν στην Σωτήρα Τεππέ2 

1   Πρέπει να σημειωθεί ότι μικρός αριθμός τεχνέργων, όπως δισκία, σμίλες, λειαντήρες, βλήματα/σφαιρίδια 
και πώματα έχουν καταγραφεί και στον Κατάλογο 3 των τεχνέργων από λειασμένο λίθο. Αυτό υπαγορεύθηκε 
από δύο παράγοντες, πρώτον την ασφαλή ταυτοποίησή τους ως τέτοια και δευτερευόντως το μέγεθός τους.
2   Dikaios 1961, 202, Pls  91: 75, 217, 267, 378, 518, Fig. 103 οι ίδιοι αριθμοί αντικειμένων.
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και στον Άγιο Επίκτητο Βρυσί.3 Ο Δίκαιος τα ταυτίζει με σφονδύλια. Χωρίς να αποκλείεται αυτή 
η χρήση, είναι εξίσου πιθανόν να είχαν χρησιμοποιηθεί ως υφαντικά βάρη ή και ως βάρη για 
δίχτυα στην αλιεία, παρά το γεγονός ότι είναι ελαφρά σε βάρος. Ας σημειωθεί ότι δισκία με 
οπή έχουν έρθει στο φως και σε θέσεις της Ακεραμικής Νεολιθικής στην Κύπρο. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η Χοιροκοιτία4, ο Απόστολος Ανδρέας Κάστρος5 και η Κισσόνεργα Μυλούθκια.6

5.2. ΣΜΙΛΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ (ΕΙΚ. 424:1-6)

Στο Καντού βρέθηκαν 5 μικρογραφικές σμίλες (Εικ. 424:1-4, 6), κατασκευασμένες από ανδεσίτη 
και πικρόλιθο. Λόγω του μεγέθους τους, ενδεχομένως προορίζονταν για την επεξεργασία των 
λίθινων κοσμημάτων, όπως περιάπτων, φυλακτών καθώς και ψήφων. Παραδείγματα σμιλών 
ήρθαν στο φως στην Σωτήρα Τεππέ.7 Είναι όλες κατασκευασμένες από ανδεσίτη. Ο Δίκαιος διέ-
κρινε δύο τύπους: ο πρώτος, που αντιπροσωπεύεται από 14 παραδείγματα, είναι επιμήκης 
με κυρτές πλευρές και ο δεύτερος, με 8 παραδείγματα, είναι επίπεδος με κυρτές πλευρές. Με-
ταξύ αυτών οι σμίλες με αρ. καταλόγου 8, 154 και 784 είναι μικρογραφικές. Μάλιστα η σμίλη 
με αρ. καταλόγου 784 βρέθηκε προσαρμοσμένη στο κεράτινο στέλεχός της.8 Μικρός αριθμός 
σμιλών, μόλις 6, κατασκευασμένες από διαφορετικούς ντόπιους λίθους, ανασκάφηκε και στον 
Άγιο Επίκτητο Βρυσί.9 Στα μικροαντικείμενα εντάχθηκε και ο λειαντήρας με αρ. καταλόγου 
Μ198 που βρέθηκε στην Τομή ΙΘ. Και στην περίπτωση αυτή υποθέτουμε ότι είχε χρησιμο-
ποιηθεί ως εργαλείο στην μικροτεχνία. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τα μικρογραφικά εργαλεία, 
όπως τα προαναφερθέντα, να είχαν και συμβολική σημασία.10 Η υπόθεση αυτή συζητείται 
παρακάτω στην ανάλυση του τελευταίου είδους μικροαντικειμένων, πιο συγκεκριμένα των 
κοσμημάτων (βλ. 5.6).

5.3. ΒΛΗΜΑΤΑ

Στο Καντού ήρθαν στο φως και 25 βλήματα (Εικ. 425-426), όπως ονομάζονται στον σχετικό 
κατάλογο ευρημάτων (βλ. Κατάλογο 6). Πρόκειται για βότσαλα από ντόπιους λίθους, όπως 
ασβεστόλιθο, διαβάση, ανδεσίτη και πικρόλιθο. Δεν φέρουν όλα ίχνη κατεργασίας που να 
υποδεικνύουν τεχνητή διαμόρφωση του σχήματός τους. Έχουν σχήμα σφαιρικό, πεπιεσμένο 
σφαιρικό και ωοειδές. Δεν είναι γνωστή η χρήση αυτών των αντικειμένων. Καταχρηστικά φέ-
ρουν την ονομασία ‘βλήμα’, που αμέσως παραπέμπει σε σφεντόνα, χωρίς βεβαίως να απο-
κλείεται αυτή η περίπτωση. Αντίστοιχα παραδείγματα ήρθαν στο φως στην Σωτήρα Τεππέ.11 
Τρία από αυτά είναι από ασβεστόλιθο και ακόμη ένα από ανδεσίτη. Όπως σημειώνει και ο 
Δίκαιος, μόνο δύο από τα τέσσερα ευρήματα φέρουν ίχνη κατεργασίας ενώ τα άλλα δύο είναι 
φυσικοί λίθοι, δηλαδή σφαιρικού σχήματος βότσαλα. Τέτοια αντικείμενα δεν καταγράφονται 

3   Peltenburg 1982α, βλ. Summary catalogue of registered finds: p. 324: no. 20, p. 346: no.734, p. 348: no. 825, 
p. 350: no. 896.
4   Dikaios 1953, 292, Pls LXXXVII, XCII, Le Brun 1984, 130-131, Fig. 71: 5, 7. 
5   Le Brun  1981, 180-181, Fig. 45: 9-12.
6   Peltenburg et al. 2011-2012, 174, Fig. 12.
7   Dikaios 1961, 194-195, Pl. 96.
8   Dikaios 1961, Pl. 106.
9   Peltenburg 1982α, 320. Βλ. επίσης Summary catalogue of registered finds: p. 328: no. 139, p. 330: no. 197, p. 
333: no. 293, p. 334: no. 326 (miniature), p. 342: no. 561, p. 348: no. 790.  
10   Mantzourani και Catapoti 2004, 11.
11   Dikaios 1961, 202, Pl. 91, nos 623, 712, 725 a-b, Fig. 103 οι ίδιοι αριθμοί αντικειμένων.
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στον κατάλογο ευρημάτων στις θέσεις του Αγίου Επίκτητου Βρυσιού και του Παραλιμνίου Νη-
σιών. Σε θέσεις της Ακεραμικής Νεολιθικής έχουν βρεθεί βότσαλα ελαφρώς ή καθόλου επεξερ-
γασμένα, όπως π.χ. στην Χοιροκοιτία12 από «αιματιτικό» ανδεσίτη, όπως ονομάζει ο Δίκαιος 
αυτήν την πρώτη ύλη. Αυτά έχουν ποικίλα σχήματα και κατά τον ανασκαφέα ενδεχομένως 
χρησιμοποιούνταν για την βαφή αντικειμένων μέσω τριβής. Επίσης, από την ίδια θέση προ-
έρχονται αρκετά βότσαλα διαφόρων σχημάτων με εγχάρακτα μοτίβα στην επιφάνειά τους.13  
Στην Παρεκκλησιά Σκυλλουρόκαμπο,14 ανάμεσα στο πλήθος των λίθινων μικροαντικειμένων, 
συγκαταλέγεται και ένα περίπου σφαιρικό βότσαλο που φέρει λεπτά εγχάρακτα γραμμικά 
σχέδια σε όλη την επιφάνειά του. Σημειώνεται ότι τα βότσαλα της Χοιροκοιτίας και της Πα-
ρεκκλησιάς, τόσο τα ακόσμητα όσο και τα διακοσμημένα, πρέπει να είχαν άλλη χρήση από 
αυτά των θέσεων της Κεραμικής Νεολιθικής.

5.4. ΠΩΜΑΤΑ

Μόνο δύο αντικείμενα (Εικ. 427:1-2) χαρακτηρίσθηκαν ως πώματα λόγω του σχήματός τους, 
τα υπ. αρ. Μ35 και Μ42. Είναι και τα δύο από ασβεστόλιθο και έχουν σχήμα δισκοειδές. Βρέ-
θηκαν στην Τομή Κ. Ο Φλουρέντζος αναφέρει ένα δισκοειδές λίθινο πώμα από το Παραλίμνι 
Νησιά.15 Αντίστοιχα ευρήματα δεν καταγράφηκαν στην Σωτήρα Τεππέ και στον Άγιο Επίκτητο 
Βρυσί. Δύο πιθανολογούμενα παραδείγματα πωμάτων προέρχονται από την Κισσόνεργα Μυ-
λούθκια (ή Μυλούδια) της Ακεραμικής Νεολιθικής.16

5.5. ΒΕΛΟΝΕΣ

Στα μικροαντικείμενα περιλαμβάνονται και 2 βελόνες από οστό: η Μ145 από την Τομή ΙΒ 
(Εικ. 427:3) και η Μ223 από την Τομή Δ. Δυστυχώς είναι τα μοναδικά μικροαντικείμενα από 
οστό στο Καντού.17 Αντίθετα, πλήθος από οστέινες βελόνες, οπείς (κν. σουβλιά), αιχμές και 
άλλα εργαλεία και τέχνεργα ήρθαν στο φως στον Άγιο Επίκτητο Βρυσί, όπου η κατεργασία του 
οστού και του κέρατου ζώων φαίνεται ότι ήταν ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη και διαδεδομένη.18 
Στην Σωτήρα Τεππέ ο Δίκαιος19 αναφέρει ποικίλες κατηγορίες αντικειμένων κατασκευασμένων 
από οστό και κέρατο, όπως οστέινα εργαλεία με αιχμηρή απόληξη (pointed tools), σμίλες, βε-
λόνες, αγκίστρια, κεράτινες λαβές εργαλείων, αξίνες και άλλα. Διακρίνει μάλιστα τρεις τύπους 
βελονών: α. βελόνη κοντή και παχειά (short and thick), β. βελόνη μακρά (long) και γ. βελόνη 
εντελώς επίπεδη και λεπτή (completely flat and thin). Επίσης, στο Παραλίμνι Νησιά βρέθηκαν 
ορισμένα παραδείγματα οστέινων και κεράτινων εργαλείων και τεχνέργων.20 Μεταξύ αυτών 
είναι επτά οπείς (κν. σουβλιά), τρεις βελόνες και άλλα. Τόσο στον Άγιο Επίκτητο όσο και στο 

12   Dikaios 1953, 305, Fig. 24: 1309. Και για βότσαλα διαφόρων σχημάτων άγνωστης χρήσης βλ.  Fig. 40: 1317, 
1330, 1332, 1333, 1349.
13   Dikaios 1953, 292-293.
14   Guilaine 2011α, 792-793, Fig. 5.
15   Flourentzos 2008, 93, Pl. XC: no 611.
16   Peltenburg et al. 2011-2012, 173-174, Fig. 11.8.
17   Για μία εμπεριστατωμένη καταγραφή και συζήτηση των τεχνέργων από οστό, ελαφοκέρατο, ελεφαντό-
δοντο και δόντια ιπποποτάμου στην προϊστορική Κύπρο βλ. Έλληνα 2009, 176-189 (για την Ακεραμική και 
Κεραμική Νεολιθική περίοδο).
18   Peltenburg 1982α, 312-314, Figs 55-56, Pls 27B-F, 28A. Επίσης, βλ. Summary catalogue of registered finds, 
p. 324, 329-333, 335-351, 353.
19   Dikaios 1961, 202-204, Pls 104-105. 
20   Flourentzos 2008, 93-94, Fig. 28: nos 50, 69, 90, 355, 358, 419, 687a (οπείς) και nos 193, 331, 416 (βελόνες).
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Παραλίμνι ήρθαν στο φως και οστέινες ψήφοι. Οι ψήφοι ωστόσο συζητούνται παρακάτω 
επειδή εντάσσονται, κατά την άποψή μας, στα είδη στολισμού.

Επίσης, σε θέσεις της Ακεραμικής Νεολιθικής εποχής αποκαλύφθηκε σημαντικός αριθμός 
αντικειμένων και εργαλείων από οστό και κέρατο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και οστέ-
ινες βελόνες. Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται από την Χοιροκοιτία, τον Απόστολο Αν-
δρέα Κάστρος, την Παρεκκλησιά Σκυλλουρόκαμπο και την Κισσόνεργα Μυλούθκια.21

5.6. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Στην γενική κατηγορία των μικροαντικειμένων εντάσσονται και όσα αντικείμενα θα μπο-
ρούσαν να θεωρηθούν κοσμήματα. Στην περίπτωση του Καντού σε αυτήν την κατηγορία συ-
μπεριελήφθησαν τα περίαπτα, οι ψήφοι αλλά και οι μικρογραφικοί πελέκεις και οι αξίνες. Τα 
δύο τελευταία είδη ευρημάτων ορισμένες φορές δεν φέρουν οπή, άλλοτε φέρουν ίχνη από-
πειρας διάνοιξης οπής ή ούτε καν αυτό. Παρακάτω επεξηγείται η ένταξή τους στην κατηγορία 
των ειδών κόσμησης.22

Ήδη από την Νεολιθική εποχή και κάποιες φορές ακόμη πρωιμότερα ο άνθρωπος ασχο-
λήθηκε με τον στολισμό του είτε για συμβολικούς σκοπούς είτε από διάθεση καλλωπισμού 
είτε ακόμη και από αυταρέσκεια.23 Το κόσμημα και γενικώς ο ατομικός στολισμός μπορεί να 
λειτουργεί ως φορέας συμβολικών μηνυμάτων, θρησκευτικών/ιδεολογικών αντιλήψεων, ψυ-
χολογικής συμπεριφοράς, συμπαθητικής μαγείας αλλά και κοινωνικής διαφοροποίησης των 
ατόμων της κοινότητας.24 Όπως είναι γνωστό, τα κοσμήματα των Νεολιθικών χρόνων στις 
περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου συνήθως εντάσσονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες: η 
πρώτη περιλαμβάνει όσα εκτιμώνται για την πρώτη ύλη και το σχήμα τους και δεν φέρουν 
καθόλου ή σχεδόν καθόλου επεξεργασία όπως π.χ. ποικίλα όστρεα25 αλλά και λίθοι με ενδια-
φέρον χρώμα και υφή. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα τέχνεργα, δηλαδή αντικείμενα 
από διάφορα υλικά, κυρίως λίθο, όστρεο, οστό, κέρατο, πηλό αλλά και μέταλλο, που έχουν 
υποστεί επεξεργασία. 

Στην Νεολιθική - Ακεραμική και Κεραμική - Κύπρο όσα μικροαντικείμενα έχουν χαρακτηρι-
σθεί ως κοσμήματα κατασκευάζονταν από διάφορους λίθους, όστρεα και οστά. Στην Κύπρο, σε 
αντίθεση π.χ. με το Αιγαίο26, απουσιάζουν αντίστοιχα αντικείμενα από μέταλλο. Σε διάφορες 
περιοχές του Αιγαίου τα μεταλλικά κοσμήματα ανάγονται στην Νεότερη και Τελική Νεο λιθική.27   

Ήδη από την Προ-νεολιθική θέση Ακρωτήρι Αετόκρεμνος διαθέτουμε παραδείγματα κοσμη-
μάτων. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 125 ευρήματα από επεξεργασμένα όστρεα, 3 
περίαπτα από πικρόλιθο, μία ψήφο και ένα δόντι νάνου ιπποπόταμου κατάλληλα επεξεργα-
σμένου για να φορεθεί ως περίαπτο.28 

Στις θέσεις της Ακεραμικής Νεολιθικής στην Κύπρο έχουν καταγραφεί ευρήματα που θεω-

21   Βλ. Dikaios 1953, 294-296. Για τις βελόνες συγκεκριμένα βλ. σελ. 294. Επίσης, Le Brun 1981, 195, Fig. 52: 
8-9, 13-14, Fig. 53: 1-4, Fig. 54: 6-9, Le Dosseur και Stordeur 2011, 1075-1076, Fig. 1: 3, Peltenburg et al. 2011-
2012, 182-183.
22   Το θέμα της κόσμησης έχει συζητηθεί εκτενώς σε παλαιότερο άρθρο μου (βλ. Μαντζουράνη 2001β).
23   Καραλή 1996α, 165-166, Ζάχος 1996, 166-167 όπου και αρκετή βιβλιογραφία για το θέμα.
24   Χουρμουζιάδης 1996, 40-46.
25   Για την χρήση και σημασία των οστρέων στο Αιγαίο και την Κύπρο βλ. Καραλή 1997, 33-46. Επίσης, Karali 
1999, σχετικά με τα όστρεα και την χρήση τους στις περιοχές του Αιγαίου.
26   Ζάχος 1996, 166-167.
27   Ζάχος 1996, 166-167 και ακόμη Κυπαρίσση-Αποστολίκα 1998, 29-34, Τσιβιλίκα 1998, 35-38.
28   Reese 1992, 13-16.
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ρούνται περίαπτα ή φυλακτά, ψήφοι για περιδέραια και άλλα. Ενδεικτικά αναφέρονται κά-
ποια παραδείγματα από την Χοιροκοιτία29. Ο Δίκαιος τα ταξινομεί στα εξής είδη: περίαπτα, 
φυλακτά, περόνες, ψήφοι, ένας δακτύλιος (δακτυλίδι;) και άλλα. Υπό τον όρο περίαπτα (αγγλ. 
pendant) αναγνωρίζει μικροαντικείμενα με οπή ανάρτησης, τα οποία έχουν ποικιλία σχη-
μάτων. Υπό τον όρο φυλακτό (αγγλ. amulet) αντιλαμβάνεται μικροαντικείμενα που αναπα-
ράγουν πρότυπα από την φύση καθώς και τέχνεργα, εν προκειμένω εργαλεία. Επιπρόσθετα, 
καταγράφει δύο τύπους περονών και ψήφους διαφόρων σχημάτων. Οι ψήφοι ήταν κατασκευα-
σμένοι από δεντάλια, πικρόλιθο και κορναλίνη λίθο. Προφανώς πρόκειται για ψήφους περι-
δεραίων, τα οποία μάλιστα συνόδευαν τον νεκρό στον τάφο. Τα περίαπτα και τα φυλακτά 
αλλά και οι ψήφοι στην συντριπτική τους πλειονότητα ήταν από πικρόλιθο. Ο μαλακός αυτός 
λίθος με το απαλό ή σκούρο γαλαζοπράσινο χρώμα και την σαπωνοειδή υφή επιχωριάζει σε 
συγκεκριμένες περιοχές του νησιού όπου και ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλής.30 Πολύ λιγότερο 
χρησιμοποιήθηκαν άλλοι ντόπιοι λίθοι, όπως ο ασβεστόλιθος, ο λεπτόκοκκος διαβάσης ή ο 
σερπεντινίτης καθώς και όστρεα, κυρίως δεντάλια.

Αντίστοιχα ευρήματα ήρθαν στο φως και σε άλλες θέσεις της ίδιας εποχής όπως π.χ. στον 
Απόστολο Ανδρέα Κάστρος31, στην Καλαβασό Τέντα32, στην Χολέτρια Όρτος33, στην Κισσόνεργα 
Μυλούθκια34, στην Παρεκκλησιά Σκυλλουρόκαμπο35 ή στον Άη Γιώρκη36. Είναι κατασκευασμένα 
κυρίως πικρόλιθο αλλά και από όστρεα.

Περίαπτα, φυλακτά και ψήφοι, επίσης κατασκευασμένα κατ’ εξοχήν από πικρόλιθο και λιγό-
τερο από άλλους λίθους αλλά και από όστρεα αποκαλύφθηκαν στις εξής γνωστότερες θέσεις 
της Κεραμικής Νεολιθικής: στην Σωτήρα Τεππέ,37 στην οποία ήρθαν στο φως 33 αντικείμενα, 
στον Άγιο Επίκτητο Βρυσί,38 στον οποίο βρέθηκαν 4 περίαπτα, δύο δισκοειδείς ψήφοι από 
πικρόλιθο και μία δακτυλιόσχημη λίθινη ψήφος, χωρίς άλλη αναφορά στο είδος του λίθου. 
Ωστόσο, σημαντικός αριθμός ψήφων από οστό και κέρατο, καθώς και άλλων τεχνέργων και 
εργαλείων, χαρακτηρίζουν αυτή την θέση.39  Τέλος, το Τρουλλί40 και το Παραλίμνι Νησιά41 έχουν 
επίσης αποδώσει παρόμοια περίαπτα, φυλακτά και ψήφους κατασκευασμένα από πικρόλιθο, 
ανδεσίτη αλλά και όστρεο και οστό.

29   Dikaios 1953, 301-306, Pls XCIX, C, CI, CII και Le Brun 1984, Fig. 72 και Le Brun 1996, Εικ. 33.
30   Xenophontos 1991, 128, 136-137. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα ευρήματα από πικρόλιθο έχουν έρθει στο 
φως σε θέσεις της Χαλκολιθικής εποχής. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των ειδωλίων που μάλιστα χαρα-
κτηρίζουν αυτήν την περίοδο στην Κύπρο, είναι από πικρόλιθο, βλ. Peltenburg 1992, 27, Pl. I, Fig. 1 και Goring 
1992.
31   Le Brun 1981, 53-54, Fig. 48, 63-64, Fig. 56: 12-13.
32   Todd 2005, 299-309. Ο ανασκαφέας αναφέρει ποικίλα κοσμήματα όπως περίαπτα, ψήφους, δακτυλίους κ.ά. 
Σημειώνει ότι 28 από τον συνολικό αριθμό των κοσμημάτων/μικροαντικειμένων είναι κατασκευασμένα από 
άλλους λίθους και όχι από πικρόλιθο. 
33   Simmons 1994, 42, Simmons 1996, 38.
34   Peltenburg et al. 2011-2012, 176, Fig. 11:5 (ψήφοι από δεντάλια).
35   Guilaine 2011α, 789, Fig. 1: 2, 796, Fig. 11: 5, 799, Fig. 12: 1 (πολύ σχηματοποιημένο ποντικάκι;), 801, Fig. 
14: 1, 803-804, Fig. 16: 1-10.
36   Simmons 2010, 34-35, Fig. 5. 
37   Dikaios 1961, 200-201, Pl. 90, Fig. 102. Όλα βρέθηκαν σε οικίες κυρίως των δύο τελευταίων φάσεων του 
οικισμού.
38   Peltenburg 1982α, 315-316, Fig. 62, Pls 31F, 32A, 87.
39   Peltenburg 1982α, βλ. Summary catalogue of registered finds, 324-353: nos 162, 174, 242, 246, 252, 253a-h, 
261, 262a-b, 285, 312, 414, 450, 486, 555, 602, 661, 670, 689, 707, 938, 996, 998a-b, 999, 1004e, 1025, όπου και 
οι παραπομπές σε σχέδια και εικόνες. 
40   Peltenburg 1979, 32-35, nos 70 (ένα δεντάλιο), 93 (μία λίθινη ψήφος).
41   Flourentzos 2008, 87-89, όπου και οι παραπομπές σε αρ. καταλόγου ευρημάτων και σχετικές εικόνες. Για 
τα σημαντικότερα τέχνεργα βλ. Figs 27-28.
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Στο Καντού ήρθαν στο φως 33 περίαπτα, 19 κυρίως μικρογραφικοί πελέκεις, 5 μικρογρα-
φικές αξίνες και 13 ψήφοι (Πίν. 5.2). Τα σημαντικότερα και πιο καλοδιατηρημένα από τα κο-
σμήματα παρουσιάζονται σε σχέδια ανά Τομή αλλά και σε φωτογραφίες.

Στην Εικ. 428:1 και τις Εικ. 439:1-16 καταγράφονται τα μικροαντικείμενα – κοσμήματα της 
Τομής Δ. Είναι περίαπτα με οπή ανάρτησης και δύο ψήφοι, όλα από πικρόλιθο. Τα έξι περί-
απτα έχουν διάφορα σχήματα:  ορθογώνιο, τριγωνικό, ελλειψοειδές, κυκλικό και σχήμα πε-
λέκεως. Βρέθηκαν όμως και έξι αντικείμενα από πικρόλιθο που έχουν ήδη διαμορφωθεί ως 
μικκύλοι πελέκεις και μία αξίνα από ανδεσίτη χωρίς οπή ανάρτησης. Μάλλον πρόκειται για 
ημίεργα περίαπτα. Στην τελευταία περίπτωση είτε η οπή ανάρτησης έχει αρχίσει να διανοί-
γεται είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αυτή η διαδικασία. Οι δύο ακέραιες ψήφοι από πικρόλιθο 
έχουν η πρώτη πεπιεσμένο σφαιρικό σχήμα και η δεύτερη κυλινδρικό. Τέλος, ήρθαν στο φως 
και δύο βότσαλα από πικρόλιθο, ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος με ίχνη επεξεργασίας. 
Η χρήση τους είναι αδιάγνωστη. Ίσως προορίζονταν για περίαπτα αλλά δεν αποκλείεται να 
ήταν και μικροί λειαντήρες.

Στις Εικ. 439:17-22 περιλαμβάνονται τέχνεργα της Τομής Θ. Πρόκειται για δύο περίαπτα με 
οπή ανάρτησης και μία ψήφο από πικρόλιθο. Επίσης, τα δύο βότσαλα, το Μ98 (Εικ. 439:20) 
από πικρόλιθο και το Μ100 (Εικ. 439:19) από χαλκηδόνιο, ακανόνιστου ελλειψοειδούς  σχή-
ματος με ίχνη επεξεργασίας, μάλλον προορίζονταν για περίαπτα. Τέλος, το Μ61 (Εικ. 430:6, 
439:18) είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τέχνεργο, ακανόνιστου πολυγωνικού σχήματος, από ασβε-
στόλιθο, που φέρει έξι διαμπερείς οπές. Αντίστοιχο τυπολογικά παράλληλο αλλά από πικρό-
λιθο με επτά οπές έχει έρθει στο φως στον Χαλκολιθικό οικισμό της Λέμπας.42 Ενδεχομένως 
πρόκειται για διαχωριστή, ένα αντικείμενο που ίσως χρησιμοποιείτο σε περιδέραια. 

Στις Εικ. 440:1-13 περιλαμβάνονται τέχνεργα της Τομής Κ. Στα κτίσματα της Τομής Κ ήρθαν 
στο φως, ανάμεσα σε άλλα, δύο ιδιαίτερα κοσμήματα από πικρόλιθο. Αυτά είναι το Μ45 (Εικ. 
429:2, 440:1) και το Μ71 (Εικ. 429:5, 440:2). Το πρώτο είναι ακέραιο και βρίσκει παράλληλα 
στην Σωτήρα Τεππέ43 και τον Άγιο Επίκτητο Βρυσί44 με μόνη διαφορά τον αριθμό των δια-
μπερών οπών. Το εύρημα από το Καντού φέρει τέσσερις διαμπερείς οπές, περίπου ισομεγέ-
θεις και κάθετα διατεταγμένες, οι οποίες πλαισιώνονται σε κάθε πλευρά από πέντε και τέσ-
σερις αντίστοιχα μη διαμπερείς οπές. Ενδεχομένως, το τέχνεργο αυτό χρησιμοποιείτο είτε ως 
επιρραμμένο κόσμημα είτε ως διαχωριστής σε περιδέραιο είτε ως περίαπτο. Τέτοιου είδους 
πικρολιθικά περίαπτα με πολλαπλές κάθετα διανοιγμένες οπές καταγράφονται και από θέσεις 
της Πρώιμης και Μέσης εποχής του Χαλκού στην περιοχή Λεμεσού.45 Το Μ71 είναι σε αποσπα-
σματική κατάσταση, έχει περίπου ορθογώνιο σχήμα με ελαφρά καμπύλες τις στενές πλευρές 
του και είναι ελλειψοειδούς διατομής. Στο ένα άκρο του φέρει διαμπερή οπή και αμέσως 
κάτω από αυτήν κάθετη αυλάκωση, η οποία είναι εμφανής και στις δύο επιφάνειές του. Η αυ-
λάκωση στην ουσία διαχωρίζει το κάτω τμήμα του τεχνέργου σε δύο μέρη/σκέλη. Αντίστοιχο 
παράδειγμα, το Μ94 (Εικ. 430:2, 441:7), προέρχεται από την Τομή ΙΣΤ. Παρόμοια αντικείμενα 
έχουν έρθει στο φως και σε θέσεις της Ακεραμικής Νεολιθικής περιόδου46 όπως π.χ. στην 
Χοιροκοιτία ή στην Καλαβασό Τέντα. Ο Δίκαιος μάλιστα τα χαρακτηρίζει ως περόνες (‘dress 
pins’). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντικείμενα της Ακεραμικής Νεολιθικής έχουν δα-
κτυλιόσχημη κεφαλή και τα δύο οξύληκτα σκέλη τους είναι απολύτως διακριτά μεταξύ τους. 

42   Peltenburg et al. 1985, 284, Pl. 46: 16.
43   Dikaios 1961, Pl. 90: 672.
44   Peltenburg 1982α, Fig. 10, τρίτο στην σειρά, Pl. 31F.
45   Βλ. Μαντζουράνη 2001β, 55.
46   Βλ. για παράλληλα Dikaios 1953, 302-303, Pl. C: 965, 1110, 1009 και Todd 2005, 307, Pls XL: 4 (K-T 514), XLI: 
6 (K-T 551). 
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Ίσως οι κατασκευαστές των δύο παρόμοιων τεχνέργων από το Καντού να είχαν ως στόχο την 
παραγωγή αντικειμένων με την ίδια λειτουργία αλλά το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους να 
μην ήταν εν τέλει επιτυχές. Βεβαίως η περίπτωση να πρόκειται για περίαπτο δεν αποκλείεται. 
Τα περίαπτα Μ10 (Εικ. 428:2, 440:13) και Μ13 (Εικ. 428:3, 440:12) είναι επίσης από πικρόλιθο, 
έχουν κυλινδρικό σχήμα και φέρουν οριζόντιες αυλακώσεις ανά διαστήματα. Έχουν παράλ-
ληλα ως προς το γενικό σχήμα από την Σωτήρα Τεππέ, τον Άγιο Επίκτητο Βρυσί και το Παρα-
λίμνι Νησιά.47 Ωστόσο, τα παραδείγματα από τις άλλες θέσεις είναι από οστό και με διαμπερή 
κάθετη οπή που απουσιάζει από τα πικρολιθικά του Καντού και εκείνα θεωρούνται ψήφοι. 
Από την Τομή Κ προέρχονται και τρεις κυκλικού σχήματος ψήφοι, οι Μ68 (Εικ. 435:5, 440:8) 
και Μ38 (Εικ. 435:4, 440:7) που είναι ακέραιες και η Μ58 (Εικ. 440:9) πολύ αποσπασματικά 
σωζόμενη. Τα υπόλοιπα τέχνεργα είναι περίαπτα επιμήκη ή και κυλινδρικά με οπή ανάρτησης 
καθώς και ένα δακτυλιόσχημο.

Στις Εικ. 440:14-20 περιλαμβάνονται τέχνεργα της Τομής ΙΑ. Πρόκειται για επτά ευρήματα. 
Τα τρία είναι περίαπτα. Τα Μ40 (Εικ. 440:14) και Μ5748 (Εικ. 440:15) είναι από πικρόλιθο και 
ημίεργα διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη των οπών ανάρτησης. Το Μ81 (Εικ. 440:16) 
είναι σχεδόν ακέραιο από ασβεστόλιθο, περίπου τριγωνικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Φέρει ίχνη καύσης. Το σχήμα του παραπέμπει σε περίαπτο αλλά μπορεί να ήταν 
κάποιου είδους βάρος, λόγω της πρώτης ύλης κατασκευής του. Το Μ79 (Εικ. 440:19) είναι ακέ-
ραιος πέλεκυς, ενώ τα Μ41 (Εικ. 440:17) και Μ82 (Εικ. 440:18) είναι επίσης ακέραια επιμήκη 
αντικείμενα από πικρόλιθο με σαφή ίχνη επεξεργασίας. Δεν φέρουν οπή ανάρτησης αλλά το 
σχήμα και το μέγεθός τους συνάδει με περίαπτα υπό κατασκευή. Τέλος, το Μ85 (Εικ. 440:20) 
είναι απότμημα μάλλον μικρού περίαπτου από πικρόλιθο.

Στις Εικ. 441: 1-6 περιλαμβάνονται τέχνεργα των Τομών Α και ΙΕ. Οι Τομές αυτές απέδωσαν 
συνολικά 6 αντικείμενα, από 3 η καθεμία. Στην Τομή Α ήρθαν στο φως τα εξής: ένα ακέραιο 
περίαπτο σε σχήμα πέλεκυ49, το Μ70 (Εικ. 441:1), ορθογώνιου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής, ένα ημίεργο περίαπτο, το Μ121 (Εικ. 441:3), σφαιρικού πεπιεσμένου σχήματος και 
ένα βότσαλο, το Μ90 (Εικ. 441:2), ελλειψοειδούς σχήματος, προφανώς προοριζόμενο για πε-
ρίαπτο, εφόσον φέρει ίχνη κατεργασίας. Είναι όλα από πικρόλιθο. Στην Τομή ΙΕ βρέθηκαν το 
Μ99 (Εικ. 430:4, 441:5) ένα περίαπτο από πικρόλιθο, ακανόνιστου ωοειδούς σχήματος με οπή 
ανάρτησης, το Μ151 (Εικ. 433:1, 441:4) ένας ακέραιος πέλεκυς, από ανδεσίτη και το Μ72 (Εικ. 
437:1, 441:6) ένα αδιάγνωστης χρήσης αντικείμενο από διαβάση, ίσως ημίεργο μικρογραφικό 
εργαλείο.

Στις Εικ. 441:7-19 και 442:1 περιλαμβάνονται τέχνεργα-κοσμήματα των Τομών Ι, ΙΣΤ, ΙΗ και 
ΙΘ. Στην Τομή Ι βρέθηκαν δύο περίαπτα από πικρόλιθο: το Μ55 (Εικ. 441:19) σχεδόν ακέραιο, 
περίπου τραπεζιοειδούς σχήματος και το Μ221 (Εικ. 431:5, 442:1) ακέραιο ημίεργο, ελλειψο-
ειδούς σχήματος. Η Τομή ΙΣΤ απέδωσε σημαντικό αριθμό κοσμημάτων: τέσσερα πικρολιθικά 
περίαπτα, τα Μ94 (Εικ. 430:2, 441:7), Μ210 (Εικ. 431:3, 441:9), Μ211 (Εικ. 431:4, 441:8), Μ214 
(Εικ. 438:3, 441:10), τρεις μικρογραφικούς πελέκεις, το Μ126 (Εικ. 432:3, 441:12) από πικρό-
λιθο και τα Μ127 (Εικ. 432:4, 441:11) και Μ220 (Εικ. 435:1, 441:13) από ανδεσίτη, χωρίς οπή 
ανάρτησης. Οι πελέκεις αυτοί μπορεί να προορίζονταν για περίαπτα. Άλλη, λιγότερο πιθανή, 
υπόθεση είναι ότι ίσως ήταν εργαλεία για την μικροτεχνία. Πολύ ενδιαφέρον έχει το εύρημα 
Μ94 που πιθανότατα ανήκει στην κατηγορία των περονών ή οξύληκτων δακτυλίων ή και πε-
ριάπτων. Η περίπτωσή του συζητήθηκε στα αντικείμενα της Τομής Κ (βλ. παραπάνω). Στην 

47   Βλ. Dikaios 1961, Pls 104-105: 118 και Peltenburg 1982α, Fig. 10 και Flourentzos 1997, Pl. III: 327.
48   Παρόμοιο περίαπτο βρέθηκε στην Σωτήρα Τεππέ βλ. Dikaios 1961, Pl. 90: 86.
49   Βλ. παράλληλο από την Σωτήρα Τεππέ, Dikaios 1961, Pl. 102: 658.
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Τομή ΙΗ ανήκουν δύο ευρήματα από πικρόλιθο, το Μ215 (Εικ. 438:4, 441:14), σχεδόν τετρά-
γωνου σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής καθώς και το Μ150 (Εικ. 437:5, 441:15), βότσαλο 
τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης διατομής. Ενδεχομένως προορίζονταν για περίαπτα. 
Από την Τομή ΙΘ προέρχονται τρία αντικείμενα από πικρόλιθο: το Μ152 (Εικ. 436:1, 441:16) 
αποσπασματικά σωζόμενο ακανόνιστου σχήματος περίαπτο με διαμπερή οπή, το Μ162 (Εικ. 
438:1, 441:17) επίσης αποσπασματικό αντικείμενο με ίχνη κατεργασίας, το οποίο ίσως διαμορ-
φωνόταν σε πέλεκυ και τέλος, το Μ167 (Εικ. 425:3, 441:18), ένα βότσαλο ωοειδούς σχήματος 
και ελλειψοειδούς διατομής, ενδεχομένως προοριζόμενο για την κατασκευή περίαπτου.

Στις Εικ. 442:2-8 περιλαμβάνονται τα τέχνεργα των Τομών Β, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ και ΙΖ. Σε καθεμία 
από τις Τομές αυτές αποκαλύφθηκε από ένα μικροαντικείμενο-κόσμημα εκτός της Τομής ΙΒ η 
οποία απέδωσε τρία. Στην Τομή Β το Μ91 (Εικ. 442:8) είναι βότσαλο από πικρόλιθο τραπεζιο-
ειδούς σχήματος και ορθογώνιας διατομής με ίχνη κατεργασίας, το οποίο μάλλον ήταν ημί-
εργο περίαπτο.50 Στην Τομή ΙΒ βρέθηκαν τα Μ84 (Εικ. 442:4) και Μ89 (Εικ. 442:3) που είναι δύο 
πικρολιθικά δακτυλιόσχημα περίαπτα με οπή ανάρτησης και το Μ50 (Εικ. 432:1, 442:5) μία 
μικκύλη πικρολιθική αξίνα, η οποία ενδεχομένως προοριζόταν για περίαπτο. Από την Τομή 
ΙΓ προέρχεται το Μ86 (Εικ. 442:2), μία αποσπασματική πολύ μικρή ψήφος από πικρόλιθο, 
πρισματικού σχήματος και ακανόνιστης διατομής. Στην μία πλευρά της σώζει την αυλάκωση 
της κάθετης διαμπερούς οπής του αντικειμένου. Στην Τομή ΙΔ ήρθε στο φως περίαπτο από 
πικρόλιθο, το Μ76 (Εικ. 442:6), ορθογώνιου σχήματος και διατομής. Στο άνω άκρο του και 
περίπου στο μέσον του, στον ίδιο νοητό άξονα, διαμορφώνονται δύο διαμπερείς οπές κάθετα 
διατεταγμένες. Από την Τομή ΙΖ προέρχεται το Μ153 (Εικ. 436:2, 442:7), ένα περίαπτο από 
πικρόλιθο, ακανόνιστου σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής με διαμπερή οπή. Το σχήμα 
του παραπέμπει σε σφονδύλι. Ενδεχομένως πρόκειται για φυλακτό σε σχήμα σφονδυλίου (;).

5.7. ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Στην παρουσίαση του κάθε είδους μικροαντικειμένου έχει ήδη γίνει αναφορά στο σχήμα και 
στην τεχνική κατασκευής. Τα δισκία έχουν σχήμα δισκοειδές πεπλατυσμένο συνήθως κυκλικό. 
Τα βλήματα είναι κυρίως σφαιρικά αλλά και ωοειδή. Τα πώματα έχουν ακανόνιστο δισκοειδές 
σχήμα. Ο λειαντήρας είναι ένα ακανόνιστου σχήματος βότσαλο.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των κοσμημάτων είναι τα περίαπτα. Αυτά μπορεί να έχουν σχήμα 
ωοειδές, ελλειψοειδές, ορθογώνιο ή γενικώς επίμηκες αλλά και ακανόνιστο. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις πρόκειται και για μικρογραφικούς πελέκεις, αξίνες και σμίλες. Οι ψήφοι είναι δα-
κτυλιόσχημες και κυλινδρικές. Τα κοσμήματα/περίαπτα που έχουν ωοειδές ή ελλειψοειδές 
σχήμα έχουν υποστεί την λιγότερη επεξεργασία. Πολύ συχνά επρόκειτο για φυσικά μικρά 
βότσαλα που τα επέλεγαν για το σχήμα τους και συνεπώς δεν χρειάζονταν ιδιαίτερη επεξερ-
γασία, εκτός της διάνοιξης της οπής ανάρτησης. Αντιθέτως, όσα είναι επιμήκη, ορθογώνια, 
σε σχήμα πελέκεως ή αξίνας, ‘περόνης’ καθώς και όλες οι ψήφοι έχουν διαμορφωθεί με τριβή 
και λείανση και σε λίγες περιπτώσεις με λάξευση. Η οπή ανάρτησης είναι είτε κωνική, διαμορ-
φωμένη από την πρόσθια προς την οπίσθια πλευρά του αντικειμένου, είτε αμφικωνική, όταν 
η διάτρηση επιτυγχανόταν αμφίπλευρα. Προφανώς, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είχε 
αιχμηρή απόληξη, ενδεχομένως κάποιος οπέας ή τρυπάνι από πυριτόλιθο ή και οστό.

Η επιλογή της κατασκευής περιάπτων σε σχήμα πελέκεως ή αξίνας ενδεχομένως συνδέ-
εται με την συμπαθητική μαγεία, την αποτροπή του κακού και την προστασία από αυτό. Τα 

50   Στην Σωτήρα Τεππέ βρέθηκε ένα παρόμοιου σχήματος βότσαλο από χαλκηδόνιο το οποίο ο Δίκαιος κατα-
τάσσει στους λειαντήρες βλ. Dikaios 1961, 199-200, Pl. 101: 435.
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αντικείμενα αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των φυλακτών. Για την Εποχή του Λίθου ο 
πέλεκυς51 και η αξίνα ήταν τα πλέον χρήσιμα και απαραίτητα εργαλεία για την επιβίωση των 
ανθρώπων. Το μικρογραφικό αντίγραφο ενός τόσο σημαντικού εργαλείου για την κοινωνία 
της εποχής αυτής στην κοσμηματοτεχνία πρέπει να ήταν φορτισμένο με μία ιδιαίτερη σημα-
σιολογία για τον κάτοχο/χρήστη του. Ενδεχομένως, τέτοιου είδους κοσμήματα ενσωμάτωναν 
μαγικοθρησκευτικές αντιλήψεις και συμβόλιζαν ιδέες διάκρισης και γοήτρου στα άτομα που 
τα έφεραν στον λαιμό ή στο χέρι.52

5.8. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΠΙΝ. 5.1)

Τα μικροαντικείμενα από το Καντού, στην συντριπτική πλειονότητά τους είναι κατασκευα-
σμένα από πικρόλιθο, ένα λίθο που βρίσκεται εν αφθονία ακόμη και σήμερα στις όχθες του 
ποταμού Κούρη, ο οποίος γειτνιάζει με την θέση. Το χρώμα του μπορεί να είναι γαλάζιο, 
πράσινο, γαλαζοπράσινο αλλά και σκούρο καστανό έως μαύρο ακόμη και λευκωπό. Ο Ξενο-
φώντος κατέταξε αυτόν τον λίθο σε τρεις τύπους ανάλογα με την σύσταση και την υφή του. 
Στον τύπο 3 εντάσσεται ο πικρόλιθος του οποίου το χρώμα κυμαίνεται από σχεδόν μαύρο, 
γκρίζο έως και λευκό.53 Στο Καντού με λίγες εξαιρέσεις54 προτιμάται ο γαλαζοπράσινος πικρό-
λιθος. Η Goring πρότεινε ότι για το σκούρο χρώμα του πικρόλιθου σε παρόμοια αντικειμένα 
αλλά και ειδώλια από Χαλκολιθικές θέσεις της Κύπρου ίσως ευθύνεται ο υποκαπνισμός ή η 
καύση τους.55 Στην διάρκεια της ανασκαφής στο Καντού Κουφόβουνο μία τυχαία παρατήρηση 
σε αντικείμενα από πικρόλιθο τα οποία κατασκευάσθηκαν πειραματικά από βότσαλα που πε-
ρισυνελέγησαν από τον Κούρη ποταμό έδειξε το εξής: ότι σε όσα από αυτά φορέθηκαν σε 
επαφή με το δέρμα, άρχισε βαθμιαία να αλλάζει το χρώμα τους και από γαλαζοπράσινο να 
μεταβάλλεται σε σκούρο γκρίζο ή και σκούρο καστανόμαυρο. Συνεπώς, η σκόπιμη καύση ή 
ο υποκαπνισμός δεν είναι η μόνη πιθανή εξήγηση για το σκούρο χρώμα του λίθου αλλά και 
η άμεση επαφή του με το ανθρώπινο σώμα. Εάν αυτή η εξήγηση γίνει αποδεκτή, τότε τα μι-
κροαντικείμενα-κοσμήματα από το Καντού δεν φαίνεται να είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμη από 
τους κατασκευαστές/χρήστες τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση μικρο-
αντικειμένων από ασβεστόλιθο η αλλαγή του χρώματος, όπου επισημαίνεται, προέκυψε από 
καύση, σκόπιμη ή τυχαία.

Οι λοιπές πρώτες ύλες στην υπό εξέταση κατηγορία ευρημάτων είναι ο διαβάσης, ο αν-
δεσίτης και ο ασβεστόλιθος, επίσης ντόπιας προέλευσης. Το οστό56 και το όστρεο χρησιμο-
ποιήθηκαν ελάχιστα με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα του οικισμού. Ο οικισμός απέδωσε 
μεγάλο αριθμό οστρέων, περισσότερων θαλάσσιων και λιγότερων χερσαίων. Τα είδη που 
αντιπροσωπεύονται είναι εδώδιμα. Έτσι, τα κελύφη τους βρέθηκαν στα αρχαιολογικά στρώ-
ματα σε μεγάλες ποσότητες. Οι οπές που φέρουν το πιθανότερο οφείλονται στην διάνοιξή 
τους για την αφαίρεση της σάρκας τους. Δεν αποκλείεται βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις, σε 
δεύτερη χρήση, τα όστρεα να είχαν μετατραπεί και σε κοσμήματα. Οι οπές για την αφαίρεση 
της σάρκας  χρησιμοποιήθηκαν ως οπές ανάρτησης και άρα τα όστρεα ως περίαπτα.

Μόνο δύο οστέινες βελόνες αντιπροσωπεύουν τα μικροαντικείμενα από οστό στο Καντού. 

51   Sugaya 1992, 71-77.
52   Mantzourani και Catapoti 2004, 11.
53   Xenophontos 1991, 128-130.
54   Π.χ. τα μικροαντικείμενα με αριθμό: Μ38, Μ40, Μ71, Μ84, Μ89, Μ115, Μ133, Μ152, Μ176 έχουν σκούρο 
χρώμα.
55   Goring 1992, 37 και 39 υποσημείωση 6 αναφορικά με πειράματα.
56   Για την παραγωγή τεχνέργων από οστό στην Προϊστορική Κύπρο βλ. Έλληνα 2009.
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Εκτός από το γεγονός ότι ο τύπος του εδάφους της θέσης δεν ευνοούσε ιδιαιτέρως την καλή 
διατήρηση των οστών και των οστρέων, τα περισσότερα εκ των οποίων έφεραν έντονα ίχνη 
διάβρωσης και φθοράς, φαίνεται ότι τα κτίσματα, εσωτερικά και εξωτερικά, καθαρίζονταν 
πολύ καλά, μετά από κάθε ανοικοδόμηση. Στην τελευταία δε φάση χρήσης του οικισμού, με 
την τελική του εγκατάλειψη, είναι πολύ πιθανόν πολλά μικροαντικείμενα να απομακρύν-
θηκαν από τους κατοίκους.

5.9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα μικροαντικείμενα των θέσεων της Νεολιθικής Κύπρου σε γενικές γραμμές εντάσσονται σε 
κοινές κατηγορίες: δισκία, πώματα, βλήματα, βελόνες και κοσμήματα. Τα υλικά κατασκευής 
τους είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ντόπιοι λίθοι, όστρεα και οστά. Η ίδια εικόνα, με 
ορισμένες εξαιρέσεις και ιδιομορφίες για τα ευρήματα επιμέρους θέσεων, παρατηρείται και 
στα σχήματα καθώς και στις πιθανές χρήσεις τους. Διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στον τόπο 
εύρεσης. Στις θέσεις της Κεραμικής Νεολιθικής, όπως η Σωτήρα Τεππές, ο Άγιος Επίκτητος 
Βρυσί, το Παραλίμνι Νησιά και το Καντού Κουφόβουνο τα μικροαντικείμενα βρέθηκαν εντός 
του οικιστικού χώρου. Από τις προαναφερθείσες θέσεις, στον Άγιο Επίκτητο Βρυσί και στο 
Παραλίμνι Νησιά, δεν ήρθαν στο φως τάφοι. Στην Σωτήρα και στο Καντού, στις μόνες θέσεις 
αυτής της περιόδου με ταφικά κατάλοιπα, οι τάφοι δεν περιείχαν καθόλου κτερίσματα. Αντι-
θέτως, στις γνωστές θέσεις της Ακεραμικής Νεολιθικής όπως π.χ. η Χοιροκοιτία Βουνί, ο Από-
στολος Ανδρέας Κάστρος και η Καλαβασός Τέντα, οι τάφοι ήταν κτερισμένοι. Μεταξύ των δια-
φόρων κτερισμάτων συγκαταλέγονται και μικροαντικείμενα, ανάμεσά τους και κοσμήματα. 
Άρα, στην Ακεραμική Νεολιθική Κύπρο τα μικροαντικείμενα ήταν σε χρήση και στην ζωή και 
στον θάνατο.

Όσον αφορά στις θέσεις της Κεραμικής Νεολιθικής τα μικροαντικείμενα φαίνεται ότι ήταν 
σε χρήση μόνο κατά την διάρκεια της ζωής των μελών της κοινότητας. Συνεπώς, μάλλον ήταν 
προσωπικά αντικείμενα με ιδιαίτερη σημασία και ενδεχομένως συμβολισμό για τον κάτοχό 
τους. Στην Σωτήρα και στο Καντού αυτό αναμφίβολα επιβεβαιώνεται από τα ανασκαφικά 
δεδομένα. Η παρουσία τους μόνο εντός των οικιών υποδεικνύει ότι αυτά ήταν για ατομική 
χρήση εν ζωή, ίσως σε ειδικές περιστάσεις, όπως γιορτές, τελετές και άλλα.
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ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ15 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα ωοειδούς 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση και κατόπιν 
τριβή σε όλη την επιφάνεια του αντικει-
μένου. Διάβρωση κατά τόπους. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ70 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9  
ΠΑΧΟΣ 1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο ορθογώνι-
ου σχήματος και διατομής, σε σχήμα πελέ-
κεως. Φέρει στο ανώτερο άκρο διαμπερή 
κυκλική οπή αμφικωνικής διατομής. Ίχνη 
κατεργασίας με λείανση σε όλη την επιφά-
νεια, κυρίως στην περιφέρεια και την άνω 
ευρεία πλευρά. Οι ευθύγραμμες πλευρές 
λοξοτέμνονται σε ευθύγραμμη κόψη στο 
κατώτερο άκρο. Μερική διάβρωση. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ87 
ΕΙΔΟΣ ΚΙΜΩΛΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 4,8   
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
λίθινο αντικείμενο (ίσως πώμα) κυκλικού 
επιπεδόκυρτου σχήματος και ημιελλει-
ψοειδούς διατομής. Δεν διαπιστώθηκαν 
σαφή ίχνη κατεργασίας. Διάβρωση σε όλη 
την επιφάνεια του αντικειμένου.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ90 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο πιθανό περίαπτο 
ελλειψοειδούς σχήματος και τραπεζιοει-
δούς διατομής. Ίχνη κατεργασίας με τρι-
βή στην περιφέρεια. Μερική διάβρωση.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ117 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικό (κυκλικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής), 
δισκοειδές αντικείμενο. Φέρει οπή στο 
κέντρο του (perforated disc). Ίσως χρησι-
μοποιήθηκε ως υφαντικό βάρος (spindle-
whorl). 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ 119 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 1,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αδιάγνωστου αντικει-
μένου επιπεδόκυρτου σχήματος και ημι-
ελλειπτικής διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με λείανση σε όλη την σωζόμενη επιφά-
νεια. Ικανή διάβρωση σε όλη την επιφά-
νεια του αντικειμένου.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ120
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατερ-
γασίας. Διάβρωση κατά τόπους και ιδιαί-
τερα στην μία ευρεία πλευρά.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ121 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΗΜ)    
ΠΑΧΟΣ 1,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο, σφαιρικό αντικείμε-
νο, ελλειψοειδούς διατομής. Επιμελής επε-
ξεργασία, λεία επιφάνεια με ελάχιστα ίχνη 
διάβρωσης. Μικρή οπή στην μία ευρεία 
πλευρά (ίσως γένεση οπής αναρτήσεως). 
Πρόκειται πιθανώς για ημίεργο περίαπτο.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 25 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ144 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,4  
ΠΑΧΟΣ 0,37  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
δισκίο, κυκλικού σχήματος και διατομής. 
Φέρει τμήμα διαμπερούς κυκλικής οπής. 
Φέρει ίχνη κατεργασίας και κατόπιν εξομά-
λυνσης με τριβή στο σωζόμενο τμήμα της 
περιφέρειας. Έντονη διάβρωση.  
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Πυρά 11 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ116 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό σφαιρίδιο, που πιθα-
νώς χρησιμοποιήθηκε ως βλήμα σφενδό-
νας (πρόταση του Δίκαιου). Δεν διαπιστώ-
νονται ίχνη κατεργασίας ή χρήσης. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 40 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ6 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα, τριγωνικού 
σχήματος και τραπεζιοειδούς διατομής. 
Αδρή, έντονα διαβρωμένη επιφάνεια. 
Σαφής διαμόρφωση οξείας ακμής. Όχι 

ευδιά  κριτα ίχνη χρήσης. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ102 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 2,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο ωοει-
δούς σχήματος και διατομής. Λεία επιφά-
νεια. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Α / Α.Μ. 50 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ21 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,9  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο ακανόνιστου 
κυκλικού σχήματος και ελλειψοειδούς δια-
τομής φέρον οπή αμφικωνικής διατομής. 
Αποκρούσεις στην περιφέρεια και ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στις δύο ευρείες επι-
φάνειες. Έντονη διάβρωση κατά τόπους. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Α' / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ118 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
διάτρητος δίσκος ελλειψοειδούς σχή-
ματος και αμφικωνικής διατομής φέρων 
ακανόνιστη κυκλική οπή. Δεν σώζεται το 
συνολικό πάχος του. Μικρές αποκρούσεις 
στην περιφέρεια. Έντονη διάβρωση στην 
αποκρουσμένη επιφάνεια. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Α' / Α.Μ. 14 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ92 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο, φέρον δια-
μπερή οπή (διαμέτρου 0,35 εκ.), κυκλικής 
διατομής περίπου στο μέσο της επιφά-
νειας. Αποκρούσεις στην περιφέρεια του 
αντικειμένου. Διάβρωση σε όλη την επι-
φάνεια του δισκίου. Ο λίθος φέρει ίχνη 
καύσης. 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Β / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ28 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,9   
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου φέρον κυκλική 
οπή αμφικωνικής διατομής. Αποκρούσεις 
στην περιφέρεια και ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στις δύο ευρείες πλευρές. Αποθέ-
σεις αλάτων στην μία ευρεία επιφάνεια. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Β / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ91 
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ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο τραπεζιο-
ειδούς σχήματος. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με λείανση στην περιφέρεια. Δεν διαπι-
στώθηκαν ίχνη χρήσης-λείανσης, συνε-
πώς ίσως πρόκειται για περίαπτο. Μερική 
διά βρωση. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Β / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ9 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο κυκλικού σχή-
ματος και ορθογώνιας διατομής. Φέρει 
διαμπερή οπή αμφικωνικής διατομής. Η 
περιφέρεια φέρει σειρά αποκρούσεων. 
Κατεργασία με κρούση και τριβή στην πε-
ριφέρεια και στις δύο ευρείες επιφάνειες. 
Έντονη διάβρωση. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 169 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ4 
ΕΙΔΟΣ Αδιάγνωστο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο 
ΜΗΚΟΣ 4,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο, 
πιθανώς κυκλικού σχήματος, αντικείμε-
νο. Φέρει ίχνη λείανσης στην περιφέρεια. 
Έντονη διάβρωση στην (κάτω) επίπεδη 
πλευρά του.  
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 158 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ5 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο 
ΜΗΚΟΣ 1,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,05  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
λίθινο εργαλείο, ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας στο 
ένα καλά διατηρημένο του άκρο, ενώ από 
το άλλο έχει αποσπασθεί μικρό τμήμα.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-δάπεδο 4 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 158 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ7 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αντικειμένου ακανό-
νιστου κυκλικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Έχει εμφανή ίχνη κα-
τεργασίας στην περιφέρειά του. Έντονη 
διάβρωση και στις δύο πλευρές.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-δάπεδο 4 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ43 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,52 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρή ακέραιη ψήφος πεπιε-
σμένου σφαιρικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Διαμπερής οπή αμφικω-
νικού σχήματος (μέγεθος: 0,52 εκ.). Ίχνη 
κατεργασίας με κρούση και κατόπιν τριβή 
σε όλη την επιφάνεια του αντικειμένου. 
Δίνεται η διάμετρος οπής. Η εξωτ. διάμε-
τρος είναι: 1,8 εκ. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 97 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ51 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο σωζόμενο κατά το ήμι-
συ με κυκλική διαμπερή οπή αμφικωνικής 
διατομής (διάμετρος 0,65 εκ.). Αποκρού-
σεις στην περιφέρεια. Σαφής διάβρωση 
σε όλη την επιφάνεια του αντικειμένου.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ53 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,2  
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,08 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο ορθογώνι-
ου σχήματος και διατομής. Φέρει διαμπε-
ρή οπή κυκλικού σχήματος και διατομής 
στο ένα άκρο, ίχνη κατεργασίας με λεί-
ανση στην περιφέρεια και στις ευρείες 
επιφάνειες που λοξοτέμνονται σε συμμε-
τρικά σχεδόν ευθύγραμμες ακμές. Μερική 
διάβρωση του αντικειμένου.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ56 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο με κυκλική δια-
μπερή οπή κυκλικής διατομής στο κέντρο 
περίπου του αντικειμένου. Δεν σώζεται η 
αρχική περιφέρεια του δισκίου (με εξαί-
ρεση ενός μικρού τμήματός της που φέρει 
σαφή ίχνη κατεργασίας με τριβή). Διάβρω-
ση σε όλη την επιφάνεια. Δίνεται η διάμε-
τρος οπής. Η εξωτ. διάμετρος είναι 1,2 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Τοίχος 2 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 117 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ75 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο σωζόμενο περίπου 
κατά το ήμισυ φέρον κυκλική διαμπερή 
οπή κωνικής διατομής στο μέσο περίπου 
της επιφάνειας. Ίχνη κατεργασίας με τρι-
βή στην περιφέρεια και στις ευρείες πλευ-
ρές. Διάβρωση σε όλη την επιφάνεια του 
αντικειμένου. Δίνεται η διάμετρος οπής. Η 
εξωτ. διάμετρος είναι 5,7 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 96 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ77 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  

ΠΑΧΟΣ 1,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,01 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάτρητο πιθανό βάρος σω-
ζόμενο κατά το ήμισυ, φέρον κυκλική 
δια μπερή οπή αμφικωνικής διατομής στο 
μέσο περίπου της επιφάνειας. Ίχνη κατερ-
γασίας με τριβή στην περιφέρεια και τις 
ευρείες πλευρές. Έντονη διάβρωση σε όλη 
την επιφάνεια του αντικειμένου.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ88 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,88 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο φέρον δύο 
κοιλότητες κυκλικού σχήματος στο μέσο 
περίπου των πλευρικών επιφανειών. 
Σώζεται μικρό τμήμα της περιφέρειας 
του δισκίου που φέρει ίχνη κατεργασίας 
με τριβή. Στο υπόλοιπο της περιφέρειας 
δια πιστώνεται σειρά μικρών και μεγάλων 
αποκρούσεων. Διάβρωση στην επιφάνεια 
του αντικειμένου. Δίνεται η διάμετρος 
οπής. Η εξωτ. διάμετρος είναι 5,6 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ97 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 0,8 
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο ελλει-
ψοειδούς σχήματος και διατομής.  Απο-
στρογγυλεμένα άκρα κατόπιν κατεργασί-
ας με τριβή. Ίχνη κατεργασίας με τριβή 
και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Μεγάλη 
διάβρωση του εργαλείου και ελάχιστες 
αποθέσεις αλάτων. Το σχήμα και μέγεθος 
θυμίζουν πέλεκυ αλλά η απουσία λοξό-
τμητης κόψης οδηγεί στον χαρακτηρισμό 
του αντικειμένου ως ημίεργου περίαπτου, 
αφού δεν υπάρχει οπή αντικειμένου. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 98 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ104 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,65 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο αποσπασματικά σω-
ζόμενο φέρον περίπου κυκλική διαμπερή 
οπή αμφικωνικής διατομής στο μέσον 
περίπου της επιφάνειάς του. Ίχνη κατερ-
γασίας με τριβή στην περιφέρεια και στις 
ευρείες πλευρές. Έντονη διάβρωση στην 
επιφάνεια του αντικειμένου. Δίνεται η 
διάμετρος οπής. Η εξωτ. διάμετρος είναι: 
3,7 εκ.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ108 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,4  
ΠΑΧΟΣ 0,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου φέρον δια-
μπερή οπή κυκλικής διατομής στο μέσον 
περίπου της επιφάνειάς του. Ίχνη κατερ-
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γασίας με τριβή στην περιφέρεια. Έντονη 
διάβρωση και αποθέσεις αλάτων στην 
επιφάνεια του αντικειμένου.  
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 114 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ109 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,8 
ΠΛΑΤΟΣ 0,75  
ΠΑΧΟΣ 0,55  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς μικρού με-
γέθους ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής με ευθύγραμμη φτέρνα. Κατόπιν 
επεξεργασίας με λείανση οι δύο ελαφρώς 
αποκλίνουσες ευρείες πλευρές λοξοτέ-
μνονται σε ευθύγραμμη κόψη. Μερικές 
αποθέσεις αλάτων σε όλη την επιφάνεια 
του αντικειμένου. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ111 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 1,35  
ΠΑΧΟΣ 0,95  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο ελλειψοει-
δούς σχήματος και τραπεζιοειδούς διατο-
μής. Φέρει στο ένα άκρο του κυκλική δια-
μπερή οπή αμφικωνικής διατομής. Σαφή 
ίχνη λείανσης σε όλη την επιφάνεια του 
αντικειμένου. Μικρή απόθεση αλάτων κυ-
ρίως στην περιφέρεια και στα τοιχώματα 
της οπής.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ112 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,35 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο αποσπασματικά σωζό-
μενο, φέρον κυκλική διαμπερή οπή αμφι-
κωνικής διατομής στο μέσο περίπου της 
επιφάνειας. Ίχνη κατεργασίας με τριβή 
στις επιφάνειες και στην περιφέρεια. Διά-
βρωση στο αντικείμενο. Δίνεται η διάμε-
τρος οπής. Η εξωτ. διάμετρος είναι: 3,3 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ113 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 0,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο ορθογώνιου 
σχήματος και ακανόνιστης διατομής, φέ-
ρον κυκλική διαμπερή οπή αμφικωνικής 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας τριβής στις 
ευρείες επιφάνειες και αποκρούσεις στην 
περιφέρεια. Διάβρωση στο αντικείμενο.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 118 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ114 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  

ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο διάτρητο αντικείμε-
νο τριγωνικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής φέρον διαμπερή οπή ακανόνι-
στου κυκλικού σχήματος και ακανόνιστης 
αμφικωνικής διατομής. Διάβρωση κατά 
τόπους στο αντικείμενο. Ίσως πρόκειται 
για λίθινο βάρος. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 94 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ115 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 1,4    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,85 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ψήφος κυλινδρικού 
σχήματος και κυκλικής διατομής. Η διά-
νοιξη της οπής δεν ολοκληρώθηκε, παρό-
λο που συμμετρικά ίχνη αυτής διαπιστώ-
νονται στα δύο άκρα του αντικειμένου. 
Ίχνη κατεργασίας με λείανση σε όλη την 
επιφάνεια του αντικειμένου. Μικρές απο-
θέσεις ιζήματος κυρίως μέσα στις οπές.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Γέμισμα κοιλότητας/
Πυρά 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 182 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ159 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου φέρον κυκλική 
οπή αμφικωνικής διατομής, αποκρούσεις 
στην περιφέρεια και στην μία πλευρά κα-
θώς και ίχνη διάβρωσης στην μία κυρίως 
πλευρά.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση/Υπό-
στρωμα δαπέδου 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ11 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα διάτρητου λίθινου 
βάρους. Σώζεται μόνο το ανώτερο άκρο 
του εργαλείου και το ήμισυ περίπου της 
διαμπερούς οπής. Έντονη διάβρωση και 
αποθέσεις αλάτων επί της επιφάνειας του 
εργαλείου. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ12 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,7 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο μικρό σφαιρίδιο ελ-
λειψοειδούς σχήματος και διατομής. Αδρή 
επεξεργασία της επιφάνειας. Σχετική διά-
βρωση και συσσώρευση αλάτων κατά τό-
πους. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ20 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3 

ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 0,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
λίθινο αντικείμενο (ίσως δίσκος) φέρον 
διαμπερή αμφικωνική οπή σωζόμενη κατά 
το ήμισυ περίπου. Σώζεται ελάχιστο τμήμα 
της περιφέρειας. Επιφάνειες έντονα δια-
βρωμένες με μεγάλη συσσώρευση αλάτων.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ30 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
αντικείμενο μηνοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη λείανσης 
τόσο στις δύο πλευρικές επιφάνειες όσο 
και στην περιφέρεια. Δεν σώζονται τα δύο 
άκρα του αντικειμένου. Μεγάλη διάβρω-
ση και αποθέσεις αλάτων κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ65 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο σωζόμενο κατά το ήμι-
συ με κυκλική διαμπερή οπή αμφικωνικής 
διατομής. Αποκρούσεις στην περιφέρεια. 
Διάβρωση σε όλη την επιφάνεια του αντι-
κειμένου. Δίνεται η διάμετρος οπής. Η 
εξωτ. διάμετρος είναι 1,3 εκ. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ69 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο σχεδόν 
μηνοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίσως χρησιμοποιήθηκε ως λει-
αντήρας (τουλάχιστον η μία από τις στε-
νές μακρές επιφάνειες). 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ83 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημιτελές περίαπτο τριγωνι-
κού περίπου (με αποστρογγυλεμένες γω-
νίες) σχήματος από πικρόλιθο. Η ημιτελής 
οπή ανάρτησης βρίσκεται περίπου στο 
κέντρο του περίαπτου. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ18 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο φέρον κυκλι-
κή οπή κυκλικής διατομής. Αποκρούσεις 
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στην περιφέρεια. Ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στις ευρείες επιφάνειες. Ικανή διά-
βρωση του αντικειμένου.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 2 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ31 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,85 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο κυκλικού σχή-
ματος και ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει 
διαμπερή ελαφρώς έκκεντρη οπή κυκλι-
κού σχήματος και διατομής. Σαφή ίχνη 
κατεργασίας με τριβή στην περιφέρεια 
και στην μία ευρεία πλευρά. Μεγάλες απο-
θέσεις αλάτων κατά τόπους. Υπάρχουν 
έντονα ίχνη καύσης επί του πετρώματος. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 2 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ36 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,95 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου ακανόνιστου 
κυκλικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής, φέρον μικρή οπή κυκλικής δια-
τομής. Αποκρούσεις στην περιφέρεια. 
Έντονα διαβρωμένη επιφάνεια.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 2 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 10 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ22 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα λίθινου δισκαρίου τε-
τράπλευρου με τουλάχιστον δύο από τις 
πλευρές του αποστρογγυλεμένες και επί-
πεδη άνω και κάτω επιφάνεια. Φέρει κυ-
κλική οπή στο κέντρο.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ46 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς από πι-
κρόλιθο σχήματος τριγωνικού με απο-
στρογγυλεμένες γωνίες, ατρακτοειδούς 
διατομής κατά μήκος και ορθογώνιου με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες κατά πλάτος. 
Σαφής ακμή κόψης. Φέρει εμφανή ίχνη 
κατεργασίας του λίθου. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση/Στρώση 
τεφρού χώματος 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ14 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 6,8 
ΠΛΑΤΟΣ 6,1  
ΠΑΧΟΣ 0,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκοειδές αντικείμε-
νο με κεντρική οπή. Είναι σχετικά μεγάλων 
διαστάσεων και θα μπορούσε να χρησιμεύ-

σει ως υφαντικό βάρος. Πρβλ. το αντικεί-
μενο Λ1285 και Λ1286 από την ίδια ομάδα. 
Ένα σημείο της περιφέρειας είναι λειασμέ-
νο και σχεδόν ευθύγραμμο. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 64 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ26 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο διάτρητο φέρον δια-
μπερή κυκλική οπή, κυκλικής διατομής. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας επί 
της επιφάνειας του αντικειμένου. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 1 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 71 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ80 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 0,75  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περίαπτο σε μορφή μικρού 
πελέκεως τραπεζιόσχημου με αποστρογ-
γυλεμένη κορυφή, ατρακτοειδούς τομής 
και ορθογώνιας διατομής. Οι στενές πλευ-
ρικές επιφάνειες έχουν διαμορφωθεί με 
επιμελημένη λείανση. Σαφής ακμή κόψης. 
Η οπή ανάρτησης έχει διανοιχθεί περίπου 
στο μέσο της άνω πλευράς.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ134 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 2,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ψήφος ελλειψοειδούς 
σχήματος και διατομής. Φέρει κεντρική οπή 
διαμέτρου 0,6 εκ. Ίχνη κρούσης και τριβής 
στην επιφάνεια του αντικειμένου. Μερική 
διάβρωση και ιζηματογενείς αποθέσεις 
στην επιφάνεια. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ52 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,1  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο μηνοει-
δούς σχήματος και επιμήκους ελλειψοει-
δούς διατομής. Φέρει ίχνη λείανσης στην 
μία επιμήκη στενή πλευρά. Ενδεχομένως 
να αποτελεί λειαντήρα. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ223 
ΕΙΔΟΣ Οστό  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βελόνα (;) 
ΜΗΚΟΣ 2 
ΠΛΑΤΟΣ 3 
ΥΨΟΣ 1,2   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίμηκες κατεργασμένο οστό. 
Πιθανώς στέλεχος βελόνας. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ135 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 0,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο ακανόνιστου 
κυκλικού σχήματος και ορθογώνιας δια-
τομής. Φέρει κυκλική διαμπερή οπή αμφι-
κωνικής διατομής. Πιθανή η προσπάθεια 
διάνοιξης οπής που δεν ολοκληρώθηκε δί-
πλα στην υπάρχουσα. Ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στην περιφέρεια. Μερική διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ37 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ-ΗΜ)    
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
πιθανό δισκίο ακανόνιστου σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Ενδεχομένως 
φέρει οπή ακανόνιστη κυκλική, κυκλικής 
διατομής η οποία ωστόσο μπορεί να απο-
τελεί φυσική διαμόρφωση του ιδιαιτέρως 
διαβρωμένου ασβεστόλιθου. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ124 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,61 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο σωζόμενο κατά το ήμι-
συ κυκλικού σχήματος και ελλειπτικής 
διατομής. Φέρει οπή κυκλικής διατομής. 
Μερική διάβρωση και αποθέσεις αλάτων 
κατά τόπους. Διάμετρος οπής 0,78 εκ. Και 
εξωτερική διάμετρος 3,8 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 32 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ125 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΗΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο ακανόνιστου 
κυκλικού σχήματος και ορθογώνιας δια-
τομής. Προσπάθεια για διάνοιξη διαμπε-
ρούς οπής κυκλικού σχήματος στο κέντρο 
περίπου των δύο ευρειών επιφανειών. 
Μερική διάβρωση σε όλη την επιφάνεια 
και απόκρουση στην μία πλευρά. Το γεγο-
νός ότι η οπή δεν είναι διαμπερής ενδεχο-
μένως δηλώνει ότι πρόκειται για ημίεργο.  
Διάμετρος οπής 0,6 εκ.  
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση/κοι-
λότητα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ128 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)   
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο σωζόμενο κατά το ήμι-
συ κυκλικού σχήματος και ορθογώνιας 
διατομής. Φέρει οπή αμφικωνικής διατο-
μής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας με τριβή 
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στην περιφέρεια. Μερική διάβρωση στην 
επιφάνεια του αντικειμένου. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ129 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,45 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο, κυκλικού 
σχήματος και ορθογώνιας διατομής. Φέ-
ρει διαμπερή οπή κυκλικού σχήματος και 
αμφικωνικής διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην περιφέρεια. Μεγάλη διά-
βρωση και αποθέσεις ιζήματος. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 68 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ130 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου ενδεχομένως 
κυκλικού σχήματος και ορθογώνιας δια-
τομής. Φέρει οπή σωζόμενη κατά το ήμι-
συ, κυκλικού σχήματος και αμφικωνικής 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με τριβή στην 
περιφέρεια. Μερική διάβρωση και αποθέ-
σεις αλάτων κατά τόπους. Η διάμετρος θα 
έφτανε τα 5 εκ.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος 3 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ131 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
δισκίο (σώζεται περίπου κατά το ήμισυ) 
κυκλικού σχήματος και ακανόνιστης ελ-
λειψοειδούς διατομής. Στο κέντρο φέρει 
διαμπερή οπή κυκλικού σχήματος και αμ-
φικωνικής διατομής. Μεγάλη διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις. Διάμετρος 
οπής 0,6 εκ.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ136 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου περίπου κυκλι-
κού σχήματος και ορθογώνιας διατομής. 
Σώζεται κατά το ήμισυ. Φέρει ελαφρώς 
έκκεντρη διαμπερή κυκλική οπή κωνικής 
διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας με 
τριβή σε όλη την επιφάνεια του αντικει-
μένου. Σχετική διάβρωση κατά τόπους. 
Διάμετρος οπής 0,5 εκ. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ146 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,41 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου κυκλικού σχή-
ματος και ορθογώνιας διατομής. Φέρει 
διαμπερή οπή κυκλικής διατομής. Έχει 
υποστεί κατεργασία με κρούση και κατό-
πιν εξομάλυνση με τριβή στις δύο ευρείες 

επιφάνειες. Η περιφέρεια είναι αποκρου-
σμένη. Έντονη διάβρωση.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ3 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,39 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάτρητο δισκοειδές αντικεί-
μενο από μαλακό ασβεστόλιθο περίπου 
κυκλικό με οπή διαμέτρου 3 χιλ. Περίπου 
ανοιγμένη στο κέντρο και λίγο έκκεντρα. 
Μικρότερο από τα παραδείγματα του Δί-
καιου και πάρα πολύ ελαφρύ για να απο-
τελεί αγνύθα. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ132 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
αντικείμενο ορθογώνιου σχήματος και 
δια τομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας με τρι-
βή στις δύο επιμήκεις πλευρές. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Λάκκος/Γέμισμα κοι-
λότητας 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 74 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ133 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο σχεδόν 
κυκλικού σχήματος και ελλειπτικής δια-
τομής. Φέρει οπή αμφικωνικής διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με τριβή στην περιφέ-
ρεια. Μερική διάβρωση του αντικειμένου 
και αποθέσεις αλάτων κατά τόπους. Διά-
μετρος οπής: 0,5 εκ.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 98 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ137 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,26 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη αδρής επεξεργασίας στην 
περιφέρεια. Έντονη συσσώρευση αλάτων 
σε όλη την επιφάνεια του αντικειμένου.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 4 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ123 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο λίθινο σφαιρίδιο 
κυκλικής διατομής, μικρού μεγέθους. 
Σύμφωνα με τον Δίκαιο θα μπορούσε να 
ταυτιστεί με βλήμα σφενδόνης. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 188 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ175 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Απότμημα από άγνωστο αντι-

κείμενο  
ΠΛΑΤΟΣ 1,7 
ΥΨΟΣ 1,4   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για απότμημα 
άγνωστου αντικειμένου. Ίσως μικρό εργα-
λείο. Το σχήμα του σωζόμενου αντικειμέ-
νου είναι κωνικό.  
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 185 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ174 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,5   
ΠΑΧΟΣ 0,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για δισκίο το οποίο 
σώζεται κατά το ήμισυ. Διακρίνεται η δια-
μπερής οπή επίσης κατά το ήμισυ. Η αρ-
χική διάμετρος θα ήταν 5,4 εκ. Το ύψος 
σώζεται στην αρχική μορφή του. Φέρει 
ίχνη φθοράς και στις δύο όψεις του, αλλά 
το είδος του αντικειμένου διακρίνεται με 
ακρίβεια. Η οπή ανάρτησης είναι κυκλική.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ177 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)  
ΠΛΑΤΟΣ 1,4  
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για λίθινο δισκίο 
ελλειψοειδούς σχήματος και με κυκλική 
οπή (διαμέτρου 0,5 εκ.). Το δισκίο σώζε-
ται κατά το ήμισυ αλλά η διαμπερής οπή 
σώζεται σχεδόν ολόκληρη. Οι επιφάνειες 
του δισκίου φέρουν ίχνη φθοράς και η 
οπή δεν είναι τέλεια.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ178 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 4,5  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για δισκίο που σώ-
ζεται κατά το ήμισυ. Φέρει διαμπερή οπή 
που σώζεται ελάχιστα και στο σωζόμενο 
τμήμα φέρει ίχνη φθοράς. Η οπή ανάρτη-
σης είναι κυκλικής διατομής και επίσης 
δεν έχει ανοιχθεί στο κέντρο του δισκίου.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ179 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 0,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για δισκίο που δεν 
σώζεται σε καλή κατάσταση. Το δισκίο 
σώζεται κατά το 1/4 και επίσης φαίνεται η 
κυκλικής διατομής διαμπερής οπή (0,8 εκ. 
διάμετρος) κατά το ήμισυ. Το σχήμα του 
δισκίου θα ήταν κυκλικό. Ίχνη φθοράς και 
στις δύο όψεις.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ181 
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ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου σωζόμενο σχε-
δόν κατά το ήμισυ. Η διαμπερής οπή (δια-
μέτρου 0,8 εκ.) διακρίνεται ελάχιστα αλλά 
φαίνεται κυκλικής διατομής. Το δισκίο 
επίσης πρέπει να είχε κυκλικό σχήμα. Φέ-
ρει και στις δύο όψεις του θραύσεις και 
ίχνη φθοράς.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ182 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου σωζόμενο 
κατά το ήμισυ. Φέρει πολλές θραύσεις 
και ίχνη φθοράς και η διαμπερής οπή δια-
κρίνεται ελάχιστα (εντοπίζεται μόνο το 
σημείο που είχε ανοιχθεί). Το σχήμα του 
δισκίου ήταν κυκλικό και η κάτω επιφά-
νεια είναι επίπεδη.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ183 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 0,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό τμήμα δισκίου. Δεν 
διακρίνεται οπή, μόνο η καμπυλότητα της 
εξωτερικής πλευράς του δισκίου, που θα 
ήταν κυκλικό ή ελλειψοειδούς διατομής. 
Επίσης, η κάτω επιφάνεια του αντικειμέ-
νου φαίνεται επίπεδη.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ186 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου που σώζεται 
σχεδόν κατά το ήμισυ. Αρκετά φθαρμένο 
και με θραύσεις στην περίμετρό του. Η 
οπή (διαμέτρου 1,3 εκ.) θα ήταν κυκλικής 
διατομής και σώζεται κατά το ήμισυ.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ187 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3   
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για δισκίο που σώ-
ζεται σχεδόν κατά το ήμισυ. Φέρει οπή 
(διαμέτρου 0,9 εκ.) κυκλική, κωνικής δια-
τομής. Θραύσεις και φθορά και στις δύο 
επιφάνειες.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 190 

ΑΡ. ΕΥΡ. Μ188 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 3,1  
ΠΑΧΟΣ 0,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο σχεδόν τετράγωνου 
σχήματος με κυκλική διαμπερή οπή (δια-
μέτρου 0,6 εκ.) αμφικωνικής διατομής. Το 
δισκίο είναι θραυσμένο και στις δύο επι-
φάνειές του και φέρει ίχνη φθοράς.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ189 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ) 
ΠΛΑΤΟΣ 4,1  
ΠΑΧΟΣ 0,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για δισκίο κυκλι-
κού σχήματος και με κυκλική διαμπερή 
οπή (διαμέτρου 0,9 εκ.) κωνικής διατομής. 
Φέρει ίχνη φθοράς και θραύσεις και στις 
δύο επιφάνειες κυρίως στην εξωτερική 
πλευρά του.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 210 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ190 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο    
ΠΑΧΟΣ 1,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μάλλον πρόκειται για δισκίο 
το οποίο έχει υποστεί μεγάλη φθορά και 
διάβρωση. Φέρει θραύσεις και η διαμπε-
ρής οπή (διαμέτρου 1 εκ.) είναι κυκλικής 
διατομής αλλά δεν διακρίνεται καλά. Το 
σχήμα του δισκίου ήταν κυκλικό.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Κοιλότητα 1 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ191 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για δισκίο το οποίο 
σώζεται σχεδόν ακέραιο. Φέρει θραύσεις 
στην εξωτερική περίμετρό του, το σχήμα 
όμως είναι κυκλικό. Η κυκλική διαμπερής 
οπή (διαμέτρου 0,6 εκ.) είναι αμφικωνικής 
διατομής.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ192 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο δισκίο το οποίο σώζε-
ται πολύ αποσπασματικά και φέρει ίχνη 
φθοράς. Επίσης, σώζεται ακόμη ένα τμή-
μα του δισκίου το οποίο όμως δεν συνα-
νήκει με το μεγαλύτερο θραύσμα. Το σχή-
μα του θα ήταν κυκλικό και η διαμπερής 
οπή η οποία διακρίνεται θα ήταν κυκλική.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 225 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ193 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 0,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο δισκίο, το οποίο σώζε-
ται σχεδόν ακέραιο. Φέρει θραύσεις στην 
περίμετρό του και ίχνη φθοράς στις δύο 
του όψεις. Η διαμπερής οπή (διαμέτρου 
0,6 εκ.) είναι κυκλικής διατομής.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 228 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ195 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο δισκίο κυκλικού σχήμα-
τος. Σώζεται κατά το ήμισυ αλλά η καμπυ-
λότητα της περιμέτρου του σώζεται καλά. 
Φέρει θραύσεις και ίχνη φθοράς. Η κυκλι-
κή διαμπερής οπή είναι κωνικής διατομής.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 185 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ196 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο το οποίο σώζεται κατά 
το ήμισυ. Φέρει φθορές και θραύσεις στις 
δύο όψεις. Η διαμπερής οπή είναι κυκλι-
κής διατομής.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 188 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ176 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για περίαπτο ορθο-
γώνιου σχήματος και με κυκλική διαμπε-
ρή οπή (διαμέτρου 0,7 εκ.). Η μία του όψη 
έχει θραυσθεί.  
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 228 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ219 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ημίεργο περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο μικροαντικείμενο αμυ-
γδαλόσχημο επίμηκες και ορθογώνιας 
δια τομής. Και στις δύο όψεις διακρίνο-
νται κατά τόπους μελανά στίγματα (χαρα-
κτηριστικά  του πικρόλιθου). Ίχνη κρού-
σης και λείανσης. Πρόκειται πιθανότατα 
για ημίεργο περίαπτο, στο οποίο δεν έχει 
ακόμα ανοιχθεί η διαμπερής οπή ανάρτη-
σης. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ180 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
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ΠΛΑΤΟΣ 1,2  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημίεργος μικρός πέλεκυς με 
λοξότμητες πλευρές. Η φτέρνα σώζεται 
καλά, αλλά η ακμή φέρει ίχνη θραύσης.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ184 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς 
ΜΗΚΟΣ 1,7 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικκύλος πέλεκυς ημίεργος με 
λοξότμητες πλευρές. Η φτέρνα του είναι 
ημίεργη και η ακμή έχει θραυσθεί.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ185 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,8 
ΠΛΑΤΟΣ 1,1  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικκύλος πέλεκυς ημίεργος. 
Η φτέρνα δεν έχει σχηματισθεί ακόμα και 
η ακμή έχει θραυσθεί. Οι πλευρές είναι 
ημίεργες και όχι καλά λειασμένες.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 219 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ194 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικκύλη αξίνα. Η ακμή της εί-
ναι καλά κατεργασμένη όπως και η φτέρ-
να. Οι πλευρές της είναι λοξότμητες και 
σώζεται σε καλή κατάσταση.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 190 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ218 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο αντικείμενο σε σχήμα 
ελαφρώς επιμήκους σφαίρας ελλειπτικής 
διατομής. Αβαθής κοίλανση σε μία από 
τις στενές «πλευρές». Η επιφάνεια καλύ-
πτεται κατά τόπους από ασβεστολιθικό 
ίζημα.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-επίχωση 

ΤΟΜΗ Δ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ66 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,65 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο δισκίο με 
κυκλική διαμπερή οπή ακανόνιστης αμ-
φικωνικής διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με τριβή στην επιφάνεια και στις ευρείες 
πλευρές. Στην μία επιφάνεια διακρίνονται 
δύο διαγώνιες αβαθείς αυλακώσεις, πιθα-
νώς από φυσική φθορά. Σημαντική διά-
βρωση στο αντικείμενο. Δίνεται η διάμε-
τρος οπής. Η εξωτ. διάμετρος είναι: 2,2 εκ. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Ζ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ1 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,1    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,91 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ μικρό τμήμα κυλινδρι-
κού αντικειμένου (ίσως φυσικός σχηματι-
σμός). Εχει ελλειψοειδή διατομή.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ25 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,15  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βλήμα, σωζόμενο περίπου 
κατά το ήμισυ, ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής. Πιθανά ίχνη κατεργασίας με 
κρούση και τριβή επί της επιφάνειας του 
αντικειμένου. Μερική διάβρωση. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 35 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ61 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο διάτρητο αντικείμε-
νο ακανόνιστου πολυγωνικού σχήματος 
και ακανόνιστης ορθογώνιας διατομής. 
Φέρει έξι διαμπερείς οπές ακανόνιστου 
σχήματος και διατομής ασύμμετρα διατε-
ταγμένες στην επιφάνειά του. Ίχνη κατερ-
γασίας με τριβή στην περιφέρεια και την 
μία ευρεία πλευρά. Μερική διάβρωση. 
Διά μετροι οπών: α) 0,2 εκ. β) 0,1 εκ. γ) 0,2 
εκ. δ) 0,15 εκ. ε) 0,1 εκ. στ) 0,08 εκ.  
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-επίχωση 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ96 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,6 
ΠΛΑΤΟΣ 4,3  
ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο επίμηκες διάτρητο 
αντικείμενο ορθογώνιας διατομής. Φέ-
ρει στο άκρο του κυκλική διαμπερή οπή. 
Σαφή ίχνη κατεργασίας με λείανση κυρί-
ως στην περιφέρεια και στην μία ευρεία 
πλευρά. Έχει αποκρουσθεί στο κάτω 
άκρο του και μερική διάβρωση. Λόγω της 
πρώτης ύλης (πικρόλιθος) αλλά και της 
διαμπερούς οπής που φέρει πλησίον του 
ενός άκρου, μπορεί να θεωρηθεί περία-
πτο. Ωστόσο, το σχήμα (ασύνηθες στην 
κατηγορία των περίαπτων) και το μέγεθος 
του αντικειμένου δημιουργούν επιφυλά-
ξεις για την ένταξή του στην συγκεκριμέ-
νη κατηγορία. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ101 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,65  
ΠΑΧΟΣ 0,55  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 

(λείπει το ένα άκρο) περίαπτο ημιελλει-
πτικού σχήματος και ελλειψοειδούς δια-
τομής. Φέρει διαμπερή οπή κυκλικής 
δια τομής. Ίχνη κατεργασίας με λείανση 
σε όλη την επιφάνεια του περίαπτου. Με-
ρική διάβρωση. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 35 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ106 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,25 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ψήφος κυκλικού σχή-
ματος και ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει 
διαμπερή κυκλική οπή σχεδόν κωνικής 
διατομής. Σαφή ίχνη κατεργασίας με λεί-
ανση στην επιφάνεια. Μικρή απόθεση 
αλάτων στα τοιχώματα της οπής. Δίνεται 
η διάμετρος οπής. Η εξωτ. διάμετρος εί-
ναι: 0,65 εκ. 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-επίχωση 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ98 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πιθανός λειαντήρας 
ακανόνιστου σχήματος (πεπλατυσμένο), 
ελλειψοειδούς τομής και διατομής. Σαφή 
ίχνη χρήσης-τριβής στην περιφέρεια. Ελά-
χιστη διάβρωση κατά τόπους. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ100 
ΕΙΔΟΣ Χαλκηδόνιος 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πιθανός λειαντήρας 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Δεν φέρει σαφή 
ίχνη χρήσης ή κατεργασίας. Ελάχιστη διά-
βρωση κυρίως σε περιοχές ρωγμών και 
αποκρούσεων. Ενδεχομένως να αποτελεί 
πρώτη ύλη για την κατασκευή αντικειμέ-
νων. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ140 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,5    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,45 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα, πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος και διατομής. Φέρει 
ίχνη κατεργασίας στην περιφέρεια. Έντο-
να διαβρωμένο σε όλη την επιφάνεια. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 19 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ141 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 3,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα σφαιρικού 
σχήματος και κυκλικής διατομής. Πιθα-
νά ίχνη κατεργασίας με μικρές κρούσεις 
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στην περιφέρεια. Μερική διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις στο ήμισυ του 
βλήματος. 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ139 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ πιθανώς δισκίο ημίεργο    
ΠΑΧΟΣ 2,35 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο ακανό-
νιστου σχήματος και ελλειψοειδούς δια-
τομής φέρον κυκλική αβαθή κοιλότητα 
στο κέντρο της μιας πλευράς (διαμέτρου 
0,6 εκ.). Ελάχιστα ίχνη κρούσης και ιζημα-
τογενείς αποθέσεις. Διάμετρος οπής (0,7 
εκ.).  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Θ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ138 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο σωζόμενο κατά το ήμι-
συ, κυκλικού σχήματος και ορθογώνιας 
διατομής. Φέρει διαμπερή κυκλική οπή 
διαμέτρου 0,8 εκ. αμφικωνικής διατομής. 
Πιθανά ίχνη κατεργασίας με μικρές κρού-
σεις και τριβή στην περιφέρεια. Μεγάλη 
διάβρωση, μικρές αποκρούσεις και απο-
θέσεις αλάτων κατά τόπους. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Ι / Α.Μ. 46 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ55 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  
ΠΑΧΟΣ 0,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο περίαπτο 
τραπεζιοειδούς σχήματος και ορθογώνι-
ας διατομής. Φέρει διαμπερή κυκλική οπή 
αμφικωνικής διατομής, η οποία σώζεται 
κατά το ήμισυ. Σαφή ίχνη κατεργασίας με 
λείανση στην περιφέρεια, καθώς και στις 
δύο ευρείες πλευρές.  
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Terra Rossa/Επι-
κάλυψη φυσικού βράχου 

ΤΟΜΗ Ι / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ19 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 2,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου (ίσως επι-
κρουστήρα) κωνικού σχήματος και σχε-
δόν κυκλικής διατομής. Δεν διαπιστώ-
θηκαν ίχνη κατεργασίας ή χρήσης στην 
επιφάνειά του καθώς αυτή έχει υποστεί 
εντονότατη διάβρωση. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ I / Α.Μ. 49 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ217 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα; 
ΜΗΚΟΣ 1,8 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  

ΠΑΧΟΣ 1,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αδιάγνωστο λίθινο αντικεί-
μενο. Οι επιφάνειες και οι ακμές του δεν 
έχουν λειανθεί. Φέρει θραύσμα και ίχνη 
διάβρωσης. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 

ΤΟΜΗ I / Α.Μ. 59 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ221 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ/ΗΜ)
ΜΗΚΟΣ 6,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο (ημίεργο) 
ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος και 
διατομής. Στην οπίσθια πλευρά εντοπίζε-
ται μεγάλη απόκρουση. Στο ανώτερο τμή-
μα της πρόσθιας πλευράς φέρει οπή δια-
μέτρου 0,4 εκ. Η οπή δεν είναι διαμπερής, 
γεγονός που ενδεχομένως να υποδηλώνει 
ότι πρόκειται για ημίεργο περίαπτο. Ικανή 
διάβρωση κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση 

ΤΟΜΗ I / Α.Μ. 20 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ143 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης (;) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,45  
ΠΑΧΟΣ 0,86  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Στην περιφέρειά της διαπιστώνονται ίχνη 
κατεργασίας με λείανση και κατά τόπους 
στην μία ευρεία πλευρά. Ελάχιστη διά-
βρωση και απόθεση ιζήματος κατά τό-
πους.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Δάπεδο 

ΤΟΜΗ Ι' / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ2 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 2,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα σφαιρικού 
σχήματος και διατομής. Ίχνη αδρής επε-
ξεργασίας της επιφάνειας του αντικειμέ-
νου. Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. 
Μεγάλη διάβρωση και σημαντική ποσό-
τητα ιζηματογενών αποθέσεων.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Ι' / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ32 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρό ακέραιο βλήμα, ακανό-
νιστου σφαιρικού σχήματος και ακανόνι-
στης κυκλικής διατομής. Έντονη διάβρω-
ση και αποθέσεις αλάτων κατά τόπους. 
Δεν διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας επί 
της επιφάνειας του αντικειμένου.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ57 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3 

ΠΛΑΤΟΣ 2,3  
ΠΑΧΟΣ 0,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,32 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
περίαπτο σχεδόν ωοειδούς σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει στο ανώ-
τερο άκρο κυκλική διαμπερή οπή αμφικω-
νικής διατομής και χαμηλότερα δεύτερη 
ημίεργη κυκλική οπή κωνικής διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με λείανση σε όλη την 
επιφάνεια. Απόκρουση (φυσική;) στην πε-
ριφέρεια με πιθανά ίχνη λείανσης. Στην 
οπίσθια πλευρά υπάρχει μικρή κυκλική 
οπή στον ίδιο νοητό άξονα με την κωνική 
οπή που εντοπίστηκε στην πρόσθια πλευ-
ρά. Ο τεχνίτης επιχείρησε ενδεχομένως 
την διάνοιξη μιας δεύτερης διαμπερούς 
οπής, η οποία τελικά δεν ολοκληρώθηκε. 
Το αντικείμενο θεωρείται συνεπώς ημίερ-
γο. Η διάμετρος της δεύτερης οπής είναι 
0,75 εκ.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ79 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,3  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός ακέραιος πέλεκυς 
σχεδόν ορθογώνιου σχήματος και ακανό-
νιστης ελλειψοειδούς διατομής. Καμπυ-
λόγραμμη κατεργασμένη φτέρνα, ευθείες 
πλευρές που λοξοτέμνονται σε σχεδόν 
καμπυλόγραμμη κόψη, άριστα διατηρημέ-
νη. Ίχνη κατεργασίας λείανσης ιδιαίτερα 
στην περιφέρεια. Μερική διάβρωση.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ85 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 1,5 
ΠΛΑΤΟΣ 0,8  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα μικρού περίαπτου, πι-
θανότατα το κατώτερο τμήμα. Διακρίνε-
ται τμήμα της οπής ανάρτησης (δεν είναι 
όμως σαφής η ακριβής διάμετρος). 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ81 
ΕΙΔΟΣ  Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,6  
ΠΑΧΟΣ 0,75  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο διάτρητο 
αντικείμενο, τριγωνικού σχήματος, ελλει-
ψοειδούς διατομής. Μικρές αποκρούσεις 
στην περιφέρεια, διαβρωμένη η μία ευ-
ρεία όψη. Επιμελής επεξεργασία επιφά-
νειας. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ82 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,2  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο πολύ μι-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  •  AURA                                                                                                          ·  341  ·

κρού μεγέθους, ελλειψοειδούς σχήματος 
και ορθογώνιας διατομής. Κατά τόπους 
διακρίνονται σαφή ίχνη επεξεργασίας 
(κυρίως στην περιφέρεια). Πρόκειται πι-
θανώς για ημίεργο περίαπτο ή λειαντήρα.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 23
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ16 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,7   
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο μικρό σφαιρίδιο (βλή-
μα), πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Μικρή απόκρου-
ση επί της μιας ευρείας πλευράς, αδρή επε-
ξεργασία της περιφέρειας. Ίχνη καύσης σε 
όλη την επιφάνεια του αντικειμένου. Ση-
μαντική διάβρωση και αποθέσεις αλάτων. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ41 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο ημίεργο περίαπτο 
επιμήκους ελλειψοειδούς σχήματος και 
ακανόνιστης διατομής. Φέρει ίχνη επεξερ-
γασίας στο ένα άκρο και σε όλη την έκτα-
ση των πλευρικών επιφανειών. Μικρή 
διά βρωση κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ40 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7 
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο τραπεζιοει-
δούς σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής. Φέρει ίχνη χρήσης και επεξεργασίας 
σε τμήμα της περιφέρειας. Πλησίον του 
ενός άκρου διακρίνεται απόπειρα διάνοι-
ξης οπής. Μικρές αποθέσεις αλάτων κατά 
τόπους. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΑ / Α.Μ. 28 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ29 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ)
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,1  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα εργαλείου επιμήκους 
κυλινδρικού σχήματος με τριγωνική δια-
τομή. Ίχνη κατεργασίας στην μία πλευρά. 
Απόθεση ιζημάτων κατά τόπους, κυρίως 
σε μία πλευρά και στα άκρα.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΒ / Α.Μ. 6 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ44 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάτρητο δισκίο σχεδόν ακέ-
ραιο κυκλικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει διαμπερή οπή 
περίπου στο κέντρο. Αποκρούσεις σε 

τμήμα της περιφέρειας. Ίχνη κατεργασίας 
στην περιφέρεια και πιθανώς στις ευρείες 
πλευρές. Σαφής διάβρωση σε όλη την επι-
φάνεια του αντικειμένου. Δίνεται η διάμε-
τρος οπής. Η εξωτ. διάμετρος είναι 5,5 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΒ / Α.Μ. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ48 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,25 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,85 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Ίχνη κατεργασίας με κρούση 
και κατόπιν τριβή στην περιφέρεια και 
ενδεχομένως στις ευρείες πλευρές του 
αντικειμένου. Εντονότατη διάβρωση όλης 
της επιφάνειας και αποθέσεις αλάτων κατά 
τόπους. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΒ / Α.Μ. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ50 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,9 
ΠΛΑΤΟΣ 1,47  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα μικρού μεγέ-
θους, τριγωνικού σχήματος και ελλειψο-
ειδούς διατομής. Κυρτή φτέρνα, ελαφρώς 
αποκλίνουσες πλευρές και ευθύγραμμη 
λοξότμητη κόψη. Ίχνη κατεργασίας με 
κρούσεις και κατά κύριο λόγο λείανση της 
περιφέρειας και της περιοχής της κόψης. 
Η ακμή της κόψης δεν παρουσιάζει ίχνη 
φθοράς από χρήση. Σημαντική διάβρωση 
και αποθέσεις αλάτων κατά τόπους. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΒ / Α.Μ. 25 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ89 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,72 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  
ΠΑΧΟΣ 0,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,47 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο ελλειψο-
ειδούς σχήματος και επιμήκους ελλειψο-
ειδούς διατομής. Φέρει διαμπερή οπή 
αμφικωνικής διατομής. Ίχνη κατεργασίας 
με λείανση σε όλη την επιφάνεια του αντι-
κειμένου. Μικρές αποθέσεις αλάτων κατά 
τόπους, κυρίως στα τοιχώματα της οπής.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΒ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ34 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πλακοειδούς διάτρη-
του δισκίου. Περιφέρεια επεξεργασμένη 
με λείανση και αμφικωνική οπή. Διάβρω-
ση και αποθέσεις αλάτων κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΒ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ39 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 0,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
ημίεργο διάτρητο δισκίο. Ίχνη επεξεργα-
σίας στο σωζόμενο τμήμα της περιφέρειας 
του αντικειμένου. Αμφότερες οι πλευρές 
φέρουν κωνική οπή διαμέτρου 0,3 εκ. Ση-
μαντική διάβρωση και αποθέσεις αλάτων 
σε όλη την επιφάνεια του αντικειμένου. Οι 
δύο οπές δεν συναντώνται. Πρόκειται εν-
δεχομένως για ημίεργο αντικείμενο. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΒ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ122 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,3 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 2,4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σφαιρίδιο πιθανό-
τατα βλήμα, ελλειψοειδούς σχήματος και 
κυκλικής διατομής. Ίχνη επεξεργασίας 
στην περιφέρεια. Σχετική διάβρωση και 
αποθέσεις αλάτων στην μία ευρεία πλευ-
ρά.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΒ / Α.Μ. 11 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ145 
ΕΙΔΟΣ Οστό  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βελόνη (;) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 0,5  
ΠΑΧΟΣ 0,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα βελόνης από οστό 
(ίσως μεγάλου θηλαστικού). Σώζεται το 
ήμισυ περίπου. Διακρίνονται σαφώς οι 
πόροι στο εσωτερικό του οστού. Πιθανά 
ίχνη κατεργασίας προς διαμόρφωση του 
εργαλείου.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΒ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ84 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,6  
ΠΑΧΟΣ 0,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,55 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο ελλειψοει-
δούς σχήματος και ελλειψοειδούς διατο-
μής. Φέρει μεγάλη διαμπερή κυκλική οπή 
σχεδόν κωνικής διατομής. Στην οπίσθια 
πλευρά η διάμετρος της οπής είναι μικρό-
τερη αν και υπάρχουν ίχνη κατεργασίας 
με λάξευση που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ίσως επρόκειτο να γίνει μεγαλύτερη. 
Ίχνη κατεργασίας με λείανση υπάρχουν 
σε όλη την επιφάνεια του περιάπτου. Με-
ρική διάβρωση στην επιφάνεια, κυρίως 
στα τοιχώματα της οπής. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΓ / Α.Μ. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ86 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 1,6 
ΠΛΑΤΟΣ 0,8  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ψήφος ή πιθανό περίαπτο 
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πρισματικού σχήματος και ακανόνιστης 
διατομής. Σώζεται περίπου κατά το ήμι-
συ, φέρει οριζόντιες και κατά τόπους 
κάθετες εγχαράξεις. Στην απόκρουση της 
μιας ευρείας πλευράς διακρίνεται αυλά-
κωση, υποδηλώνοντας ίσως την πορεία 
της διαμπερούς οπής που το τέμνει κάθε-
τα. Μεγάλη διάβρωση και αποθέσεις αλά-
των στις εγχαράξεις.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΓ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ103 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,35 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο σωζόμενο κατά το ήμισυ 
φέρον κυκλική διαμπερή οπή αμφικωνικής 
διατομής στο μέσο περίπου της επιφάνει-
ας. Αποκρούσεις στην περιφέρεια του δι-
σκίου. Διάβρωση στο αντικείμενο. Δίνεται 
η διάμετρος οπής. Η εξωτ. διάμετρος είναι 
4,5 εκ.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΓ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ107
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)  
ΠΛΑΤΟΣ 0,7   
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο αποσπασματικά σωζό-
μενο φέρον κυκλική διαμπερή οπή αμφι-
κωνικής διατομής στο μέσο περίπου της 
επιφάνειάς του. Αποκρούσεις στην περι-
φέρεια του δίσκου. Διάβρωση στην επι-
φάνεια του αντικειμένου. Δίνεται η διάμε-
τρος οπής. Η εξωτ. διάμετρος είναι: 5,8 εκ. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΓ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ110 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου φέρον κυκλική 
διαμπερή οπή αμφικωνικής διατομής. Απο-
κρούσεις στην περιφέρεια. Διάβρωση στην 
επιφάνεια του αντικειμένου. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δίνεται η διάμετρος οπής. 
Η εξωτ. διάμετρος είναι: 5,6 εκ. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΔ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ23 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2 
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου σχεδόν στρογ-
γυλού σχήματος και ελλειπτικής διατο-
μής. Πιθανώς ίχνη κατεργασίας στην περι-
φέρεια. Έντονη διάβρωση της επιφάνειας 
και αποθέσεις αλάτων κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΔ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ24 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 0,95 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο κοι-

λόκυρτου σχήματος και ακανόνιστης δια-
τομής. Η μία πλευρά διαμορφώνει αβαθή 
κοιλότητα (διαμέτρου 2 εκ.) που αποτελεί 
ενδεχομένως φυσική διαμόρφωση του 
ασβεστολιθικού πετρώματος. Σημαντική 
κατά τόπους διάβρωση κυρίως στην κυρ-
τή πλευρά. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΔ / Α.Μ. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ76 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 0,55 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,35 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο ορθογώ-
νιου σχήματος και διατομής. Φέρει στο 
ανώτερο άκρο του κυκλική διαμπερή 
οπή αμφικωνικής διατομής. Χαμηλότερα, 
στον ίδιο νοητό άξονα, φέρει δεύτερη 
οπή με την ίδια μορφή. Ίχνη κατεργασί-
ας με λείανση σε όλη την επιφάνεια του 
περιάπτου. Λίγη διάβρωση κατά τόπους. 
Δίνεται η διάμετρος της μιας οπής. Η διά-
μετρος της δεύτερης είναι 0,45 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΔ / Α.Μ. 1 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ95 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο φέρον κυκλική 
διαμπερή οπή αμφικωνικής διατομής πε-
ρίπου στο μέσο της επιφάνειας. Δεν σώζε-
ται η αρχική περιφέρεια του δισκίου (με 
εξαίρεση ενός μικρού τμήματός της που 
φέρει σαφή ίχνη κατεργασίας με τριβή). 
Διάβρωση σε όλη την επιφάνεια του αντι-
κειμένου. Δίνεται η διάμετρος της οπής. Η 
εξωτ. διάμετρος είναι 4 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΕ / Α.Μ. 25 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ72 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,7 
ΠΛΑΤΟΣ 0,75 
ΠΑΧΟΣ 0,85  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αδιάγνωστο ακέραιο αντι-
κείμενο ακανόνιστου σχήματος, πιθανώς 
ημίεργο εργαλείο. Φέρει ίχνη κατεργασίας 
με λείανση και κρούση στην μία πλευρά 
του. Ελάχιστες ιζηματογενείς αποθέσεις.  
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΕ / Α.Μ. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ78 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)   
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου φέρον κυκλική 
οπή αμφικωνικής διατομής, αποκρούσεις 
στην περιφέρεια και ίχνη τριβής στην μία 
ευρεία επιφάνεια. Παρατηρούνται ιζημα-
τογενείς αποθέσεις κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΕ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ99 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 

ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο περίαπτο, 
ακανόνιστου ωοειδούς σχήματος και ελ-
λειψοειδούς διατομής. Φέρει πλησίον 
του ενός άκρου του διαμπερή οπή κυκλι-
κού σχήματος και αμφικωνικής διατομής. 
Υπάρχουν ίχνη κατεργασίας με λείανση σε 
όλη την επιφάνειά του. Το άκρο που φέρει 
την οπή έχει αποφλοιωθεί στην μία του 
πλευρά.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΕ / Α.Μ. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ151 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,7  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τραπεζιο-
ειδούς σχήματος με κυρτή φτέρνα και 
καμπύλες τις μακρές πλευρές του. Σώζε-
ται άριστα διατηρημένη ακμή με ακέραιη 
κόψη. Κατεργασία με λείανση και κρούση. 
Άριστη κατάσταση με ελάχιστα ίχνη διά-
βρωσης και ιζηματογενούς απόθεσης κυ-
ρίως στην μία πλευρά του.  
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΕ / Α.Μ. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ168 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου κυκλικού σχή-
ματος και ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει 
σε κάθε πλευρά οπή κωνικής διατομής, 
όχι διαμπερή. Αποκρούσεις στην περι-
φέρεια και ίχνη κατεργασίας και στις δύο 
πλευρές. Κατά τόπους έντονη διάβρωση.  
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΕ / Α.Μ. 2 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ169 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξίνα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη αξίνα τριγωνικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Στρογγυλεμένη φτέρνα, πλευρές ευθείες 
αποκλίνουσες που καταλήγουν σε λοξό-
τμητη συμμετρική κόψη. Σαφής διαμόρ-
φωση οξείας ακμής. Ίχνη κατεργασίας με 
λείανση από την περιοχή της κόψης ως το 
κέντρο στην μία ευρεία πλευρά και μόνο 
στην περιοχή της κόψης στην άλλη. Το ερ-
γαλείο διατηρείται σε άριστη κατάσταση.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-λιθορριπή 

ΤΟΜΗ ΙΖ / Α.Μ. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ142 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο σχεδόν κυκλι-
κού σχήματος και ορθογώνιας διατομής. 
Φέρει διαμπερή οπή σχεδόν αμφικωνικής 
διατομής. Η περιφέρειά του έχει διαμορ-
φωθεί με την τεχνική της απόκρουσης. 
Οι δύο ευρείες επιφάνειές του, χρώματος 
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γκριζωπού, που σώζονται σε αρκετά καλή 
κατάσταση έχουν υποστεί κατεργασία με 
τριβή. 
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-επίχωση

ΤΟΜΗ ΙΖ / Α.Μ. 11 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ153 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος; ή σφονδύλι;
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
τέχνεργο ακανόνιστου σχήματος και ελ-
λειψοειδούς διατομής. Το σωζόμενο τμή-
μα εμφανίζει μία αποστρογγυλεμένη γω-
νία. Διαπιστώνονται ίχνη κατεργασίας με 
λείαν ση σε όλη την επιφάνεια. Φέρει πε-
ρίπου στο κέντρο διαμπερή κυκλική οπή.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ ΙΖ / Α.Μ. 3 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ154 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου φέρον κυκλική 
οπή αμφικωνικής διατομής, αποκρούσεις 
στην περιφέρεια και ιζηματογενείς απο-
θέσεις κυρίως στην μία πλευρά.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ ΙΖ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ170 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Βλήμα) (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,5    
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σφαιρίδιο πεπιε-
σμένου σφαιρικού σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Ίχνη κατεργασίας με 
τριβή στην περιφέρεια. Ενδεχομένως να 
αποτελούσε βλήμα. Μεγάλη διάβρωση 
και ιζηματογενείς αποθέσεις στο μεγαλύ-
τερο μέρος της επιφάνειας.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΖ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ171 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς ημιελλει-
ψοειδούς σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Κυρτή φτέρνα, ευθείες πλευρές 
που καταλήγουν σε λοξότμητη κόψη με 
ευθεία ακμή. Ίχνη κατεργασίας με λείανση 
στην περιφέρεια, στις ευρείες πλευρές και 
ιδιαίτερα στην περιοχή της κόψης. Ελάχι-
στη διάβρωση κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΗ / Α.Μ. 25 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ149 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,8  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός ακέραιος πέλεκυς, 
σχεδόν ορθογώνιου σχήματος και ακανό-
νιστης ελλειψοειδούς διατομής. Καμπυ-
λόγραμμη κατεργασμένη φτέρνα, ευθείες 

πλευρές που λοξοτέμνονται σε σχεδόν 
ευθύγραμμη κόψη, ελάχιστα αποκεκρου-
σμένη. Ίχνη κατεργασίας ιδιαίτερα στην 
περιφέρεια. Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά 
τόπους. Ίχνη διάβρωσης στην μία ευρεία 
πλευρά. 
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΗ / Α.Μ. 30 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ150 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,6  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο τριγωνι-
κού με αποστρογγυλεμένες γωνίες σχή-
ματος και ακανόνιστης διατομής. Η μία 
πλευρά είναι σχεδόν επίπεδη, ενώ η άλλη 
είναι εντελώς ακανόνιστη. Υπάρχει συσ-
σώρευση αλάτων κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Δάπεδο 2 

ΤΟΜΗ ΙΗ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ155
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σμίλη (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,1 
ΠΛΑΤΟΣ 0,7  
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σμίλης με κυλινδρικό 
πεπλατυσμένο σχήμα. Η φτέρνα της έχει 
αποσπασθεί. Οι πλευρές της είναι κα-
μπυλόσχημες και καταλήγουν σε ακμή, 
η οποία δεν φέρει καλά λειασμένη κόψη. 
Κατεργασία με κρούση και λείανση, όχι 
όμως πολύ καλής ποιότητας. Ελάχιστα 
ίχνη διάβρωσης και ιζηματογενούς από-
θεσης κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΗ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ156 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,1  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημίεργος πέλεκυς μικρού με-
γέθους, σχεδόν ορθογώνιου σχήματος 
με αποστρογγυλεμένες γωνίες. Η φτέρνα 
είναι κυρτή, οι μακρές πλευρές είναι κα-
μπύλες και καταλήγουν σε ημίεργη ακμή. 
Κατεργασία με κρούση και λείανση. Ίχνη 
διάβρωσης και ιζηματογενείς αποθέσεις 
κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΗ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ157 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο δισκίο κυκλι-
κού σχήματος και ορθογώνιας διατομής, 
που φέρει μη διαμπερή οπή αμφικωνικής 
διατομής. Στην περιφέρεια υπάρχει σειρά 
αποκρούσεων. Έχει υποστεί κατεργασία με 
λείανση και τριβή στην περιφέρεια και στις 
δύο ευρείες επιφάνειες. Ίχνη διάβρωσης.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΗ / Α.Μ. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ222 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα 
ΜΗΚΟΣ 2,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,8  
ΠΑΧΟΣ 1,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινο αντικείμενο σε σχήμα 
πεπλατυσμένης σφαίρας. Ίχνη λείανσης. 
Η επιφάνεια καλύπτεται κατά τόπους από 
ασβεστολιθικό ίζημα και φέρει ίχνη διά-
βρωσης.  
ΦΑΣΗ Αρχική Φάση-Επίχωση

ΤΟΜΗ ΙΗ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ215 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο 
ΜΗΚΟΣ 2,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,2  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αντικείμενο αυτό ίσως 
προοριζόταν για περίαπτο. Το σχήμα του 
είναι ακανόνιστο. Φέρει ίχνη φθοράς.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ152 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο 
περίαπτο ακανόνιστου κυκλικού σχή-
ματος και αμφικωνικής διατομής. Φέρει 
διαμπερή οπή κυκλικού σχήματος και 
αμφικωνικής διατομής. Διακρίνονται 
ίχνη επεξεργασίας, κυρίως λείανσης, σε 
όλη την επιφάνειά του, ενώ διακρίνονται 
εμφανώς τα ίχνη από την προσπάθεια 
διάνοιξης της οπής. Σε ορισμένα σημεία 
υπάρχουν ιζηματογενείς αποθέσεις. 
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ158 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σμίλη (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 1,1 
ΠΛΑΤΟΣ 0,8  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα σμίλης σχεδόν ορ-
θογώνιου σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Η φτέρνα έχει αποσπασθεί, οι 
μακρές πλευρές καμπυλώνονται και απο-
λήγουν σε καλά κατεργασμένη ακμή με 
άριστα διατηρημένη κόψη. Κατεργασία με 
λείανση και κρούση. Διατήρηση σε άριστη 
κατάσταση σχεδόν χωρίς διάβρωση.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ160 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα πεπιεσμένου 
σφαιρικού σχήματος και ελλειψοειδούς 
διατομής. Εντοπίζονται στην περιφέρεια 
ίχνη κατεργασίας με λείανση και κρούση. 
Κατά τόπους διάβρωση.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ161 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σμίλη (ΤΜ) (ΗΜ) 
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ΜΗΚΟΣ 2,7 
ΠΛΑΤΟΣ 1,6  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ημίεργης σμίλης, πεπλα-
τυσμένου κυλινδρικού σχήματος. Η φτέρνα 
έχει αποσπασθεί, οι μακρές πλευρές είναι 
ευθύγραμμες και καμπυλώνονται σε ημίερ-
γη ακμή. Ίχνη επεξεργασίας με λείανση και 
κρούση. Κατά τόπους ίχνη διάβρωσης.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 5 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ162 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αδιάγνωστης χρήσης αντικεί-
μενο από πικρόλιθο, σχεδόν ορθογώνιου 
παραλληλόγραμμου σχήματος και ελλει-
ψοειδούς διατομής. Έχει αποσπασθεί η 
μία στενή πλευρά του. Φέρει ίχνη επεξερ-
γασίας με κρούση και έπειτα λείανση, κυ-
ρίως στις ακμές. Υπάρχει αρκετή απόθεση 
αλάτων κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση/τρί-
τωνες 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ163 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ)    
ΠΑΧΟΣ 0,8 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου φέρον κυκλική 
οπή μη διαμπερή και αμφικωνικής διατο-
μής. Φέρει αποκρούσεις στην περιφέρεια. 
Επίσης φέρει ίχνη τριβής και λείανσης 
στην περιφέρεια και στις δύο ευρείες επι-
φάνειες. Ίχνη διάβρωσης, ιδίως στην μία 
ευρεία επιφάνεια.  
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ164 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) ;
ΜΗΚΟΣ 1,9 
ΠΛΑΤΟΣ 1,8  
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο δι-
σκίο (;) με διαμπερή οπή αποσπασματικά 
σωζόμενη, αμφικωνικής διατομής. Φέρει 
αποκρούσεις στην περιφέρεια. Ίχνη κατερ-
γασίας με τριβή στην μία ευρεία πλευρά 
και κρούσης στην περιφέρεια.  
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ165 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3 
ΠΛΑΤΟΣ 1,5  
ΠΑΧΟΣ 0,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα πιθανού δισκίου αδι-
ευκρίνιστου σχήματος και διατομής. Το 
σωζόμενο τμήμα σώζει τμήμα οπής ελλει-
ψοειδούς διατομής. Ίσως πρόκειται για 
υφαντικό βάρος.  
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 7 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ166 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,45 
ΠΛΑΤΟΣ 1,1  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενος 
πέλεκυς ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Δεν σώζεται η φτέρνα του. Καμπύ-
λες πλευρές που απολήγουν σε λοξότμητη 
ευθύγραμμη συμμετρική κόψη και πλή-
ρως διαμορφωμένη ακμή. Υπάρχουν ίχνη 
κατεργασίας σε όλη την επιφάνειά του, 
κυρίως με κρούση και έπειτα λείανση. 
Κατά τόπους ιζηματογενείς αποθέσεις.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 15 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ167 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1,2 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο ελλειψο-
ειδούς σχήματος και διατομής, πιθανώς 
βλήμα. Σχετική διάβρωση και αποθέσεις 
αλάτων στην μία πλευρά.  
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 40 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ200 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (;) (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,1 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανό βλήμα που σώζεται ακέ-
ραιο με λίγα ίχνη φθοράς στις επιφάνειες.
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 46 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ197 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο κυκλικού σχήματος με 
διαμπερή οπή αμφικωνικής διατομής. Δεν 
φέρει θραύσεις. Ίχνη φθοράς στις δύο 
επιφάνειες. Η διαμπερής οπή είναι στο 
κέντρο και έχει διάμετρο 0,5 εκ.  
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ202 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,7  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο σωζόμενο σχεδόν κατά 
το ήμισυ. Φέρει θραύσεις και ίχνη φθο-
ράς. Από την οπή σώζονται ελάχιστα ίχνη.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 38 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ205 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,3  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο το οποίο σώζεται κατά 
το ήμισυ. Φέρει θραύσεις και ίχνη φθοράς 
στις επιφάνειές του. Η διαμπερής οπή εί-
ναι κυκλική και με κωνική διατομή. Το δι-
σκίο πιθανώς είχε κυκλικό σχήμα.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 32 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ206 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο αποσπασματικά σωζό-
μενο. Ίχνη φθοράς και θραύσης στις επιφά-
νειές του. Το σχήμα του θα ήταν κυκλικό.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ204 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (;) (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,1  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για μικκύλο λίθινο 
εργαλείο προς επεξεργασία. Η πλευρά του 
έχει λειανθεί μερικώς, αλλά η φτέρνα και 
η ακμή δεν έχει σχηματιστεί. Στόχος θα 
ήταν η κατασκευή πέλεκυ ή λειαντήρα. 
Λίγα ίχνη θραύσης και ίχνη φθοράς στην 
επιφάνειά του.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 36 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ198 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λειαντήρας (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,4 
ΠΛΑΤΟΣ 1,9    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λειαντήρας ακέραιος. Η επι-
φάνειά του φέρει ίχνη φθοράς και ίζημα.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 40 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ199 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,5 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 2,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα σχεδόν σφαι-
ρικού σχήματος. Σώζεται σε καλή κατά-
σταση. Ίχνη φθοράς στην επιφάνειά του.  
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ203 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,5 
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα ωοειδούς σχή-
ματος. Φέρει ελάχιστα ίχνη φθοράς.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΘ / Α.Μ. 40 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ201 
ΕΙΔΟΣ Δεντάλιο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος 
ΜΗΚΟΣ 1,7 
ΠΛΑΤΟΣ 0,5   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ψήφος κυλινδρικού σχήματος 
με διαμπερή κυκλική οπή. Φέρει θραύσεις 
και ίχνη φθοράς στην επιφάνειά της, το 
σχήμα όμως διατηρείται άριστα.  
ΦΑΣΗ Τρωγλοδυτική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ73 
ΕΙΔΟΣ  Αδιάγνωστο 
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ΜΗΚΟΣ 1 
ΠΛΑΤΟΣ 1,7  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο πεπιε-
σμένου κυλινδρικού σχήματος και σχεδόν 
ορθογώνιας διατομής. Φέρει ίχνη επεξερ-
γασίας με τριβή και λείανση σε όλη την 
επιφάνειά του και απόκρουσης στο ένα 
άκρο του καθώς και αποθέσεις αλάτων σε 
τμήματα της επιφάνειάς του.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ74 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 1,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,1  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα αδιάγνωστου αντικει-
μένου σχεδόν τετράπλευρου σχήματος με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες. Ίχνη κατερ-
γασίας με λείανση και κρούση. Εντοπίζο-
νται ίχνη διάβρωσης και ιζηματογενούς 
απόθεσης κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ93 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο σχεδόν κυκλι-
κού σχήματος και ορθογώνιας διατομής. 
Φέρει διαμπερή αμφικωνική οπή. Στην 
περιφέρεια διακρίνονται σημεία αποκρού-
σεως, ενώ οι δύο ευρείες του επιφάνειες 
έχουν υποστεί επεξεργασία με τριβή.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ94 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο ακανόνι-
στου τριγωνικού με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες σχήματος. Φέρει οπή ακανόνιστου 
κυκλικού σχήματος και αμφικωνικής δια-
τομής πλησίον της στενότερης πλευράς. 
Κάτω από την οπή υπάρχει κάθετη εγχά-
ραξη, η οποία καταλήγει να τέμνει την 
κορυφή του περιάπτου σε δύο μέρη. Η 
διάμετρος της οπής είναι 0,6 εκ. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ105 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,3 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο σχεδόν κυκλι-
κού σχήματος και ορθογώνιας διατομής. 
Φέρει μία διαμπερή οπή αμφικωνικής 
διατομής και μία ακόμα μη διαμπερή οπή 
δίπλα στην προηγούμενη. Στην περιφέ-
ρειά του διαπιστώνονται σημεία κρού-
σης, ενώ οι δύο ευρείες του επιφάνειες, 
που σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση, 
έχουν υποστεί επεξεργασία με τριβή.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 18 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ126 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,9 
ΠΛΑΤΟΣ 1,2  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός ακέραιος πέλεκυς ελ-
λειψοειδούς σχήματος και ορθογώνιας 
διατομής, καμπυλόγραμμη κατεργασμένη 
φτέρνα και κατεργασμένες πλευρές, που 
λοξοτέμνονται σε μία άριστα διατηρημέ-
νη αλλά ημιτελή κόψη. Ίχνη κατεργασίας 
υπάρχουν σε όλη του την επιφάνεια, κυ-
ρίως με λείανση. Ελάχιστη διάβρωση κατά 
τόπους.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ127 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,9 
ΠΛΑΤΟΣ 1,6  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρός αποσπασματικά σωζό-
μενος πέλεκυς. Ελλειψοειδούς σχήματος 
και διατομής, με ημιτελή κόψη, από την 
οποία έχει αποσπασθεί ένα μικρό τμήμα 
της μιας γωνίας. Έχει επίσης αποσπασθεί 
τμήμα της φτέρνας. Υπάρχουν ίχνη επεξερ-
γασίας σε όλη την επιφάνειά του, κυρίως 
στην περιφέρεια. Η μία του πλευρά είναι 
άριστα λειασμένη και σχεδόν επίπεδη ενώ 
η άλλη έχει απολεπισθεί κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 31 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ208 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,7 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δισκίο που σώζεται σχεδόν 
κατά το ήμισυ. Οι επιφάνειές του φέρουν 
θραύσεις και ίχνη φθοράς. Η οπή του δι-
σκίου δεν σώζεται. Από την καμπυλότητα 
της περιμέτρου του τμήματος φαίνεται 
ότι το σχήμα του θα ήταν κυκλικό.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 33 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ209 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,9 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποσπασματικά σωζόμενο δι-
σκίο που φέρει θραύσεις και ίχνη φθοράς. 
Επίσης η μία όψη του φέρει παχύ ίζημα. 
Το σχήμα του θα ήταν κυκλικό. Η οπή του 
δισκίου δεν σώζεται.  
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 31 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ212 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,3 
ΠΛΑΤΟΣ 3,9  
ΠΑΧΟΣ 1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο που φέρει 
πολλά ίχνη θραύσης στις επιφάνειές του. 

Το σχήμα του είναι κυκλικό και η διαμπε-
ρής οπή είναι αμφικωνικής διατομής. Η 
διάμετρος που δίνεται είναι της οπής.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 34 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ220 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης/Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ-ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,6 
ΠΛΑΤΟΣ 1,8  
ΠΑΧΟΣ 1,01  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίθινος πέλεκυς ημίεργος. Σα-
φώς διαμορφωμένες είναι οι τρεις από τις 
τέσσερεις ακμές (η μία μακρά και οι δύο 
βραχείες) όπως επίσης και η μία όψη του 
πέλεκυ. Τμήμα της άλλης όψης καθώς και 
της μιας μακράς ακμής είναι ακατέργαστο. 
Σαφή ίχνη κρούσης και λείανσης σε όλα 
τα κατεργασμένα σημεία.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ210 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2,9  
ΠΑΧΟΣ 1,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημίεργο περίαπτο. Οι ακμές 
του δεν έχουν λειανθεί. Σώζεται σε καλή 
κατάσταση, αλλά έχει θραυσθεί στην μία 
του γωνία.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ211 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 2,8  
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κυκλικού σχήματος περίαπτο 
με ελάχιστα ίχνη φθοράς στις επιφάνειές 
του. Μεγάλη ομοιότητα με τα δισκία από 
ασβεστόλιθο. Η κυκλική οπή ανάρτησης 
είναι αμφικωνικής διατομής και διαμέ-
τρου 0,5 εκ. 
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 31 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ214 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο 
ΜΗΚΟΣ 2,7 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αδιάγνωστο αντικείμενο. Πι-
θανή προσπάθεια επεξεργασίας. Φέρει 
κάποια ίχνη φθοράς στις επιφάνειές του.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 29 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ207 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σμίλη (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2 
ΠΛΑΤΟΣ 0,9  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικκύλη σμίλη. Η ακμή της εί-
ναι καλά επεξεργασμένη, αλλά οι πλευρές 
και η φτέρνα δεν έχουν λειανθεί. Πλάτος 
φτέρνας: 0,9 εκ. Δεν φέρει ίχνη φθοράς. 
Είναι πιθανό να πρόκειται για ημίεργο πέ-
λεκυ αντί σμίλης.  



ΤΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ •  AURA                                                                                                          ·  346  ·

ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-επίχωση 

ΤΟΜΗ ΙΣΤ / Α.Μ. 31 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ213 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σμίλη (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,4 
ΠΛΑΤΟΣ 0,9  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημίεργη σμίλη. Σώζεται σε 
καλή κατάσταση. Η ακμή και η φτέρνα 
είναι καλά επεξεργασμένες. Οι πλευρές 
δεν φέρουν ίχνη λείανσης. Έχει ελάχι-
στα ίχνη φθοράς. Ενδεχομένως να πρό-
κειται για πέλεκυ αντί σμίλης.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 0 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ8 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,2 
ΠΛΑΤΟΣ 3,8  
ΠΑΧΟΣ 0,95  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα δισκίου κυκλικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει σε κάθε πλευρά οπή κωνικής δια-
τομής, όχι διαμπερή. Αποκρούσεις στην 
περιφέρεια και ίχνη κατεργασίας και 
στις δύο πλευρές. Κατά τόπους έντονη 
διάβρωση.  
ΦΑΣΗ Επιφανειακό στρώμα 

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ10 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,1 
ΠΛΑΤΟΣ 0,5  
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο ακανόνι-
στου πολυεδρικού σχήματος και τρα-
πεζιοειδούς διατομής. Φέρει δύο πα-
ράλληλες περιμετρικές εγχαράξεις, ενώ 
διαπιστώνονται επίσης ίχνη επεξεργα-
σίας με κρούση και έπειτα με τριβή σε 
όλη την επιφάνειά του.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ13 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 1,6  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα κυλινδρικού περιά-
πτου. Φέρει έντονα ίχνη λείανσης σε 
ολόκληρη την επιφάνειά του. Στο ένα 
άκρο του κοντά στην απότμηση φέρει 
έντονη περιμετρική εγχάραξη.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ17 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 5,8 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο επιμή-
κους ελλειψοειδούς σχήματος και δια-
τομής. Φέρει διαμπερή οπή στο άνω 
στενό άκρο. Ίχνη επεξεργασίας με κρού-
ση και τριβή σε όλη την επιφάνεια. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-επίχωση 

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ27 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 2,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,7 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο αντικείμενο, πι-
θανώς σφονδύλι, σχεδόν σφαιρικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει διαμπερή οπή 1 εκ., ακανόνιστου 
κυκλικού σχήματος και αμφικωνικής 
διατομής. Υπάρχουν ίχνη επεξεργασίας 
με κρούση και κατόπιν τριβή στην μία 
πλευρά και στην περιφέρεια του αντι-
κειμένου, ενώ η άλλη πλευρά έχει υπο-
στεί έντονη διάβρωση και διαπιστώνο-
νται ιζηματογενείς αποθέσεις.
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ33 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος 
ΜΗΚΟΣ 4,4 
ΠΛΑΤΟΣ 3,3  
ΠΑΧΟΣ 2,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πιθανή ψήφος πεπιεσμένου 
κυλινδρικού σχήματος. Φέρει ημιτελή 
οπή κυκλικού σχήματος και κωνικής 
δια τομής αλλά όχι διαμπερή. Έχει εμ-
φανή ίχνη λείανσης και κατεργασίας σε 
όλη την επιφάνειά του. Διάβρωση και 
ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ35 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,6 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,05 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκοειδές αντι-
κείμενο μικρών διαστάσεων και ακα-
νόνιστου κυκλικού σχήματος. Διαπι-
στώνονται ίχνη επεξεργασίας στην 
περιφέρειά του με τριβή. Φέρει ιζημα-
τογενείς αποθέσεις. Δεν υπάρχει οποια-
δήποτε προσπάθεια να δημιουργηθεί 
οπή. Ίσως πρόκειται για πώμα.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ38 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,9 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρή ακέραιη ψήφος πο-
λυγωνικού πεπιεσμένου σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει στο 
κέντρο της διαμπερή οπή κωνικής δια-
τομής. Φέρει ίχνη κατεργασίας και λεί-
ανσης σε ολόκληρη την επιφάνειά της.  
Η διάμετρος οπής είναι 0,7 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ42 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πώμα    
ΠΑΧΟΣ 1,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκοειδές αντι-
κείμενο ακανόνιστου σχήματος. Φέρει 
ίχνη επεξεργασίας με λείανση στην μία 

του πλευρά, ενώ η άλλη πλευρά και η 
περιφέρεια παραμένουν ακατέργαστες. 
Δεν έχει γίνει προσπάθεια δημιουργίας 
οπής. Ίσως πρόκειται για πώμα.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ45 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,4  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο διάτρητο περίαπτο 
σχεδόν ορθογώνιου σχήματος με απο-
στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει τέσσε-
ρις διαμπερείς οπές στο μέσο περίπου, 
σχεδόν συμμετρικά διατεταγμένες στην 
επιφάνειά του, κυκλικού σχήματος και 
κωνικής διατομής αλλά όχι ισομεγέθεις. 
Στην μία πλευρά υπάρχουν εκατέρωθεν 
των διαμπερών οπών άλλες εννέα (5-4) 
οπές, αλλά όχι διαμπερείς. Αντίστοιχα 
στην άλλη πλευρά υπάρχουν οκτώ οπές 
(4-4), αλλά όχι διαμπερείς. Άριστη κα-
τεργασία και ίχνη τριβής.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ47 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο δισκίο μικρού με-
γέθους και ακανόνιστου σχήματος. Φέ-
ρει οπή (0,5 εκ.) ακανόνιστου κυκλικού 
σχήματος και αμφικωνικής διατομής. 
Έχει υποστεί επεξεργασία με τριβή 
στην περιφέρειά του. Σε μία του πλευρά 
είναι σχεδόν ευθύγραμμο. Ίσως πρόκει-
ται για υφαντικό βάρος.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ49 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 0,9  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος μικρός πέλεκυς 
σχήματος σχεδόν ορθογώνιου και 
ελλειψοειδούς διατομής. Καμπυλό-
γραμμη κατεργασμένη φτέρνα, σχεδόν 
ευθείες πλευρές που καταλήγουν σε 
καμπυλόγραμμη κόψη με στομωμένη 
ακμή. Άριστη επεξεργασία. Στην μία 
πλευρά ιδιαίτερα παρατηρούνται ιζη-
ματογενείς αποθέσεις.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ54 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 4,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 0,7  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος μικρός πέλεκυς 
σχήματος σχεδόν ισοσκελούς τριγώνου 
και ελλειψοειδούς διατομής. Καμπυλό-
γραμμη κατεργασμένη φτέρνα. Σχεδόν 
ευθείες πλευρές που καταλήγουν σε 
καμπυλόγραμμη κόψη. Άριστη κατεργα-
σία. Ιζηματογενείς αποθέσεις κατά τό-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  •  AURA                                                                                                          ·  347  ·

πους, κυρίως στην μία ευρεία πλευρά.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-επίχωση 

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ58 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (;) (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 0,6   
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα ψήφου από πικρό-
λιθο που φέρει διαμπερή οπή αποσπα-
σματικά σωζόμενη. Ελάχιστες αποθέ-
σεις αλάτων.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ59 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)   
ΠΑΧΟΣ 0,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3,4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο δισκίο κυ-
κλικού σχήματος, ορθογώνιας διατο-
μής, που φέρει διαμπερή οπή αμφικωνι-
κής διατομής. Η περιφέρεια φέρει σειρά 
αποκρούσεων. Έχει υποστεί κατεργασία 
με λείανση και τριβή στην περιφέρεια 
και στις δύο ευρείες επιφάνειες.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 12 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ60 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 4,1 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 0,5  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακανόνιστο τμήμα δισκί-
ου σχεδόν κυκλικού σχήματος. Φέρει 
ίχνη οπής, η οποία φαίνεται ότι ήταν 
διαμπερής. Εμφανή ίχνη λείανσης και 
κατεργασίας στην επιφάνειά του. Διά-
βρωση κατά τόπους και ιζηματογενείς 
αποθέσεις κυρίως στην μία πλευρά του.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ62 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 1,9 
ΠΛΑΤΟΣ 2,2  
ΠΑΧΟΣ 0,4  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο τριγωνι-
κού σχήματος με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες και ελλειπτική διατομή. Φέρει 
διαμπερή οπή στο άνω άκρο του. Σε 
όλη την επιφάνειά του έχει υποστεί κα-
τεργασία με τριβή και λείανση. Ιζηματο-
γενείς αποθέσεις στην μία του πλευρά.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ63 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)     
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,9 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο βλήμα πεπιεσμέ-
νου σφαιρικού σχήματος και ελλειψοει-
δούς διατομής φέρον ίχνη κατεργασίας. 
Ελάχιστη συσσώρευση αλάτων κατά 
τόπους.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

Κ / Α.Μ. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ64 

ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,8 
ΠΛΑΤΟΣ 1,2  
ΠΑΧΟΣ 0,5 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο περίαπτο ορθογώ-
νιου σχήματος με αποστρογγυλεμένες 
γωνίες και ορθογώνιας διατομής. Φέρει 
διαμπερή οπή στο άνω άκρο. Σε όλη την 
επιφάνεια έχει υποστεί κατεργασία με 
τριβή και λείανση.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 9 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ67 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δισκίο (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,7 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχεδόν ακέραιο δισκίο κυ-
κλικού σχήματος και ορθογώνιας διατο-
μής. Φέρει οπή διαμπερή αμφικωνικής 
διατομής. Η περιφέρεια φέρει σειρά 
αποκρούσεων. Υπάρχουν ίχνη κατερ-
γασίας με τριβή και κρούση από την 
περιφέρεια στο κέντρο. Ιζηματογενείς 
αποθέσεις στην μία ευρεία πλευρά.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση 

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ68 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψήφος (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 0,4 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιη ψήφος κυκλικού 
σχήματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Φέρει διαμπερή οπή κυκλικού σχήμα-
τος και αμφι κωνικής διατομής στο κέ-
ντρο της περίπου. Υπάρχουν σαφή ίχνη 
κατεργασίας με λείανση σε όλη την επι-
φάνεια της ψήφου. Η διάμετρος οπής 
είναι 0,4 εκ. 
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ71 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 3,6 
ΠΛΑΤΟΣ 2,6  
ΠΑΧΟΣ 0,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τμήμα περιάπτου σχεδόν 
ορθογώνιου σχήματος με αποστρογ-
γυλεμένες τις γωνίες της μιας πλευράς 
του. Φέρει διαμπερή οπή (0,8 εκ.) αμφι-
κωνικού σχήματος. Κάτω από την οπή 
φέρει και στις δύο πλευρές από μία 
βαθειά εγχάραξη, που χωρίζει το αντι-
κείμενο σε δύο τμήματα, τα οποία όμως 
έχουν αποκολληθεί, και σώζεται τμήμα 
τους. Ίχνη κατεργασίας με λείανση και 
τριβή σε όλη την επιφάνειά του. Παρα-
τηρούνται ίχνη διάβρωσης. Η διάμε-
τρος οπής είναι 0,8 εκ.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ147 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αδιάγνωστο (ΤΜ) 
ΜΗΚΟΣ 5,7 
ΠΛΑΤΟΣ 5,9  
ΠΑΧΟΣ 1,1  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αδιάγνωστο αποσπασματι-

κά σωζόμενο αντικείμενο (ίσως πώμα). 
Ακανόνιστο σχήμα και ελλειπτική δια-
τομή. Απόπειρα διάνοιξης οπής περί-
που στο κέντρο της μιας πλευράς. Φέρει 
κατεργασία με κρούση στην περιφέρεια.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 8 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ148 
ΕΙΔΟΣ Ανδεσίτης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 2,2 
ΠΛΑΤΟΣ 1,6  
ΠΑΧΟΣ 0,6  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιος πέλεκυς τραπε-
ζιοειδούς σχήματος και αμφικωνικής 
διατομής. Καμπυλόγραμμη φτέρνα, 
πλευρές καμπυλόγραμμες που καταλή-
γουν σε λοξότμητη ευθύγραμμη κόψη. 
Υπάρχουν ίχνη επεξεργασίας σε όλη 
την επιφάνεια του πελέκεως, κυρίως 
στην κόψη, με κρούση και έπειτα τριβή. 
Ύπαρξη ιζηματογενών αποθέσεων.  
ΦΑΣΗ Κυκλική Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ172 
ΕΙΔΟΣ Ασβεστόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλήμα (ΑΚ)    
ΠΑΧΟΣ 2,1 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2,8 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο σφαιρίδιο μικρού 
μεγέθους πεπιεσμένου σφαιρικού σχή-
ματος και ελλειψοειδούς διατομής. 
Ίχνη κατεργασίας με κρούση και κα-
τόπιν τριβή σε όλη την επιφάνεια του 
σφαιριδίου. Έντονη διάβρωση και ιζη-
ματογενείς αποθέσεις κατά τόπους.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 23 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ173 
ΕΙΔΟΣ Διαβάσης; 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περίαπτο (;) (ΗΜ) 
ΜΗΚΟΣ 6,4 
ΠΛΑΤΟΣ 2  
ΠΑΧΟΣ 1,8  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ακέραιο πιθανό περίαπτο 
επιμήκους κυλινδρικού σχήματος και 
ελλειψοειδούς διατομής. Φέρει ίχνη κα-
τεργασίας με τριβή στην περιφέρεια και 
κατεργασίας με μικρές κρούσεις και τρι-
βή στα δύο άκρα. Στο ένα άκρο διαπι-
στώνεται έκκεντρη διαμόρφωση οπής 
μικρού βάθους. Ενδεχομένως πρόκειται 
για περίαπτο η κατεργασία του οποίου 
δεν ολοκληρώθηκε. Μεγάλη διάβρωση 
και ύπαρξη ιζηματογενών αποθέσεων.  
ΦΑΣΗ Ορθογώνια Φάση-Επίχωση  

ΤΟΜΗ Κ / Α.Μ. 37 
ΑΡ. ΕΥΡ. Μ216 
ΕΙΔΟΣ Πικρόλιθος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέλεκυς (ΑΚ) 
ΜΗΚΟΣ 3.5 
ΠΛΑΤΟΣ 2,4  
ΠΑΧΟΣ 1,2  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημίεργος πέλεκυς. Η επε-
ξεργασία της ακμής έχει ολοκληρωθεί, 
αλλά έχει θραυσθεί. Η φτέρνα είναι αλ-
λοιωμένη και οι πλευρές του δεν έχουν 
λειανθεί ακόμα.  
ΦΑΣΗ Φάση Επέκτασης-Επίχωση 
              





Τα βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα
Όστρεα και  Οστά

ΜΕΡΟΣ Α': ΟΣΤΡΕΑ

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο νεολιθικός οικισμός Καντού Κουφόβουνος βρίσκεται σε υψόμετρο 243 μ. από την επιφάνεια 
της θάλασσας, σε ιδιαίτερα ευνοϊκό για τον προϊστορικό άνθρωπο περιβάλλον1. Η βόρεια και 
ανατολική κλιτύς του υψώματος όπου ιδρύθηκε ο οικισμός είναι απόκρημνες. Αντίθετα, η 
νότια και η δυτική οι οποίες καταλήγουν σε μικρό παραπόταμο του Κούρη ποταμού είναι σχε-
τικά ομαλές. Ο Κούρης που βρίσκεται πλησίον του οικισμού και εκβάλλει στην περιοχή της 
χερσονήσου του Ακρωτηρίου διευκολύνει την επαφή με την θάλασσα. Κατά συνέπεια, ο προϊ-
στορικός άνθρωπος είχε σχετικά εύκολη πρόσβαση σε ποικίλα φυσικά περιβάλλοντα, δηλαδή 
το υγρό στοιχείο, την πυκνή, την δασώδη και την χαμηλή βλάστηση. Ο λόφος, σύμφωνα με τα 
πορίσματα της γεωλογικής έρευνας, έχει υπέδαφος πλούσιο σε κιμωλία. Αρχικά, μάλλον χα-
ρακτηριζόταν από πυκνή φυτική κάλυψη: χαρουπόδεντρα, βελανιδιές, κυπαρίσσια, ελιές και 
θαμνώδη βλάστηση. Τα φυσικά αναλήμματα της δυτικής πλαγιάς διαμορφώθηκαν ως τόποι 
καλλιέργειας. Το συγκεκριμένο περιβάλλον είναι κατάλληλο για την διαβίωση ποικίλων ζω-
ικών ειδών, όπως ελαφιών, θηραμάτων καθώς και την βοσκή αιγοπροβάτων. Αυτή η εικόνα 
του παλαιοπεριβάλλοντος διαμορφώνεται από την ανασκαφική έρευνα, την επίπλευση, την 
εργαστηριακή έρευνα και την εργαστηριακή ανάλυση. Οι συνέπειες της ανθρώπινης επέμ-
βασης στο περιβάλλον υπήρξαν έντονες και μακροχρόνιες. Η συστηματική αποψίλωση του 
λόφου για την αύξηση της καλλιεργήσιμης γης είχε ως συνέπεια το σημερινό τοπίο να υπο-
στεί σοβαρές αλλοιώσεις.2 

Τα πολιτισμικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία για την πανίδα και την χλωρίδα, διαγρά-
φουν την εικόνα μιας εύρωστης κοινωνίας με μικτή οικονομία, βασισμένη στην γεωργία, στην 
κτηνοτροφία και στο κυνήγι. Ο οικισμός εντάσσεται στον «πολιτισμό της Σωτήρας», δηλαδή 
στην Κεραμική Νεολιθική περίοδο (5200-4000/3900 π.Χ. περίπου) με πέντε κύριες φάσεις κα-
τοίκησης.3 Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται το μαλακολογικό, το ζωολογικό και το ανθρωπο-
λογικό υλικό, που συνελέγησαν κατά την διάρκεια της ανασκαφής. Η αναγνώριση των ειδών, 

1   Βλ. Μαντζουράνη 1994β, 1-29, Μαντζουράνη 1996, 1-28.
2   Για τις αλλοιώσεις του χώρου λόγω της σύγχρονης άροσης βλ. Μαντζουράνη 1994β, 3, Mantzourani 2003, 85.
3   Μαντζουράνη 2009.
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οι χρήσεις τους και η διερεύνηση του τρόπου ζωής των κατοίκων ήταν οι βασικοί στόχοι 
της έρευνας. Κρίθηκε σκόπιμο η μελέτη να ξεκινήσει από την παρουσίαση των απλούστερων 
ζωικών μορφών, όπως είναι τα θαλάσσια και τα χερσαία μαλάκια, και να ακολουθήσουν οι 
λοιπές ομάδες ζωικών καταλοίπων με τελευταία τα ανθρώπινα οστεολογικά κατάλοιπα.4

6.2. ΤΑ ΟΣΤΡΕΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤΟΥ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ

Τα μαλάκια (Mollusca) αποτελούν την πολυπληθέστερη συνομοταξία ζώων μετά τα αρθρό-
ποδα, με περισσότερα από 100.000 είδη. Στα μαλάκια περιλαμβάνονται διάφορα είδη όπως 
τα σαλιγκάρια, οι αχιβάδες, τα καλαμάρια και τα χταπόδια. Ζουν κατά πλειονότητα στο νερό, 
συνήθως στην θάλασσα, τους ωκεανούς αλλά και σε γλυκά νερά. Πρωτοεμφανίσθηκαν κατά 
την Εδιακάρια περίοδο (ή Ηντιακάρια), που είναι η τελευταία περίοδος του προτεροζωικού 
αιώνα, ακριβώς πριν την Κάμβριο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα οστά και τα κελύφη των 
μαλακίων που ανευρέθησαν ήταν σε πολύ κακή κατάσταση διατήρησης, είχαν χάσει το χρώμα 
και σε πολλά από αυτά έλειπαν οι εξωτερικές στοιβάδες του δομικού υλικού τους (Eικ. 443:1). 
Ήταν ιδιαίτερα εύθρυπτα και με πολλά συγκρίματα, η αποκόλληση των οποίων συχνά κατέ-
ληγε στην καταστροφή του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού καταλοίπου (ecofacts). Για τους 
λόγους αυτούς, στις περισσότερες περιπτώσεις, πιθανές επεμβάσεις ανθρωπογενούς προέ-
λευσης στο όστρεο καθώς και φωτογραφίες από το υλικό αυτό δεν μπορούν να μας δώσουν 
ασφαλείς πληροφορίες για το είδος και για κάποιας φύσεως δευτερογενή χρήση.5

6.3. ΜΑΛΑΚΙΑ

Από την θέση Καντού Κουφόβουνος περισυνελέγησαν όλα τα όστρεα μαλακίων από όλες τις 
ανασκαφικές περιόδους. Αναγνωρίσθηκαν θαλάσσια και χερσαία είδη ακέραια και θραύσματα. 
Έγινε προσπάθεια συνδυασμού των θυρών των διθύρων και επίσης προσπάθεια απόδοσης 
του ΜΝΙ6 διθύρων και γαστεροπόδων. Τα θαλάσσια όστρεα είναι το σχετικά καλύτερα διατη-
ρημένο παλαιοπεριβαλλοντικό υλικό στο Καντού, καθώς αυτά ανθίστανται περισσότερο στην 
διάβρωση.

Αναγνωρίσθηκαν συνολικά 31 είδη θαλασσίων μαλακίων και 4 είδη χερσαίων, καθώς και 1 
είδος γλυκού νερού, 1 αρθρόποδο και 1 σκαφόποδο. Πρόκειται για χαρακτηριστικά είδη που 
προέρχονται από ποικίλους βιοτόπους, πιο συγκεκριμένα  δελταϊκές αποθέσεις, βραχώδεις 
ακτές και βαθειά νερά. Συνεπώς, η συλλογή τους αποτελεί σημαντικό αρχαιοπεριβαλλοντικό 
δείκτη υποδεικνύοντας επαφές με ανάλογες περιοχές και τοπία και επομένως τις κινήσεις των 
προϊστορικών κατοίκων της θέσης, μέσω του ποταμού προς τις ακτές και την θάλασσα.

Το μαλακολογικό υλικό μελετήθηκε με την εξής μεθοδολογία: στα πρώτα στάδια έγινε 
ο καθαρισμός των οστρέων από τα χώματα και τα συγκρίματα που ήταν προσκολλημένα 

4   Η μελέτη του αρχαιοπεριβαλλοντικού υλικού, οστών και οστρέων έγινε επί τόπου στα εργαστήρια της ανα-
σκαφής με την βοήθεια των φοιτητριών: Ισμήνης Κάβουρα, Αναστασίας Τσαλίκη και Μαρίας Γκιώνη. Ο υποψή-
φιος διδάκτωρ Daisuke Yamaguchi συμμετείχε ενεργά στην τελική φάση επεξεργασίας. Για την παραχώρηση 
του υλικού αυτού ευχαριστούμε θερμά την ανασκαφέα Καθηγήτρια Ελένη Μαντζουράνη.
5   Ο Δρ Γ. Μπασιάκος (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) ανέλυσε δύο δείγματα υλικού οργανικής προέλευσης από την ανα-
σκαφή. Παρόμοια ευρήματα βρίσκονταν αναμεμειγμένα με οστά και όστρεα. Επειδή τα όστρεα και τα οστά 
ήταν ολόλευκα και πολύ κατεστραμμένα από το όξινο έδαφος η μακροσκοπική αναγνώριση και η κατάταξή 
τους σε συγκεκριμένη ομάδα ευρημάτων δεν ήταν εφικτή. Η μικροσκοπική εργαστηριακή ανάλυση έδειξε ότι 
πρόκειται σε κάποιες περιπτώσεις για σταλαγμιτικό υλικό (KAR 1) και σε άλλες για οστό (βλ. Παράρτημα 4).
6   “Μinimum number of individuals (MNI)” στα Ελληνικά είναι «Ελάχιστος αριθμός ατόμων (ΕΑΑ)».
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στην επιφάνειά τους και δυσχέραιναν πολύ την αναγνώρισή τους. Στην συνέχεια έγινε η 
αναγνώριση των ειδών και η προσπάθεια ταύτισης των θραυσμάτων και της αποκατάστασης 
του υλικού όπου αυτό κατέστη εφικτό. Ακολούθησε  η λεπτομερής καταγραφή σε δελτία. Όπως 
και το υπόλοιπο υλικό της ανασκαφής συμπεριλήφθηκε σε βάση δεδομένων (Παράρτημα 1). 
Έγιναν πίνακες ανά είδος και κατά φάση (Παράρτημα 2 ) που οδήγησαν στην δημιουργία 
διαγραμμάτων διακύμανσης των ειδών ανά φάση (Πίν. 6.1-6.2). Στην συνέχεια έγινε πίνακας 
των βιοτόπων των αναγνωρισθέντων ειδών μαλακίων, αρθροπόδων και λοιπών ειδών7 
(Παράρτημα 3). Ο συνολικός αριθμός των θαλάσσιων και χερσαίων οστρέων ανέρχεται σε 
1739.

Πίν.  6 .1 :  Δ ιάγραμμα διακύμανσης όλων των θα λάσσιων μα λακίων ανά φάση

Πίν.  6 .2 :  Δ ιάγραμμα διακύμανσης όλων των χερσαίων μα λακίων ανά φάση

7   Στον πίνακα αναφέρονται μόνον τα στρωματογραφημένα είδη.
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6.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ

Οι ονομασίες όλων των μαλακίων ακολουθούν την διεθνή και γενικώς απoδεκτή ορολογία 
στα λατινικά. Οι ποσότητες των οστρέων που αναγράφονται στους πίνακες και στο κείμενο 
αφορούν κυρίως σε θραύσματα οστρέων και όχι σε ακέραια. Ο ακριβής προσδιορισμός του 
ΜΝΙ τις περισσότερες φορές δεν ήταν εφικτός λόγω της μεγάλης φθοράς των κελυφών.

6.5. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

Στον Νεολιθικό οικισμό του Καντού Κουφόβουνος μελετήθηκαν 1739 όστρεα και κατάλοιπα 
συγγενών θαλάσσιων και χερσαίων ειδών. Πρέπει να σημειωθεί ότι εκ των ανωτέρω κατα-
λοίπων μόνον τα 1251 θραύσματα και ολόκληρα όστρεα προέρχονται από στρωματογραφη-
μένα ανασκαφικά σύνολα. Τα υπόλοιπα 488 προέρχονται από το επιφανειακό στρώμα και την 
Terra Rossa και επομένως η παρουσία τους αξιολογείται μόνο χάρη στην μεγαλύτερη ποικιλία 
ειδών.

Συνολικά αναγνωρίσθηκαν 33 είδη, εκ των οποίων 10 είδη διθύρων μαλακίων, 19 γαστερο-
πόδων, 1 είδος που ζει σε γλυκά νερά, 1 είδος που ανήκει στα εχινοδέρματα, 1 είδος που ανήκει 
στα αρθρόποδα και 1 είδος που ανήκει στα σκαφόποδα8. Ποσοτικά (Παράρτημα 2) προηγείται 
το είδος Murex (Hexaplex και Bolinus) με 183 όστρεα και ακολουθούν σε μικρότερες ποσότητες 
τα είδη Mitrella με 67 όστρεα, Cardium με 63 όστρεα, και Fusinus με 35 όστρεα, Melanopsis με 
24 όστρεα (μαλάκιο γλυκών νερών) και Patella με 20 όστρεα. Τα υπόλοιπα είδη εκπροσωπού-
νται με μικρά ποσοστά. Από την αναλυτική παρουσίαση των ειδών προκύπτει ότι τα γαστε-
ρόποδα εμφανίζονται σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα απ’ ό,τι τα δίθυρα. Από την μελέτη των 
βιοτόπων τους (Παράρτημα 3) φαίνεται ότι κατά κύριο λόγο τα θαλάσσια είδη που βρέθηκαν 
προέρχονται από τις κοντινές ακτές, εξίσου από αμμώδεις, ιλυώδεις και βραχώδεις παραλίες 
και βυθούς και από σχετικά μικρά βάθη (την υπό και βαθυπαράλια ζώνη). Η εικόνα αυτή συμ-
φωνεί με το τοπίο της υπό εξέταση θέσης, με τον χαρακτήρα της οικονομίας και γενικότερα 
με τον τρόπο ζωής των προϊστορικών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καθώς η οικονομία 
βασιζόταν στην καλλιέργεια της γης, στην κτηνοτροφία και παράλληλα στην συλλογή τροφής 
και στην αλιεία. Τα είδη αυτά είναι εδώδιμα και δεν διαφέρουν από αυτά που βρέθηκαν σε 
άλλες σύγχρονες θέσεις της Κύπρου,9 αποτελούν διατροφικά κατάλοιπα και τα περισσότερα 
βρέθηκαν μαζί με οστά ζώων. Μερικά από αυτά και ιδιαίτερα τα όστρεα που ανήκουν στα είδη 
Murex φέρουν ακανόνιστη οπή στην κοιλιακή χώρα. Επιπλέον, πολλά από τα όστρεα που ανή-
κουν στο είδος Patella έχουν δακτυλιόσχημη μορφή και η περιφέρειά τους φέρει πολλαπλή 
ρηγμάτωση. Στην περίπτωση της πορφύρας είναι εμφανής η προσπάθεια εξαγωγής του ζώου 
και στην περίπτωση της πεταλίδας ο θρυμματισμός υποδεικνύει την χρήση αιχμηρού εργα-
λείου για την αποκόλλησή της από το βραχώδες υπόστρωμα. Συνεπώς, αποτελούν σαφώς 
διατροφικά κατάλοιπα. Ορισμένα πολύ μικρά όστρεα διαφόρων ειδών μεταφέρθηκαν μάλλον 
τυχαία προσκολλημένα σε άλλα ή συνελέγησαν για τα ωραία χρώματα και το σχήμα τους. Δεν 

8  Ο τελικός αριθμός των ειδών αναφέρεται μόνο στα είδη, δηλαδή, ένα είδος μπορεί να συμπεριλαμβάνει 2 
ή 3 υποείδη. Για παράδειγμα, το είδος Murex εκπροσωπείται με 2 υποείδη – Hexaplex turunculus και Bolinus 
brandaris, όμως επειδή βρέθηκαν και θραύσματα Murex που λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης δεν μπο-
ρούν να αποδοθούν με ακρίβεια σε turunculus ή brandaris, επομένως το Murex προσμετράται μόνο ως ένα 
είδος.
9   Για παράδειγμα, βλ. Dance 1961, 237-238, Ridout 1982, 437-452, Wilkins 1953, 438-440, Reese 2003, 455-459, 
Reese και Webb 2006, 257-261, κ.ά. Ο Reese έχει μελετήσει μαλακολογικό υλικό από μεγάλο αριθμό θέσεων 
της προϊστορικής Κύπρου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  •  AURA                                                                                                          ·  353  ·

έχουν εντοπισθεί μέχρι στιγμής, όστρεα, τα οποία να φέρουν ίχνη κατεργασίας προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν ως κοσμητικά ή χρηστικά αντικείμενα (Eικ. 443:2).

6.6. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΜΑΛΑΚΙΑ, ΣΚΑΦΟΠΟΔΑ, ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΚΑΙ 
ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ 

Τα είδη των μαλακίων δεν θα παρουσιασθούν στον Κατάλογο 7 σύμφωνα με το ποσοστό εύ-
ρεσης αλλά κατά ομοταξία (π.χ. Δίθυρα, Γαστερόποδα) σε αλφαβητική σειρά για λόγους ευκο-
λίας του αναγνώστη. Όσον αφορά στην ποσότητα ανά είδος προσμετρώνται όλα τα όστρεα 
στρωματογραφημένα και μη (Παράρτημα 1), καθώς κάθε ένα από αυτά είναι ενδεικτικό του 
βιοτόπου και του ευρύτερου φυσικού χώρου από τον οποίο προέρχεται.10

6.7. ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

Τα χερσαία μαλάκια είναι ενδεικτικά της υγρασίας αλλά και του χερσαίου μικροπεριβάλλο-
ντος καθώς παρέχουν πληροφορίες για την υγρασία, την θερμοκρασία, το έδαφος και επο-
μένως για το κλίμα και κατ’ επέκταση για την βλάστηση που επικρατούσε στις συγκεκριμένες 
περιόδους. Τα περισσότερα ζουν σε ασβεστολιθικά εδάφη. Αναφορές για τα χερσαία μαλάκια 
γίνονται από την αρχαιότητα στα έργα του Αριστοτέλη, του Πλίνιου και του Διοσκουρίδη. Η 
συστηματική τους μελέτη, όμως, αρχίζει το 1911 από τον A. Dollfus. Τότε αναγνωρίζεται η 
σπουδαιότητά τους και προτείνονται ως συγκριτικό υλικό για την ταύτιση των διαφορετικών 
ανασκαφικών στρωμάτων11. Για τους προϊστορικούς χρόνους η σημασία της εύρεσής τους σε 
μία ανασκαφή είναι καταρχάς περιβαλλοντική, επειδή αυτά θεωρούνται αξιόπιστοι περιβαλ-
λοντικοί δείκτες. Δεν πρέπει όμως να αγνοηθούν και άλλες χρήσεις τους, όπως η συμβολή 
τους στην διατροφή, (ιδιαίτερα κατά την Μεσολιθική εποχή)12 και ο συμβολισμός που τους 
αποδίδεται (π.χ. κατά την Γάλλο-ρωμαϊκή περίοδο και μετέπειτα). Τα χερσαία μαλάκια ζουν 
παντού, από τις αμμώδεις ακτές μέχρι τις ψηλές κορυφές των βουνών, αλλά πολλά προτιμούν 
υγρές και ζεστές περιοχές με πολλή βλάστηση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση 
και την ανάπτυξή τους είναι χημικοί και φυσικοί. Όσον αφορά στους πρώτους το ασβέστιο 
είναι απαραίτητο για την δημιουργία του κελύφους, για την αναπαραγωγή και την ολοκλή-
ρωση των λειτουργιών τους. Έχει παρατηρηθεί ότι η μαλακοπανίδα στα ασβεστούχα εδάφη 
είναι πάντοτε πλουσιότερη ποσοτικά και ποιοτικά σε σχέση με τα μη ασβεστούχα. Τα μαλάκια 
παίρνουν συνήθως το ασβέστιο που χρειάζονται είτε από το υπόστρωμα,13 όταν όμως αυτό 
δεν επαρκεί, συνωστίζονται σε ασβεστούχα σημεία και τρέφονται από τα κελύφη άλλων σα-
λιγκαριών. Όσο πλουσιότερο είναι το έδαφος σε pΗ και CaCO3 τόσο μεγαλύτερα σε μέγεθος 
είναι και τα κελύφη τους. Διασπείρονται στον χώρο ενεργητικά ή παθητικά, δηλαδή από μόνα 
τους ή μέσω κάποιου άλλου παράγοντα.

Τα χερσαία μαλάκια είναι γαστερόποδα και διακρίνονται σε Προσωβράγχια και Πνευμονο-
φόρα. Τα περισσότερα έχουν όστρακο με σπείρα δεξιά (δεξιόστροφα) ή με σπείρα αριστερά 
(αριστερόστροφα). Η οικογένεια Helicidae περιλαμβάνει περίπου 3500 χιλιάδες είδη. Τα χερ-

10   Εδώ προσμετρώνται όλα τα όστρεα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ερευνητών διεθνώς δεν υπάρχει 
ακόμη απόλυτη συμφωνία για την ονομασία και τις ακριβείς υποδιαιρέσεις των ειδών. Στην παρουσίαση αυτή 
έγινε προσπάθεια να αποδοθούν τα είδη με την ασφαλέστερη ταξινομική κατάταξη.
11   Δεν υπάρχει ακόμη οδηγός χερσαίων μαλακίων της Ελλάδας και της Κύπρου.
12   Καραλή 2001, 173-175, Lubell 2004.
13   Π.χ. τα φυτοφάγα από τα φύλλα των δένδρων.
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σαία μαλάκια στις περισσότερες μελέτες μαλακολογικού υλικού από αρχαιολογικές θέσεις 
είναι παρόντα αλλά συνήθως συλλέγονται δειγματοληπτικά και για τον λόγο αυτό φαίνονται 
ανύπαρκτα ή λιγοστά στις αντίστοιχες δημοσιεύσεις.

Στο Καντού αναγνωρίσθηκαν 1028 όστρεα από 4 χερσαία είδη, εκ των οποίων αξιολογούνται 
μόνο 735 τα οποία προέρχονται από στρωματογραφημένα ανασκαφικά σύνολα (Παραρτήματα 
1-2). Ποσοτικά προηγείται το είδος Helix cincta με 622 όστρεα. Ακολουθούν το είδος Helicella με 
97 όστρεα και σε αισθητά μικρότερες ποσότητες τα είδη Chilostoma και Rumina.

Όσον αφορά στην ποσότητα ανά είδος προσμετρώνται όλα τα όστρεα στρωματογραφη-
μένα και μη, καθώς κάθε είδος είναι ενδεικτικό του βιοτόπου και του ευρύτερου φυσικού 
χώρου από τον οποίο προέρχεται.

Γενικά, από την μελέτη των βιοτόπων των χερσαίων μαλακίων φαίνεται ότι τα περισσό-
τερα προέρχονται από ποικιλία εδαφών, όπως βραχώδεις περιοχές, ξηρά και ασβεστολιθικά 
εδάφη. Πρόκειται για εντόπια είδη χαρακτηριστικά κυρίως ανοικτού και ξηρού χώρου. Η ει-
κόνα αυτή συμφωνεί με το τοπίο της υπό εξέταση θέσης. Τα περισσότερα είναι εδώδιμα, δεν 
διαφέρουν από αυτά που βρέθηκαν στις άλλες σύγχρονες θέσεις της Κύπρου και αποτελούν 
διατροφικά κατάλοιπα, κυρίως όσα βρέθηκαν μαζί με οστά ζώων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ιδιαίτερα το είδος Rumina στον χώρο υποδεικνύει κάπως υγρότερο περιβάλλον από το σημε-
ρινό. Τα Helix καταναλώνονται από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

6.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το μαλακολογικό υλικό που προέρχεται από την ανασκαφή του Καντού Κουφόβουνου χαρα-
κτηρίζεται από ποικιλία χερσαίων και θαλασσίων ειδών14.

Όσον αφορά στις πληροφορίες που παρέχονται από τις μέχρι τώρα δημοσιεύσεις 
αντίστοιχου υλικού από την Κύπρο, η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην καταμέτρηση 
των ειδών και λιγότερο στους λόγους παρουσίας τους στα εκάστοτε αρχαιολογικά σύνολα. 
Γενικότερα, περιορισμένη είναι μέχρι τώρα η έρευνα και η μελέτη της θερμιδικής τους αξίας 
και επομένως της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην διατροφή.

Στο Καντού τα θαλάσσια μαλάκια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούν σημαντικούς δεί-
κτες επικοινωνίας μέσω των ποτάμιων οδών με τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και με την 
ανοικτή θάλασσα καθώς μερικά από αυτά είναι ενδεικτικά αλιευτικών πρακτικών σε βαθειά 
νερά. Τα θαλάσσια όστρεα που έχουν βρεθεί σε όλες τις φάσεις δεν διαφέρουν από εκείνα 
που βρέθηκαν σε άλλες προϊστορικές θέσεις της Κύπρου. Προέρχονται τόσο από ποικιλία 
βιοτόπων, βραχώδεις ακτές, όσο και από δελταϊκές αποθέσεις αλλά και από βαθειά νερά (Πα-
ράρτημα 3). Βρέθηκαν διάσπαρτα στην ανασκαφή, σε δάπεδα, μέσα και έξω από τις οικίες, σε 
ταφές και πολλά σε απορρίμματα. Ασχέτως των ποσοστών παρουσίας τους, δύο είδη εμφανί-
ζονται σχεδόν σε όλες τις Φάσεις (Πίν. 6.1): Πρόκειται για τα είδη Murex και Cardium, τα οποία 
προέρχονται από διαφορετικούς βιοτόπους και φαίνεται να έχουν την ίδια χρήση σε κάθε 
φάση ζωής του οικισμού. Αναλυτικότερα, το είδος Murex, το οποίο εκπροσωπείται από δύο 
υποείδη (trunculus και brandaris), ζει στην μέση και υποπαράλια ζώνη σε βυθό με βράχους και 
ιλύ και προηγείται σε όλες τις φάσεις εκτός από την Φάση Επέκτασης. Το είδος Cardium ζει 
σε ρηχά νερά αλλά και βαθύτερα μέχρι 50 μ. βάθους και έπεται του προηγουμένου είδους σε 
όλες τις φάσεις εκτός από την Φάση Επέκτασης. Η παρουσία των περισσοτέρων θαλασσίων 

14   Καραλή 1997, 32-46.
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μαλακίων είναι ενδεικτική συλλογής αλλά και αλιευτικών δραστηριοτήτων. Δεν μαρτυρείται 
η χρήση του Murex για την παραγωγή πορφύρας λόγω των ενδείξεων στα εναπομείναντα κε-
λύφη.15 Τα περισσότερα έφεραν οπή από αλιευτικό εργαλείο (καμάκι). Αυτό είναι χαρακτηρι-
στικό δείγμα της χρήσης του μαλακίου ως δoλώματος ή στην διατροφή. Περιστασιακή χρήση 
στην κόσμηση, ως περίαπτο, θα ήταν πιθανή, αλλά δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωσή της σε 
σχέση με τα κατά περίπτωση αρχαιολογικά σύνολα. Ο μικρότερος αριθμός οστρέων βρέθηκε 
στην Κυκλική Φάση. Η απουσία κατεργασμένων οστρέων όπως εργαλείων και κοσμημάτων 
πιθανώς να οφείλεται στην κακή διατήρηση των καταλοίπων.

Ένα ακόμη είδος οστρέου με ενδιαφέρουσα δευτερεύουσα χρήση είναι ο τρίτων. Τα όστρεα 
τρίτωνα που βρέθηκαν δεν φέρουν ίχνη επεξεργασίας. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα 
στην Τομή ΙΘ γνωστή ως «περιοχή του Τρίτωνα» βρέθηκαν δυο τρίτωνες σε αρκετά καλή κα-
τάσταση (17,5 εκ., +/-11,2 εκ., Εικ. 444:1-2). Η σημασία του είδους αυτού και του οστρέου 
του στις προϊστορικές ανασκαφές της Ελλάδας και της Κύπρου έχει αποτελέσει αντικείμενο 
εκτενών συζητήσεων.16 Η παρουσία του συγκεκριμένου είδους υποδηλώνει συχνά χρήσεις 
συμβολικού ή και λατρευτικού χαρακτήρα. Η εύρεσή τους στον συγκεκριμένο χώρο είναι εν-
δεικτική, σύμφωνα με την ανασκαφέα, πιθανότατα τελετουργικού θεμελίωσης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το είδος γλυκού νερού Melanopsis praemorsa Linné παρέχει 
πιθανότατα μία σημαντικής φύσεως αρχαιοπεριβαλλοντική ένδειξη για το περιβάλλον και την 
μορφή της εγκατάστασης στο Καντού. Ίσως κατά την Τρωγλοδυτική Φάση για κάποιο χρονικό 
διάστημα τμήμα του οροπεδίου να καλύφθηκε από λιμνάζοντα ύδατα, όπως υποδεικνύουν 
τα κελύφη των μη εδωδίμων αυτών μαλακίων γλυκού νερού. Διαφορετικά η παρουσία των 
τελευταίων θα μπορούσε να οφείλεται στην μεταφορά τους στην θέση τυχαία μαζί με υλικό 
πηλοκονιάματος για κατασκευαστικούς λόγους.

Τα χερσαία μαλάκια, παρόντα σε όλες τις Φάσεις, αποτελούν περίπου το ήμισυ των 
οστρέων παρέχοντας μία περαιτέρω ενδιαφέρουσα ένδειξη για την ζωή στο προϊστορικό Κα-
ντού, καθώς υποδεικνύουν ένα θερμό και υγρό περιβάλλον.

15   Ως γνωστόν, η σάρκα του μαλακίου Murex sp. χρησιμοποιήθηκε και για την παρασκευή χρωστικής ουσίας, 
της πορφύρας, για την οποία πολλά έχουν γραφεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Karali 2014). Η πορφύρα 
προέρχεται από την χρωστική ουσία, η οποία παράγεται από τον αδένα ορισμένων ειδών μαλακίων της Με-
σογείου. Μετά τον αποχωρισμό της σάρκας από το όστρεο, η σάρκα, όπου και βρίσκεται ο αδένας του ζώου, 
συσσωρευόταν σε κοιλότητες ανοιγμένες στο έδαφος. Εκεί παρέμεναν για χρονικό διάστημα τριών ημερών, 
ώσπου να αποσυντεθούν. Η οσμή που αναδυόταν από τους σωρούς των εκτεθειμένων μαλακίων ήταν έντονη 
και πολύ δυσάρεστη. Απαιτείται μεγάλη ποσότητα σάρκας μαλακίου για την παρασκευή μόνο 2,28 χιλιοστο-
γράμμων βαφής. Απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδες (12.000) μαλάκια του είδους Murex για την παρα-
γωγή 1,5 χλγ. πορφύρας, ποσότητας επαρκούς για την βαφή μόνο του περίγυρου ενός ενδύματος.
16   Στην Μεσόγειο ζουν αρκετά είδη Τριτώνων τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των Κυματιδών. Συχνότερα 
είναι τα είδη Charonia sequaenzae και Charonia nodifera. Κατά την επεξεργασία του το όστρεο δεν υφίσταται 
ιδιαίτερες μετατροπές. Το είδος Triton χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες περιπτώσεις ως μουσικό όργανο, τρο-
μπέτα (βούκινο) μετά την αποκοπή της αιχμηρής απόληξης και λείανση του συγκεκριμένου σημείου. Χρησι-
μοποιήθηκε, επίσης, χωρίς ιδιαίτερη επέμβαση ως αρυτήρας (κουτάλα) όπως είναι γνωστό και από άλλα μέρη 
του Αιγαίου και κυρίως από την Κρήτη (Karali 1999, 22-24, Karali et al. υπό δημοσίευση). Κατά την Εποχή του 
Χαλκού βρίσκεται σε ταφές και  αρχαιολογικά σύνολα με διαφορετική συμβολική σημασία.
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ΜΕΡΟΣ Β': ΟΣΤΑ

6.9. ΖΩΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Στα οστά των ζώων που βρέθηκαν στο Καντού, ο προσδιορισμός των ειδών και η διάκριση των 
ανατομικών χαρακτήρων τους έγινε με βάση την γενικότερα αποδεκτή μεθοδολογία. Πολύ-
τιμη υπήρξε η δυνατότητα ταύτισης της Dama dama χάρη στην συμβολή και στην συγκριτική 
συλλογή του Δρ Paul Croft. Εκτός από τον διαχωρισμό και την αναγνώριση των ανατομικών 
τμημάτων και των ζωικών ειδών, η διαδικασία καταγραφής συμπεριέλαβε και τον εντοπισμό 
στοιχείων δηλωτικών της ανθρώπινης παρέμβασης, όπως για παράδειγμα ενδείξεων καύσης 
και ιχνών σφαγής (“Cutmarks”). Η κατάσταση διατήρησης των οστών ήταν ιδιαίτερα κακή 
λόγω του όξινου εδάφους και του μεγάλου βαθμού θραύσης τους (Eικ. 444:3). Δεν κατέστη 
δυνατή η διάγνωση παθολογικών περιπτώσεων και μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο σε 
όσα οστά είχαν σχετικά ικανοποιητικό μέγεθος (σύμφωνα με την μέθοδο A. von den Driesch).17 
Για τους παραπάνω λόγους η αναγνώριση ηλικίας σφαγής δεν κατέστη εφικτή. Για τον λόγο 
αυτό, πιθανότατα δεν βρέθηκαν κατάλοιπα μικρών ζώων όπως για παράδειγμα τρωκτικά και 
ερπετά.18

Το όνομα Καντού Κουφόβουνος είναι δηλωτικό ερπετού, του «κουφού» ή «κουφής» (Vipera 
lebetina, Vipera ammodytes) είδη δηλητηριωδών φιδιών, που ήταν γνωστά στην περιοχή από 
τους αρχαίους χρόνους, όμως δεν βρέθηκαν σχετικά κατάλοιπα.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί διατηρήθηκαν κυρίως τα οστά μεγαλυτέρου μεγέθους ζώων. 
Βρέθηκαν συνολικά 261 οστά (Πίν. 6.3) και ταυτίσθηκαν 39 οστά (Πίν. 6.4). Επιβεβαιώθηκε η 
παρουσία κυρίως θηλαστικών όπως η αίγα (Capra hircus), το πρόβατο (Ovis aries), η δορκάς 
(Dama dama / mesopotamica), ο χοίρος (Sus scrofa) και πιθανότατα ο σκύλος (Canis familiaris) 
(Πίν. 6.5-6.6). Πρόκειται για είδη που ζουν μέχρι σήμερα στην περιοχή, εκτός από το ελάφι.

Πίν.  6 .3 :  Πίνακας  όλων των ζωικών κατα λοίπων ανά φάση

Τομή Αν. Μονάδα Είδος Ανατομικό Στοιχείο Ποσότητα Φάση

Θ 19 - Σχίζες 7 I. Αρχική Φάση

Θ 19 Ovis aries/Capra hircus Δόντι 1 I. Αρχική Φάση

Θ 53 - Θραύσματα 4 I. Αρχική Φάση

Θ 53 - Σχίζα 1 I. Αρχική Φάση

Θ 53 Ovis aries Θραύσματα 2 I. Αρχική Φάση

Θ 53 Capra ibex Κέρατο 1 I. Αρχική Φάση

Θ 53 Capra ibex Κέρατο 1 I. Αρχική Φάση

Β 9 Sus scrofa
Δόντι (Τραπεζίτης 

maxP3)
1 II. Φάση επέκτασης

17   Driesch 1976.
18   Ούτε άλλα μικρά ζώα βρέθηκαν όπως το κουνέλι και ο λαγός (Oryctolagus cunniculus και Lepus capensis), 
καθώς και άλλα είδη πτηνών και ψαριών γνωστά από σύγχρονες θέσεις της Κύπρου. Επίσης, δεν εντοπίσθηκε 
μικροπανίδα, χαρακτηριστική του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και του τρόπου ζωής των 
κατοίκων του οικισμού (πχ. σαύρες, ποντίκια κ.ά.). Για τα τρωκτικά, βλ. Helmer 1981, 91.
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Δ 236 Ovis aries/Capra hircus Πλευρό 1 II. Φάση επέκτασης

Θ 35 Dama dama Μεταπόδιο 1 II. Φάση επέκτασης

ΙΕ 27 - Θραύσμα 1 II. Φάση επέκτασης

ΙΕ 28 Dama dama Κέρατο 1 II. Φάση επέκτασης

ΙΘ 21 Dama dama Κέρατο 1 II. Φάση επέκτασης

ΙΘ 45 - Σχίζα 1 II. Φάση επέκτασης

Α 3 Ovis aries/Capra hircus Σχίζα 1 III. Ορθογώνια Φάση

Α 5 Ovis aries/Capra hircus Σχίζα 1 III. Ορθογώνια Φάση

Α 49 Ovis aries/Capra hircus Σχίζες 1 III. Ορθογώνια Φάση

Β 2
Canis familiaris/Vulpes 

vulpes

άνω/κάτω επίφυση 

μεταπόδιο
1 III. Ορθογώνια Φάση

Β 25 - Σχίζες 66 III. Ορθογώνια Φάση

Δ 74 - Σχίζες 2 III. Ορθογώνια Φάση

Δ 183 Sus scrofa Κερκίδα 1 III. Ορθογώνια Φάση

Ε 1 - Σχίζες 2 III. Ορθογώνια Φάση

Ε 1 - Σχίζες 2 III. Ορθογώνια Φάση

Ε 1 - Σχίζες 5 III. Ορθογώνια φάση

Ε 1 - Σχίζα 1 III. Ορθογώνια Φάση

Ε 2 Ovis aries
Δόντι (Τραπεζίτης mand 

M1)
1 III. Ορθογώνια Φάση

Θ 4 - Σχίζες 6 III. Ορθογώνια Φάση

Θ 48 Dama dama Mακρό οστό 5 III. Ορθογώνια Φάση

ΙΒ 11 Dama sp. Κέρατο 1 III. Ορθογώνια Φάση

ΙΒ 11 - Σχίζες 4 III. Ορθογώνια Φάση

ΙΣΤ 9 Capra ibex Κέρατα 2 III. Ορθογώνια Φάση

ΙΣΤ 18 Dama dama Κέρατο 1 III. Ορθογώνια Φάση

Κ 21 - Πλευρά 2 III. Ορθογώνια Φάση

Κ 26 - Σχίζες 5 III. Ορθογώνια Φάση

ΙΒ 25 - Σχίζες 7 III-IV. Ορθογώνια/Κυκλική

Δ 4 - Σχίζες 14 IV. Κυκλική Φάση

Δ 10 - Σχίζα 1 IV. Κυκλική Φάση

Δ 10 - Σχίζα 1 IV. Κυκλική Φάση

Δ 12 - Σχίζα 1 IV. Κυκλική Φάση

Δ 12 - Σχίζα 1 IV. Κυκλική Φάση
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Δ 37 - Σχίζες 3 IV. Κυκλική Φάση

Δ 56 - Σχίζα 1 IV. Κυκλική Φάση

Ι 1 Dama sp.
Μακρό οστό (αιχμηρό 

εργαλείο)
1 IV. Κυκλική Φάση

Ι 8 Ovies aries/Capra hircus Κνήμη 1 IV. Κυκλική Φάση

ΙΒ 6 Capra hircus Κέρατο 1 IV. Κυκλική Φάση

ΙΒ 6 Canis familiaris Μετατάρσιο II 1 IV. Κυκλική Φάση

ΙΒ 6 - Μακρό οστό (βελόνα) 1 IV. Κυκλική Φάση

ΙΒ 6 - Σχίζες 3 IV. Κυκλική Φάση

ΙΒ 6 - Σχίζες 3 IV. Κυκλική Φάση

ΙΒ 6 - Σχίζα 1 IV. Κυκλική Φάση

ΙΒ 6 - Σχίζες 3 IV. Κυκλική Φάση

Κ 12 - Μακρό οστό 1 IV. Κυκλική Φάση

Δ 29 - Σχίζες 2 V. Τρωγλοδυτική Φάση

Δ 29 Sus scrofa Επιστροφέας 1 V. Τρωγλοδυτική Φάση

Δ 30 Capra hircus κρανίο και κέρατα 1 V. Τρωγλοδυτική Φάση

ΙΘ 8 -
Πλατύ οστό (κρανίο ή 

λεκάνη)
1 V. Τρωγλοδυτική Φάση

ΙΣΤ 5 Ovis aries ή Sus scrofa Πλατύ οστό 1 V. Τρωγλοδυτική Φάση

ΙΣΤ 5 Ovis aries ή Sus scrofa Φάλαγγα I 1 V. Τρωγλοδυτική Φάση

ΙΣΤ 32 - 1 Σχίζα V. Τρωγλοδυτική Φάση

Β 0 Ovis aries/Capra hircus Θρ. Pedicle 1 Επιφανειακό στρώμα

Β 0 Ovis aries/Capra hircus Σχίζα 1 Επιφανειακό στρώμα

Β 0 Dama dama Κέρατο (πυρήνας) 1 Επιφανειακό στρώμα

Δ 0 - Σχίζες 4 Επιφανειακό στρώμα

Ε 0 - Σχίζες 8 Επιφανειακό στρώμα

Ε 0 Dama dama Κέρατο 1 Επιφανειακό στρώμα

Ε 0 - Σχίζες 12 Επιφανειακό στρώμα

Ε 0 - Πλευρά 1 Επιφανειακό στρώμα

Θ 0 Dama dama Μεταπόδιο 1 Επιφανειακό στρώμα

Θ 0 - Σχίζα 1 Επιφανειακό στρώμα

Θ 0 - Σχίζες 3 Επιφανειακό στρώμα

ΙΒ 0 - Σχίζες 40 Επιφανειακό στρώμα

ΙΣΤ 0 Dama dama Kέρατο 1 Επιφανειακό στρώμα

Σύνολο: 261
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Πρόκειται για μακρά οστά, μεταπόδια, κυρίως σχίζες αλλά και θραύσματα κρανίου και κε-
ράτων (Eικ. 445:1-2, 446:1). Το υλικό από την επίπλευση δεν απέδωσε περαιτέρω διαφωτι-
στικά στοιχεία. Λόγω του μικρού αριθμού ταυτισμένων οστών και επομένως του στατιστικού 
δείγματος, τελικά η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για την παρουσία και διαφοροποίηση 
των ειδών ανά φάση, κρίνεται ότι δεν θα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα είδη των ζώων παρου-
σιάζονται στην συνέχεια ανά είδος και ποσότητα.

Πίν.  6 .4 :  Πίνακας  αναγνωρισμένων ζωικών κατα λοίπων ανά φάση

Τομή Αν. Μονάδα Είδος Ανατομικό Στοιχείο Ποσότητα Φάση

Θ 19 Ovis aries/Capra hircus Δόντι 1 I. Αρχική Φάση

Θ 53 Ovis aries Θραύσματα 2 I. Αρχική Φάση

Θ 53 Capra ibex Κέρατο 1 I. Αρχική Φάση

Θ 53 Capra ibex Κέρατο 1 I. Αρχική Φάση

Β 9 Sus scrofa Δόντι (Τραπεζίτης maxP3) 1 II. Φάση επέκτασης

Δ 236 Ovis aries/Capra hircus Πλευρό 1 II. Φάση επέκτασης

Θ 35 Dama dama Μεταπόδιο 1 II. Φάση επέκτασης

ΙΕ 28 Dama dama Κέρατο 1 II. Φάση επέκτασης

ΙΘ 21 Dama dama Κέρατο 1 II. Φάση επέκτασης

Α 3 Ovis aries/Capra hircus Σχίζα 1 III. Ορθογώνια Φάση

Α 5 Ovis aries/Capra hircus Σχίζα 1 III. Ορθογώνια Φάση

Α 49 Ovis aries/Capra hircus Σχίζες 1 III. Ορθογώνια Φάση

Β 2 Canis familiaris?
άνω/κάτω επίφυση 

μεταπόδιο
1 III. Ορθογώνια Φάση

Δ 183 Sus scrofa Κερκίδα 1 III. Ορθογώνια Φάση

Ε 2 Ovis aries
Δόντι (Τραπεζίτης mand 

M1)
1 III. Ορθογώνια Φάση

Θ 48 Dama dama Mακρό οστό 5 III. Ορθογώνια Φάση

ΙΒ 11 Dama sp. Κέρατο 1 III. Ορθογώνια Φάση

ΙΣΤ 9 Capra ibex Κέρατα 2 III. Ορθογώνια Φάση

ΙΣΤ 18 Dama dama Κέρατο 1 III. Ορθογώνια Φάση

Ι 1 Dama sp.
Μακρό οστό (αιχμηρό 

εργαλείο)
1 IV. Κυκλική Φάση

Ι 8 Ovies aries/Capra hircus Κνήμη 1 IV. Κυκλική Φάση

ΙΒ 6 Capra hircus Κέρατο 1 IV. Κυκλική Φάση

ΙΒ 6 Canis familiaris Μετατάρσιο II 1 IV. Κυκλική Φάση

Δ 29 Sus scrofa Επιστροφέας 1 V. Τρωγλοδυτική Φάση

Δ 30 Capra hircus Κρανίο και κέρατα 1 V. Τρωγλοδυτική Φάση

ΙΣΤ 5 Ovis aries? Πλατύ οστό 1 V. Τρωγλοδυτική Φάση

ΙΣΤ 5 Ovis aries? Φάλαγγα I 1 V. Τρωγλοδυτική Φάση

Β 0 Ovies aries/Capra hircus Βάση κεράτου (θραύσμα) 1 Επιφανειακό στρώμα

Β 0 Ovis aries/Capra hircus Σχίζα 1 Επιφανειακό στρώμα

Β 0 Dama dama Κέρατο (πυρήνας) 1 Επιφανειακό στρώμα

Ε 0 Dama dama Κέρατο 1 Επιφανειακό στρώμα

Θ 0 Dama dama Μεταπόδιο 1 Επιφανειακό στρώμα

ΙΣΤ 0 Dama dama Kέρατο 1 Επιφανειακό στρώμα

Σύνολο: 39
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Ovis aries (πρόβατο) και Capra hircus / Capra ibex (Αίγα): στην κατηγορία αυτή (Ovis/Capra) 
εντάσσονται κατάλοιπα αιγών και προβάτων, επειδή η ακριβής ταύτιση των ειδών αυτών 
δεν είναι δυνατή στην συγκεκριμένη περίπτωση (βλ. π.χ. Εικ. 445:2, 446:1). O μεγαλύτερος 
αριθμός των καταγεγραμμένων οστών ανήκει στην κατηγορία των αιγοπροβάτων (49%). Ανα-
γνωρίσθηκαν οστά και δόντια από άνω και κάτω γνάθο. 

Sus scrofa (Χοίρος)
Οι χοίροι αποτελούσαν μία ακόμη διατροφική πηγή. Αναγνωρίσθηκαν τμήματα κερκίδας, 

σπόνδυλος και ένα δόντι από την άνω γνάθο (Max P3).

Dama dama mesopotamica (Δορκάς/Ελάφι/Πλατώνι)
Αναγνωρίσθηκαν μακρά οστά, μεταπόδια και θραύσματα κεράτων. Το συγκεκριμένο ζωικό 

είδος κατέχει την δεύτερη θέση μεταξύ των αναγνωρισμένων θηλαστικών (Πίν. 6.5-6.6).

Πίν.  6 .5 :  Ε ίδη ζώων

Είδος Αριθμός οστών Ποσοστό

Αίγα / Αίγαγρος / Πρόβατο 19 7%

Ελάφι/Δορκάς 15 6%

Χοίρος 3 1%

Σκύλος 2 1%

Μη αναγνωρίσιμα 222 85%

Canis familiaris/Vulpes vulpes (Σκύλος/Αλεπού)
Σώθηκε μικρός αριθμός από σχίζες και μετακαρπικό οστό, τα οποία πιθανότατα ανήκουν 

σε κυνοειδές.

Πίν.  6 .6 :  Γράφημα ποσοστών των αναγνωρισμένων ζώων

Αίγα / Αίγαγρος / 
Πρόβατο

49%Δορκάς
38%

Χοίρος
8%

Σκύλος
5%
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6.10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη των ζωικών καταλοίπων έδωσε την δυνατότητα μερικής ανασύστασης της χερσαίας 
πανίδας, συμπληρώνοντας την εικόνα για τον τρόπο ζωής καθώς και τις διατροφικές συνή-
θειες στο Καντού. 

Όπως σημειώθηκε για τα όστρεα των μαλακίων, έτσι και στην περίπτωση των ζωικών 
οστών, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, δηλαδή αφ’ ενός το όξινο έδαφος και αφ’ ετέρου η 
θέση του οικισμού, στην κορυφή του υψώματος, καθώς και η διάβρωση στην συνέχεια επέ-
δρασαν κυρίως στην κακή διατήρηση και στην περιορισμένη παρουσία των βιοκαταλοίπων. 
Για τον λόγο αυτό πιθανότατα δεν υπάρχουν ενδείξεις για πτηνά και ιχθείς.

Άλλες αιτίες της κακής διατήρησης των ζωικών καταλοίπων ενδεχομένως να ήταν η σφαγή 
νεαρών ζώων, των οποίων τα οστά είναι πιο εύθραυστα και δύσκολα διατηρούνται, ή εν-
δεχομένως το πολιτιστικό επίπεδο και γενικότερα ο τρόπος ζωής των κατοίκων, στην περί-
πτωση που θα καθάριζαν τις οικίες τους από τα διατροφικά κατάλοιπα. Τα ζώα που αναγνω-
ρίσθηκαν, όπως στις περισσότερες ανασκαφές προϊστορικών θέσεων της ΝΑ Μεσογείου, είναι 
κυρίως αίγες και πρόβατα (Capra hircus / Ovis aries / Capra ibex). Εκτός από τα παραπάνω, 
διαπιστώνεται και η παρουσία άγριων ζώων, όπως η δορκάς (Dama dama mesopotamica) η 
οποία απαντά στις περισσότερες ανασκαφές της Νεολιθικής Κύπρου.19 Τα κατάλοιπα χοίρου 
(Sus scrofa) και σκύλου (Canis familiaris) είναι πολύ περιορισμένα.

Τα αιγοπρόβατα και οι χοίροι υποδεικνύουν κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ενώ τα ελάφια 
κυνηγητικές δραστηριότητες. Η παρουσία του ελαφιού συνδέεται επίσης με την ύπαρξη δα-
σώδους κάλυψης της ευρύτερης περιοχής. Ίχνη ανθρώπινης επέμβασης δεν ήταν εύκολο να 
αναγνωρισθούν στα περισσότερα οστά (π.χ. ίχνη καύσης, σημάδια κοπής), τα οποία είναι χα-
ρακτηριστικά διατροφικών συνηθειών.

Κατεργασμένα οστά δεν βρέθηκαν με την εξαίρεση δύο οστέινων βελονών (βλ. Κεφάλαιο 5 
και συγκεκριμένα παράγραφο 5.5. στον ίδιο τόμο). Μερικά από τα θραύσματα οστών πιθανώς 
να είναι κατεργασμένα και να ανήκαν σε οστέινα αντικείμενα, όμως η αναγνώριση της αρχικής 
χρήσης τους είναι αδύνατη για όλους τους παραπάνω λόγους.

Σε γενικές γραμμές γίνεται φανερό ότι κατά βάση αντιπροσωπεύονται όλα τα είδη που 
υπάρχουν και σήμερα στην Κύπρο από αρχαιοτάτων χρόνων χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιή-
σεις.

ΜΕΡΟΣ Γ': ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΣΤΑ

6.11. ΑΝΘΡΩΠΟΣ (HOMO SAPIENS)

Για τους κατοίκους της περιοχής αυτής, για τον τρόπο με τον οποίο έζησαν, έδρασαν και 
πέθαναν, τα ανθρωπολογικά κατάλοιπα αποτελούν την αμεσότερη πληροφορία. Στο Καντού, 
μόνον ορισμένα διαβρωμένα θραύσματα οστών διατηρήθηκαν, από τα οποία τα περισσότερα 
ανήκουν εύλογα σε δόντια, καθώς, λόγω της ιστολογικής τους σύστασης, αποτελούν ένα από 
τα πιο ανθεκτικά τμήματα του ανθρώπινου σκελετού.

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του Κτίσματος 1 (ΑΜ: Β9) βρέθηκε ένα ανθρώπινο δόντι, 

19   Βλ. Davis 1984, 147-179, Hadjikoumis et al. 2017, 199-213, Karali 2002, 465-471, Καραλή 1996β, 25-28, Reese 
και Roller 1999, 153-192, Zeuner και Grosvenor-Ellis 1961, 235-236, Jones 2009, 75-99, Legge 1982, 76-88, 401-
414,  κ.ά.
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ενώ δεκαπέντε συνολικά δόντια ενός ακόμη ατόμου ανευρέθησαν στον χώρο βορείως του 
Κτίσματος 1 (ΑΜ: Β25), στοιχεία που πιστοποιούν την παρουσία τουλάχιστον δύο ενηλίκων 
ατόμων.20 Τα παραπάνω ευρήματα ήταν αρχικά οι πρώτες ενδείξεις για την παρουσία αν-
θρώπινων καταλοίπων μέσα στο οικισμό, γεγονός που επιβεβαιώθηκε αργότερα και από την 
ανακάλυψη ενός ολόκληρου σκελετού, ενήλικου ατόμου, στο επίπεδο τμήμα του οικισμού 
και εντός του Κτίσματος 15 (Τάφος 2, ΑΜ: ΙΒ28). Δυστυχώς, και στην περίπτωση αυτή, λόγω 
της κακής διατήρησης του σκελετικού υλικού, μόνο η δεξιά πλευρά κατέστη δυνατό να μελε-
τηθεί. Ο νεκρός βρέθηκε τοποθετημένος σε συνεσταλμένη στάση, στην αριστερή του πλευρά, 
η οποία και υπέστη συντήρηση με σκοπό την μελλοντική μουσειακή του έκθεση (Εικ. 446:2). 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο Κτίσμα (15) βρέθηκε και ένας δεύτερος τάφος (Τάφος 
1, ΑΜ: ΙΒ27) στον οποίο ανακαλύφθηκε in situ το κρανίο ενός νηπίου.21

6.12. ΟΙ ΤΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Εντός του Κτίσματος 15 (Τομή ΙΒ), βρέθηκαν δύο ταφές:

α. Τάφος 1 (Νήπιο)

Ο τάφος έφερε καλυπτήρια πλάκα και το χώμα της επίχωσής του περιείχε όστρεα κι απο-
λεπίσματα πυριτολίθου. Κατά την διάρκεια της ανασκαφής ήρθαν στο φως 16 θραύσματα 
κρανίου, πάχους 4χιλ. το καθένα. Τα θραύσματα ανήκουν σε νήπιο, του οποίου οι κρανιακές 
ραφές δεν παρουσιάζουν συνοστέωση στην περιοχή του βρέγματος. Σώθηκε τμήμα του δε-
ξιού ινιακού οστού στο σημείο Λάμδα, καθώς και τμήμα του δεξιού βρεγματικού οστού με εμ-
φανή στοιχεία της βρεγματικής λόβωσης και της στεφανιαίας ραφής. Εν γένει, τα θραύσματα 
αποτελούν μέρος του κρανιακού θόλου, συμπεριλαμβανομένου του δεξιού και του αριστερού 
βρεγματικού οστού και του δεξιού ινιακού. Τα οστά του προσώπου δεν ανευρέθησαν, αφενός 
λόγω της νεαράς ηλικίας του ατόμου (τα οστά ήταν ακόμη πολύ εύθραυστα και όχι συνοστε-
ωμένα) και αφετέρου λόγω πάλι της κακής διατήρησής τους εξαιτίας του όξινου εδάφους 
και των γενικότερων ταφονομικών συνθηκών. Στις ραφές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρατη-
ρείται έλλειψη συνοστέωσης καθώς και έλλειψη σχηματοποίησης (ελικοειδές σχήμα). Από τα-
φονομικής απόψεως, επί του συνόλου των οστών διαφαίνονται εκτυπώσεις ριζών. Επιπλέον, 
εξαιτίας των ασβεστολιθικών εδαφικών αποθέσεων και λόγω της σύνθεσης του εδάφους τα 
οστά έχουν υποστεί αποχρωματισμό, με αποτέλεσμα να είναι υπόλευκα.

Με βάση την διερεύνηση της εξελικτικής πορείας των οδόντων, καθώς και του βαθμού έκ-
φυσης των διασωθέντων, η ηλικία του ατόμου θα μπορούσε να προσδιορισθεί μεταξύ τριών 
έως τεσσάρων ετών.22 Οι κοπτήρες (Κ1 και Κ2) τόσο της άνω, όσο και της κάτω γνάθου δεν απω-
λέσθηκαν εν ζωή αλλά μετά θάνατον, ενώ αντίθετα παρόντες είναι τόσο ο άνω αριστερός όσο 
και ο κάτω δεξιός κυνόδοντας (ΚΝ), με τον τελευταίο να παρουσιάζει έντονα σημεία φθοράς. 
Επιπλέον, δεν βρέθηκαν οι προγόμφιοι (ΠΓ1 και ΠΓ2) της κάτω γνάθου και των δύο πλευρών, 
ενώ αντίθετα βρέθηκε μόνο ο άνω δεξιός προγόμφιος (ΠΓ1). Όσον αφορά στους γομφίους, 
διασώθηκαν οι πρώτοι γομφίοι και από τις δύο πλευρές της κάτω γνάθου (Γ1), ο αριστερός 
σε καλή κατάσταση, ενώ ο δεξιός σε μέτρια κατάσταση διατήρησης. Παρόντες είναι και οι 

20   Για την ανασκαφή και την στρωματογραφική ακολουθία της περιοχής του Κτίσματος 1 βλ. Μαντζουράνη 
2009, 156-163.
21   Για τους Τάφους 1-2 του Κτίσματος 15 βλ. Μαντζουράνη 2009, 71-72 και εικ. 105-107.
22   Ubelaker 1989.
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πρώτοι γομφίοι της άνω γνάθου και από τις δύο πλευρές. Επίσης, βρέθηκαν και οι δεύτεροι 
δεξιοί γομφίοι της άνω και κάτω γνάθου (Γ2), από τους οποίους ο άνω σώζεται κατά τα ¾, ενώ 
ο κάτω διατηρείται σε μέτρια κατάσταση. Αδιάγνωστα παραμένουν 2 θραύσματα δοντιών με 
δύο φύματα, καθώς και ένα θραύσμα με ένα φύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάτω δεξιός Γ2 
είναι μάλλον γαλακτικός, αλλά λόγω της κακής διατήρησής του23 δεν είναι απόλυτα ασφαλής 
η ταύτισή του.

Τα δόντια που μελετήθηκαν καλύπτονται από ασβεστολιθικά συγκρίματα. Εξαιτίας των τα-
φονομικών αυτών αλλοιώσεων κατέστη αδύνατη η διερεύνηση παθολογικών καταστάσεων 
και νοσημάτων τόσο της στοματικής κοιλότητας όσο και του κρανιακού θόλου.

β. Τάφος 2 (Ενήλικας) (Εικ. 446:2)

Στον Τάφο 2 βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός κατά χώραν (in situ) σε συνεσταλμένη στάση, το-
ποθετημένος στην αριστερή πλευρά. Τα χέρια ήταν στο πλάι, αλλά είναι πολύ πιθανό η αρχική 
τους θέση να ήταν κάτω από το κρανίο παράλληλα προς τον θώρακα. Λόγω του βάρους των 
πετρωμάτων και των ιζημάτων η αριστερή πλευρά του σκελετού έχει καταστραφεί κατά το 
μεγαλύτερο τμήμα της. Η σπονδυλική στήλη έχει συνθλιβεί. Διατηρούνται όλα τα δόντια, ο 
κρανιακός θόλος και τα μακρά οστά. Στην περίπτωση και αυτού του σκελετού ακριβείς μετρή-
σεις των μακρών οστών δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν λόγω της θραυσματικής και 
αποσπασματικής κατάστασής τους και εξαιτίας του ασβεστολιθικού ιζήματος.

Οι ραφές του κρανίου δεν είναι  διαγνώσιμες, καθώς δεν είναι ορατές λόγω της κάλυψης 
από ασβεστολιθικό ίζημα και της παραμόρφωσης του κρανιακού θόλου. Αυτό είναι απόρροια 
των δυσμενών ταφονομικών συνθηκών. Με βάση τα υπάρχοντα κρανιακά θραύσματα, φαί-
νεται ότι η λαμδοειδής αλλά και η οβελιαία ραφή δεν έχουν ακόμη συνοστεωθεί, όμως δια-
κρίνονται καθαρά. Στο μετωπιαίο οστό και στο μεσόφρυο παρατηρούνται παραμορφώσεις οι 
οποίες πιθανότατα οφείλονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί στις συνθήκες ταφής. Τα οστά της 
δεξιάς πλευράς της όψεως του προσωπικού κρανίου διατηρούνται σε καλή κατάσταση αλλά 
αποσπασματικά, ενώ η άνω και η κάτω δεξιά γνάθος σώζονται μαζί με τον δεύτερο κοπτήρα. 
Μετρήσεις του προσώπου κατέδειξαν ότι η οφθαλμική κόγχη έχει οφθαλμοκογχικό πλάτος 
48 χιλ και ύψος 43 χιλ., ενώ το πλάτος του μεσοφρύου φθάνει τα 18 χιλ. (Πίν. 6.7). Αξιοση-
μείωτη είναι και η ισχυρή λείανση της μασητικής επιφάνειας των γομφίων. Στον δεύτερο και 
τρίτο γομφίο (Γ2 και Γ3) παρατηρούνται οπές στο κέντρο της μασητικής επιφάνειας δείγμα 
της ύπαρξης προχωρημένης τερηδόνας.24 Τα δόντια, το ανθεκτικότερο τμήμα του ανθρώπινου 
σκελετού, διασώθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με τα υπόλοιπα σκελετικά μέλη 
και κατά συνέπεια μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, την 
στοματική υγιεινή και την διατροφή. Στις ρίζες των δοντιών δεν παρατηρούνται ίχνη περι-
οδοντίτιδας. Εξαιτίας του ασβεστολιθικού υλικού που καλύπτει την πλειονότητα των οστών 
του σκελετού, δεν κατέστη δυνατό να παρατηρηθεί η ύπαρξη ή όχι «γραμμικής υποπλασίας» 
στα δόντια. Σύμφωνα με τον White και με βάση το στάδιο φθοράς των δοντιών, γίνεται εφικτή 
η αναγνώριση του σταδίου Ι, προσδιορίζοντας την ηλικία του ατόμου μεταξύ 45 με 55 ετών.25 
Το γενειακό τρήμα είναι εμφανές στην κάτω σιαγόνα.

23  Αιτίες είναι: η επικάλυψη με ασβεστολιθικά συγκρίματα, η απουσία της ρίζας και η οπή από τερηδόνα στην 
μασητική επιφάνεια.
24  Lukacs 1989, 261-286.
25   White 1991, 312, εικ. 16.3.
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Πίν.  6 .7 :  Ενδεικτικές  μετρήσεις  των ανθρώπινων οστών

ανεξαρτήτως πλευράς (Τομή ΙΒ,  Τάφος 2 )

ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ύψος Πλάτος Μήκος

ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΟΣΤΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ 

ΚΟΓΧΗ
0,43 εκ. 0,48 εκ. -

ΜΕΣΟΦΡΥΟΝ - 0,18 εκ. -

ΚΑΤΩ
ΓΝΑΘΟΣ

Ολόκληρη 0,27 εκ. 0,12 εκ. 0,74 εκ.

Κλάδος (Ramus) 0,65 εκ. 0,36 εκ. 0,43 εκ.
ΜΑΣΤΟΕΙΔΕΣ 

ΟΣΤΟΥΝ
- - 0,37 εκ.

ΜΕΤΑΚΡΑΝΙΑΚΑ ΟΣΤΑ ΚΛΕΙΔΑ Οπίσθια-Εμπρόσθια όψη - - 0,12 εκ.

Κάθετη όψη - - 0,9 εκ.

Αδύνατη αποδείχθηκε και η μελέτη των σπονδύλων, των πλευρών και της λεκάνης, τα 
οποία έχουν συνθλιβεί in situ. Εκτός από μερικά αδιάγνωστα θραύσματα μετακαρπικών οστών 
και φαλάγγων, δεν έχουν σωθεί τα περισσότερα από τα οστά των άνω και των κάτω άκρων. 
Βρέθηκε η τρίτη φάλαγγα του «δείκτη» (αποτελεί την βάση του «δείκτη») και η δεξιά κλείδα 
δεν έχει καμπυλότητα. Κατέστη εφικτή μία κατά προσέγγιση μέτρηση του δεξιού μηριαίου 
οστού. Η κεφαλή έχει αποκολληθεί, ενώ σώζεται η διάφυση σε δύο θραύσματα. Έγιναν κατά 
προσέγγιση μετρήσεις της κερκίδας, της ωλένης και της κνήμης. Η αναγνώριση επιγενετικών 
χαρακτηριστικών με βάση το κρανίο και τα υπόλοιπα οστά αποδείχθηκε αδύνατη λόγω της 
κακής διατήρησης και των υλικών συντήρησης του σκελετού. Τέλος, οι ταφονομικές συνθήκες 
οδήγησαν και στην γενικότερη καταστροφή του κρανίου, αλλά και του αξονικού και πλευ-
ρικού σκελετού που έχουν χάσει την λεία επιφάνεια παρουσιάζοντας απολεπίσεις. Πρόκειται 
πιθανότατα για άρρενα, ο οποίος είχε τουλάχιστον 1,55 μ. ύψος και ηλικία 45-55 ετών.

Η κακή κατάσταση διατήρησης των οστών υπαγόρευσε την συντήρηση του σκελετού στην 
παρούσα στάση, καθώς τα οστά είναι εύθραυστα και κινδυνεύουν να κατακερματισθούν σε 
κάθε απόπειρα μετακίνησής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σκελετικά τμήματα καθαρί-
σθηκαν με διάλυμα ακετόνης και paraloid από την ειδική συντηρήτρια. Οι ταφονομικές συν-
θήκες αλλά και η ύπαρξη ασβεστολιθικού ιζήματος αποτελούν τροχοπέδη ως προς την διεξα-
γωγή παλαιοπαθολογικής ανάλυσης.

6.13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα από το Καντού είναι λιγοστά όμως ιδιαίτερα σημαντικά 
για την έρευνα καθώς αυτά συμπληρώνουν τα υπάρχοντα δεδομένα για τις ταφικές πρακτικές 
και τον πληθυσμό της προϊστορικής Κύπρου. Στο Καντού, όπως και στις άλλες προϊστορικές 
θέσεις, βρέθηκαν ταφές νηπίων και ενηλίκων.26 Συναντάται και εδώ η ταφική πρακτική του 
ενταφιασμού κάτω από το δάπεδο της οικίας. Δεν είναι ακόμη γνωστό κατά πόσο αυτή η πρα-
κτική γινόταν όταν η οικία βρισκόταν ακόμη σε χρήση. Είναι πολύ μικρό το ανθρωπολογικό 
δείγμα για μετρήσεις οστών, προσδιορισμό φύλου και ηλικίας που θα είχαν κάποια ιδιαί-

26   Για παράδειγμα, βλ. Soliveres 1981, 83-87, Angel 1953, 416-430, Angel 1961, 223-229, Niklasson 1991 κ.ά.
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τερη βαρύτητα για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Η μελέτη βασίσθηκε κυρίως στον 
σκελετό του Κτίσματος 15. Όπως συμβαίνει και σε άλλες θέσεις, οι νεκροί κείτονταν άλλοτε 
στην αριστερή και άλλοτε στην δεξιά πλευρά. Από μία ταφή και μόνο δεν είναι επιστημονικά 
αποδεκτή η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον προσανατολισμό των νεκρών. Τα λιγοστά και 
θραυσματικά κρανιακά κατάλοιπα κάνουν εξίσου δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων σχε-
τικά με την παραμόρφωση του κρανιακού θόλου. Επιπλέον, ο εντοπισμός ασθενειών ή άλλων 
προβλημάτων υγείας δεν ήταν εφικτός. Τέλος, χάρη στον μεγάλο βαθμό λείανσης της επιφα-
νείας των δοντιών είναι δυνατόν να υποθέσουμε ότι η διατροφή στο Καντού Κουφόβουνος βα-
σιζόταν πιθανότατα σε σκληρές τροφές, τουλάχιστον στην περίπτωση των ανωτέρω ατόμων.

Από την αναλυτική παρουσίαση των βιοαρχαιολογικών καταλοίπων, παρά την γενικότερα 
κακή διατήρηση των συγκεκριμένων υλικών, επετεύχθη η εν μέρει ανασύσταση του φυσικού 
περίγυρου και της ζωής στην πολύ ενδιαφέρουσα για την Κυπριακή Προϊστορία θέση Καντού 
Κουφόβουνος.
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- 0 Επιφανειακό στρώμα 1 1 2
Α - - 1 3 4
Α 0 Επιφανειακό στρώμα 1 1 2 2 1 1 2 22 32
Α 3 Ορθογώνια φάση 2 2
Α 4 Ορθογώνια φάση 1 1 2
Α 7 Ορθογώνια φάση 1 1 1 3
Α 10 Ορθογώνια φάση 1 1 2
Α 12 Ορθογώνια φάση 6 6
Α 15 Terra rossa 1 1 1 1 1 5
Α 23 Ορθογώνια φάση 1 1 6 8
Α 27 Φάση επέκτασης 1 1
Α 28 Ορθογώνια φάση 1 1
Α 32 Ορθογώνια φάση 7 7
Α 36 Ορθογώνια φάση 1 2 3
Α 44 Φάση επέκτασης 1 1
Α 46 Ορθογώνια φάση 1 1
Α 49 Ορθογώνια φάση 3 2 5
Α 55 Terra rossa 1 2 3
Α 56 Φάση επέκτασης 1 1
Α΄ 14 Φάση επέκτασης 11 11
Β 0 Επιφανειακό στρώμα 3 2 6 10 8 2 1 32
Β 2 Ορθογώνια φάση 1 1 1 2 5
Β 5 Ορθογώνια φάση 2 2
Β 9 Φάση επέκτασης 1 1
Β 10 Κυκλική φάση 1 1
Β 20 Ορθογώνια φάση 1 1
Β 26 Ορθογώνια φάση 1 1
Δ 0 Επιφανειακό στρώμα 4 2 2 2 1 1 4 13 2 1 1 7 3 4 1 4 52
Δ 3 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 1 10 13
Δ 4 Τρωγλοδυτική φάση 2 3 2 1 9 24 1 1 43
Δ 5 Κυκλική φάση 1 1
Δ 8 Κυκλική φάση 1 3 4
Δ 9 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2
Δ 10 Τρωγλοδυτική φάση 1 2 1 4
Δ 12 Τρωγλοδυτική φάση 1 2 4 7
Δ 28 Κυκλική φάση 6 6
Δ 29 Τρωγλοδυτική φάση 1 3 2 1 4 1 1 13
Δ 32 Τρωγλοδυτική φάση 2 2 4
Δ 35 Τρωγλοδυτική φάση 5 5
Δ 37 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 1 3
Δ 39 Κυκλική φάση 1 1
Δ 56 Τρωγλοδυτική φάση 1 3 1 1 2 8
Δ 60 Κυκλική φάση 1 1
Δ 62 Κυκλική φάση 1 1 2
Δ 74 Ορθογώνια φάση 1 1 1 1 1 1 16 4 26
Δ 81 Τρωγλοδυτική φάση 7 7
Δ 96 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2 4
Δ 97 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 1 2 1 6
Δ 98 Τρωγλοδυτική φάση 2 2
Δ 106 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 1 3
Δ 110 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2 4
Δ 114 Τρωγλοδυτική φάση 2 3 2 5 1 13 2 28
Δ 116 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
Δ 117 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2 8 12
Δ 118 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
Δ 126 Ορθογώνια φάση 1 1
Δ 141 Τρωγλοδυτική φάση 10 10
Δ 142 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
Δ 150 Επιφανειακό στρώμα 4 2 1 7
Δ 151 Τρωγλοδυτική φάση 1 11 12
Δ 153 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2 4
Δ 160 Ορθογώνια φάση 3 1 1 2 7
Δ 162 Ορθογώνια φάση 1 1 2
Δ 163 Ορθογώνια φάση 1 1 1 1 4
Δ 182 Ορθογώνια φάση 1 1
Δ 182a Ορθογώνια φάση 1 1 2 1 5
Δ 184 Φάση επέκτασης 1 1
Δ 185 Ορθογώνια φάση 1 1 2 1 5
Δ 189 Terra rossa 1 1 2
Δ 190 Τρωγλοδυτική φάση 3 1 3 3 1 11
Δ 191 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
Δ 194 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2
Δ 195 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2
Δ 197 Ορθογώνια φάση 1 1 2
Δ 201 Κυκλική φάση 1 1
Δ 215 Ορθογώνια φάση 1 1
Δ 223 Ορθογώνια φάση 1 1
Δ 228 Ορθογώνια φάση 1 1
Ε 0 Επιφανειακό στρώμα 1 1 2 1 1 6
Ε 1 Ορθογώνια φάση 1 1 4 1 1 8
Ε 2 Ορθογώνια φάση 2 2 9 13
Ε 3 Ορθογώνια φάση 3 1 4
Θ 0 Επιφανειακό στρώμα 4 8 1 15 18 6 4 56
Θ 1 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
Θ 2 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 1 3 6
Θ 6 Αρχική φάση 1 1 2
Θ 12 Αρχική φάση 3 3
Θ 14 Κυκλική φάση 1 1 2
Θ 16 Τρωγλοδυτική φάση 2 3 3 8
Θ 17 Τρωγλοδυτική φάση 18 9 4 31
Θ 20 Terra rossa 1 1
Θ 35 Φάση επέκτασης 1 1
Θ 37 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 9 1 12
Θ 44 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 7 2 5 16
Θ 45 Φάση επέκτασης 1 1 7 9
Θ 46 Αρχική φάση 10 10
Θ 47 Ορθογώνια φάση 2 2 4
Θ 51 Αρχική φάση 1 1
Θ 53 Αρχική φάση 1 1
Ι 0 Επιφανειακό στρώμα 3 3 1 1 4 12
Ι 1 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 9 11
Ι 2 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 10 12
Ι 3 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
Ι 7 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2
Ι 12 Ορθογώνια φάση 1 1
Ι 13 Τρωγλοδυτική φάση 1 2 11 1 15
Ι 15 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2
Ι 36 Αρχική φάση 1 1
Ι 38 Αρχική φάση 1 1
Ι 58 Τρωγλοδυτική φάση 1 5 6
Ι 59 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2
Ι 59a Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2
Ι 60 Τρωγλοδυτική φάση 2 2
Ι 61 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Πίνακας όλων των ειδών οστρέων
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Ι 71 Κυκλική φάση 1 1 2
Ι 78 Ορθογώνια φάση 2 2
Ι'' 0 Επιφανειακό στρώμα 1 1
Ι'' 1 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
Ι'' 4 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
Ι'' 6 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 1 1 4
ΙΑ 0 Επιφανειακό στρώμα 10 1 2 2 7 7 2 1 1 33
ΙΑ 1 Ορθογώνια φάση 2 2
ΙΑ 5 Ορθογώνια φάση 1 1 2
ΙΑ 6 Ορθογώνια φάση 2 2
ΙΑ 7 Ορθογώνια φάση 1 1 2 1 1 6
ΙΑ 13 Φάση επέκτασης 1 1 2
ΙΑ 18 Terra rossa 2 2
ΙΑ 23 Επιφανειακό στρώμα 1 1 6 1 2 18 6 35
ΙΑ 25 Ορθογώνια φάση 1 1
ΙΑ 28 Ορθογώνια φάση 1 1 3 5
ΙΑ 42 Terra rossa 1 1
ΙΒ 0 Επιφανειακό στρώμα 1 1 1 1 1 2 1 8
ΙΒ 6 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2 1 1 2 1 3 7 17 2 38
ΙΒ 7 Ορθογώνια φάση 1 1 1 1 4
ΙΒ 8 Ορθογώνια φάση 1 1
ΙΒ 10 Ορθογώνια φάση 1 1
ΙΒ 11 Ορθογώνια φάση 11 11
ΙΒ 24 Ορθογώνια φάση 1 1
ΙΒ 27 Ορθογώνια φάση 1 1
ΙΒ 28 Ορθογώνια φάση 20 30 50
ΙΒ 30 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
ΙΓ 0 Επιφανειακό στρώμα 1 1 1 7 16 26
ΙΓ 1 Ορθογώνια φάση 1 2 2 5
ΙΓ 4 Ορθογώνια φάση 2 9 11
ΙΔ 1 Τρωγλοδυτική φάση 5 1 6 12
ΙΔ 2 Τρωγλοδυτική φάση 24 2 22 48
ΙΔ 11 Ορθογώνια φάση 1 1
ΙΔ 12 Φάση επέκτασης 1 1
ΙΔ 14 Ορθογώνια φάση 1 2 3 6
ΙΕ 0 Επιφανειακό στρώμα 1 1 1 3 1 4 28 1 11 21 72
ΙΕ 2 Τρωγλοδυτική φάση 3 25 41 1 70
ΙΕ 3 Φάση επέκτασης 1 1
ΙΕ 15 Αρχική φάση 1 1 1 1 1 1 3 4 13
ΙΕ 17 Αρχική φάση 1 1
ΙΕ 22 Terra rossa 1 1
ΙΕ 24 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
ΙΕ 25 Αρχική φάση 1 1
ΙΕ 26 Ορθογώνια φάση 1 2 1 1 3 5 2 15
ΙΕ 27 Φάση επέκτασης 1 2 1 2 1 1 8
ΙΕ 28 Φάση επέκτασης 1 1 2
ΙΕ 29 Φάση επέκτασης 3 3
ΙΕ 30 Φάση επέκτασης 1 1 2
ΙΖ 0 Επιφανειακό στρώμα 7 1 1 3 3 2 17
ΙΖ 1 Ορθογώνια φάση 3 2 1 6
ΙΖ 3 Ορθογώνια φάση 1 4 5
ΙΖ 15 Φάση επέκτασης 2 1 3
ΙΖ 17 Φάση επέκτασης 2 1 2 5
ΙΖ 22 Φάση επέκτασης 1 1
ΙΖ 25 Φάση επέκτασης 1 1
ΙΗ 0 Επιφανειακό στρώμα 3 1 1 1 1 17 4 4 1 33
ΙΗ 5 Αρχική φάση 2 4 4 2 1 13
ΙΗ 7 Αρχική φάση 1 1
ΙΗ 9 Φάση επέκτασης 3 3
ΙΗ 11 Αρχική φάση 1 1
ΙΗ 12 Αρχική φάση 1 1
ΙΗ 19 Αρχική φάση 1 1
ΙΗ 22 Αρχική φάση 3 3 6
ΙΗ 25 Αρχική φάση 1 1
ΙΗ 34 Αρχική φάση 1 10 12 5 28
ΙΘ 0 Επιφανειακό στρώμα 2 2 4 2 10
ΙΘ 1 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2 1 1 1 1 8
ΙΘ 3 Τρωγλοδυτική φάση 1 5 3 2 1 1 3 4 1 21
ΙΘ 4 Τρωγλοδυτική φάση 1 2 6 3 1 13
ΙΘ 5 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2 1 1 4 4 1 15
ΙΘ 7 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2 2 1 1 1 9
ΙΘ 8 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12
ΙΘ 9 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
ΙΘ 15 Φάση επέκτασης 1 2 3 1 7
ΙΘ 21 Φάση επέκτασης 2 2 2 6
ΙΘ 30 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 1 3
ΙΘ 33 Ορθογώνια φάση 1 1
ΙΘ 36 Κυκλική φάση 1 1
ΙΘ 38 Ορθογώνια φάση 1 5 1 2 9
ΙΘ 40 Τρωγλοδυτική φάση 1 2 2 5
ΙΘ 43 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
ΙΘ 45 Φάση επέκτασης 1 4 5
ΙΘ 46 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2
ΙΘ 48 Κυκλική φάση 1 1 2
ΙΘ 57 Φάση επέκτασης 1 13 14
ΙΘ 60 Τρωγλοδυτική φάση 1 1
ΙΘ 61 Ορθογώνια φάση 1 1
ΙΘ 64 Ορθογώνια φάση 1 1 2
ΙΘ 66 Φάση επέκτασης 2 2
ΙΣΤ 0 Επιφανειακό στρώμα 4 1 8 8 1 3 2 1 28
ΙΣΤ 5 Τρωγλοδυτική φάση 2 2
ΙΣΤ 8 Ορθογώνια φάση 1 1 1 1 4
ΙΣΤ 9 Ορθογώνια φάση 1 1 1 1 3 3 10
ΙΣΤ 16 Ορθογώνια φάση 1 2 1 4
ΙΣΤ 18 Ορθογώνια φάση 1 1 3 1 7 1 1 2 1 2 1 21
ΙΣΤ 21 Τρωγλοδυτική φάση 3 1 4
ΙΣΤ 22 Φάση επέκτασης 2 2
ΙΣΤ 29 Τρωγλοδυτική φάση 1 1 2
ΙΣΤ 32 Τρωγλοδυτική φάση 2 2
ΙΣΤ 33 Φάση επέκτασης 5 5
ΙΣΤ 50 Φάση επέκτασης 1 1 2
Κ 0 Επιφανειακό στρώμα 1 1 2
Κ 3 Τρωγλοδυτική φάση 3 1 1 1 2 2 10
Κ 4 Ορθογώνια φάση 1 1
Κ 8 Τρωγλοδυτική φάση 4 1 2 2 2 4 3 2 4 24
Κ 12 Τρωγλοδυτική φάση 2 3 2 2 2 1 1 1 6 2 4 26
Κ 21 Ορθογώνια φάση 1 1 2 17 1 22
Κ 23 Ορθογώνια φάση 1 1 1 1 4
Κ 26 Ορθογώνια φάση 1 1 2 4
Κ 37 Φάση επέκτασης 1 2 3
Κ 38 Φάση επέκτασης 1 1
Κ 50 Terra rossa 5 5

0 1 64 21 6 4 1 0 1 1 0 1 1 3 27 0 2 0 4 4 4 7 13 3 5 5 17 0 9 11 0 6 0 0 2 45 2 5 3 138 103 16 2 0 46 25 2 4 1 0 2 0 1 0 13 16 0 1 3 0 31 1 0 2 0 23 0 3 391 455 113 9 9 10 32 9 1739ΣΥΝΟΛΟ
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I. Αρχική φάση 5 1 2 1 1 23 2 1 41 8 1 86
II. Φάση επέκτασης 4 1 1 3 5 9 9 15 2 1 2 52 1 105
III. Ορθογώνια φάση 17 1 6 2 1 4 1 7 2 1 1 8 4 47 17 2 1 11 1 4 202 16 356
IV. Κυκλική φάση 1 1 1 2 2 2 1 14 24
V. Τρωγλοδυτική φάση 37 1 6 2 1 8 3 2 4 9 4 17 2 102 33 1 1 1 7 1 22 1 14 1 313 72 5 10 680

ΣΥΝΟΛΟ 63 1 1 1 14 2 3 3 15 6 15 6 10 4 1 35 7 183 67 5 1 1 1 20 3 24 2 20 2 622 97 6 10 1251

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Πίνακας όλων των ειδών οστρέων ανά φάση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Πίνακας των βιοτόπων των αναγνωρισθέντων ειδών μαλακίων, αρθροπόδων και λοιπών ειδών*
Είδος Ποσότητα Βιότοπος (βυθός/έδαφος) Ζώνη

Cardium  sp. 63 αμμώδης ρηχά νερά
Dosinia lupinus  Poli 1 αμμώδης-ιλυώδης υποπαράλια/βαθύτερα
Donax (Serrula) trunculus  Linné 1 αμμώδης ρηχά νερά
Glycymeris glycymeris   Linné 1 αμμώδης-ιλυώδης ρηχά νερά
Ostrea edulis  Linné 14 βραχώδης-ιλυώδης μεσοπαράλια/βαθύτερα
Pinna nobilis  Linné 2 αμμώδης-ιλυώδης υπο-βαθυπαράλια
Pecten jacobaeus  Linné 3 αμμώδης υπο-βαθυπαράλια
Spondylus gaederopus  Linné 3 βραχώδης υποπαράλια
Cassis sulcosa  Bruguière 15 αμμώδης-ιλυώδης βαθυπαράλια
Cassidaria (Galeodea) echinophora  Linné 6 αμμώδης-ιλυώδης βαθυπαράλια
Cerithium vulgatum  Bruguière 15 βραχώδης-ιλυώδης υποπαράλια
Charonia tritonis variegata  Lamarck 6 βραχώδης υπο-βαθυπαράλια
Columbella rustica  Linné 10 βραχώδης-ιλυώδης μεσοπαράλια/βαθύτερα
Conus ventricosus  Gmelin 4 βραχώδης-ιλυώδης υποπαράλια
Cypraea (Luria) lurida  Linné 1 βραχώδης υποπαράλια
Fusinus syracusanus  Linné 35 αμμώδης-βραχώδης υποπαράλια
Gibbula divaricata  Linné 7 βραχώδης μεσοπαράλια
Murex  sp. 183 βραχώδης-ιλυώδης υπο-μεσοπαράλια
Mitrella scripta  Linné 67 αμμώδης-βραχώδης υπο-μεσοπαράλια
Monodonta turbinata  Born 5 βραχώδης μεσοπαράλια
Nassa (Cyclope) neritea  Linné 1 βραχώδης-ιλυώδης υποπαράλια
Nassarius (Hinia) reticulatus  Linné 1 αμμώδης-βραχώδης υπο-μεσοπαράλια
Neverita josephinia  Risso 1 αμμώδης-ιλυώδης υποπαράλια
Patella coerulea  Linné 20 βραχώδης μεσοπαράλια
Turitella communis  Risso 3 αμμώδης-ιλυώδης υποπαράλια
Melanopsis praemorsa  Linné 24 ασβεστολιθικά εδάφη λίμνες/ποτμοί
Echinus paracentrotus lividus  Lamarck 2 ποικιλία εδαφών ρηχά νερά
Carcinus mediterraneus  Czerniavsky 20 ποικιλία εδαφών αλμυρά/γλυκά νερά
Dentalium dentale  Linné 2 αμμώδης-ιλυώδης υπο-βαθυπαράλια
Helix cincta  Müller 622 ποικιλία εδαφών ξηρά
Helicella sp. 97 ξηρό έδαφος ξηρά
Chilostoma cyclolabris  Deshayes 6 βραχώδες έδαφος ξηρά
Rumina decollata  Linné 10 ασβεστολιθικά εδάφη ξηρά

Σύνολο 1251
* Στον πίνακα αναφέρονται μόνον τα στρωματογραφημένα είδη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΣΤΡΕΩΝ ΑΝΑ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ*
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ

Στο σύνολο του μαλακολογικού υλικού συμπεριλαμβάνονταν πολλά βελονοειδή ευρήματα, 
η φύση των οποίων ήταν δύσκολο να προσδιορισθεί δια γυμνού οφθαλμού. Η ανάλυση των 
δειγμάτων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης στα εργαστήρια Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος από τον Δρ Γ. Μπασιάκο (τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαιτέρως) έδειξε τα εξής:

Το δείγμα εκαλύπτετο μερικώς από είδος κρούστας. Έγιναν αναλύσεις: στην κρούστα και 
στο κύριο σώμα. Από την ανάλυση του δείγματος KAR – 1 του πυρήνα και της κρούστας επι-
κάλυψής του προκύπτει ότι πρόκειται για χερσογενές ασβεστολιθικό υλικό (τραβερτινώδες). 
Η κρούστα έχει υφή πορώδη και έχει εγκλωβίσει χαλαζιακούς κόκκους. Επιβεβαιώθηκε έτσι 
ότι τα ανωτέρω βελονοειδή ευρήματα δεν ανήκουν στον κόσμο των φυτών ούτε των ζώων.

Ανά λυση κυρίου σώματος  ꞏ  Bulk  Analys is  σε  οξείδια  % κ .β

Mg 1,7

Al 0,1

Si 0,6

P 1,4

S 0,4

K 0,4

Ca 95,2

Ti <0,1

Ανά λυση κρούστας  ꞏ  Bulk  Analys is  σε  οξείδια  % κ .β .

Mg 1,8

Al 0,1

Si 0,6

P 1,3

S 0,3

K 0,4

Ca 95,1

Ti <0,1

Fe 0,2

Fe 0,1
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 7

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ

7-1 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

Α: Ομοταξία Δίθυρα

Acanthocardium (Rudicardium) turbeculatum Linné
Υφομοταξία: Heterodonta, Τάξη: Veneroida, Οικογένεια: Cardiidae
Ποσότητα: 5 όστρεα
Πρόκειται για όστρεο ωοειδές,  ισόθυμο και ανισόπλευρο. Έχει διαστάσεις: 50-60 χιλ. Ζει σε βυθό με ιλύ, 

άμμο, χαλίκια στην μέσο και υποπαράλια ζώνη από ρηχά νερά μέχρι βάθος 50 μ.

Arca noae Linné
Υφομοταξία: Cryptodonta, Τάξη: Arcoida, Οικογένεια: Arcidae
Ποσότητα: 1  όστρεο
Όστρεο επίμηκες, σχεδόν τετραπλευρικό, μήκους 70 χιλ. Η εξωτερική επιφάνεια είναι τραχιά, με 

χαρακτηριστικό καστανό χρώμα και σκουρότερες τεθλασμένες γραμμές. Ζει προσκολλημένο 
με την δυνατή βύσσο του επάνω σε βράχους, πέτρες και όστρακα καλυμμένα από θαλάσσιους 
οργανισμούς από μικρό βάθος μέχρι 100 μ. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

 
Cardium (Cerastoderma) edule Linné
Υφομοταξία: Heterodonta, Τάξη: Veneroida, Οικογένεια: Cardiidae
Ποσότητα: 27 όστρεα
Όστρεο θαμπό, καρδιόσχημο, με ακτινωτές πτυχές ή ραβδώσεις μήκους 50-60 χιλ. Τα άκρα των θυρών 

είναι συνήθως χαραγμένα. Ζει σε αμμώδεις περιοχές και εκβολές ποταμών από ρηχά νερά βάθους 
μέχρι 50 μ. περίπου. Είναι κοινό σε όλη την Μεσόγειο.

Donax (Serrula) trunculus Linné
Υφομοταξία: Heterodonda, Τάξη: Veneroida, Οικογένεια: Donacidae
Ποσότητα: 1 όστρεα
Όστρεο στερεό ανισόθυρο και ανισόπλευρο, μήκους 30-35 χιλ. Έχει γυαλιστερή επιφάνεια με πολυάριθμες 

συγκεντρικές γραμμές. Το χρώμα της εξωτερικής επιφάνειάς του είναι λευκό ακτινωτές ιώδεις 
αποχρώσεις. Ζει σε ρηχά νερά μέσα στην άμμο. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Dosinia lupinus Poli
Υφομοταξία: Heterodonta, Τάξη: Veneroida, Οικογένεια: Veneridae
Ποσότητα: 1 όστρεα
Όστρεο ισόθυρο, ανισόπλευρο, μήκους 20-28 χιλ. Έχει γυαλιστερή επιφάνεια με πυκνές, επίπεδες, 

συγκεντρικές ραβδώσεις και ασθενείς, ακτινωτές γραμμές. Το χρώμα της εξωτερικής επιφάνειάς 
του είναι λευκό γαλακτώδες. Ζει σε βυθό με χοντρή άμμο και ιλύ στην υποπαράλια ζώνη αλλά και 
σε βαθύτερα νερά. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Glycymeris glycymeris Linné
Υφομοταξία: Cryptodonta, Τάξη: Arcoida, Οικογένεια: Glycymeridae
Ποσότητα: 2 όστρεα
Όστρεο στρογγυλό, ισόθυρο και ισόπλευρο μήκους 30-60 χιλ. Η εξωτερική του επιφάνεια έχει έντονες και 

ασθενείς συγκεντρικές γραμμές που διασταυρώνονται με λεπτές ακτινωτές. Εσωτερικά το χρώμα 
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του είναι λευκό ενώ εξωτερικά λευκό με κοκκινωπές τεθλασμένες πινελιές. Συνήθως βρίσκεται σε 
μικρά βάθη (10-20 μ.) σε αμμώδεις ή λασπώδεις βυθούς. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Ostrea edulis Linné
Υφομοταξία: Pteriomorphia, Τάξη: Pterioida, Οικογένεια: Ostreidae
Ποσότητα: 31 όστρεα
Όστρεο παχύ με ακανόνιστο σχήμα σχεδόν ωοειδές, διαστάσεων 80-120 χιλ. Η αριστερή θυρίδα είναι 

κυρτή με ανώμαλες φολιδωτές πτυχές και συγκεντρικά ελάσματα, ενώ η δεξιά θυρίδα επίπεδη με 
εύθραυστα συγκεντρικά ελάσματα. Ζει σε βραχώδεις ή ιλυώδεις βυθούς από την μεσοπαράλια 
μέχρι την βαθυπαράλια ζώνη.

Pecten jacobaeus Linné
Yφομοταξία: Cryptodonta, Τάξη: Pteriomorpha, Oικογένεια: Pectinidae
Ποσότητα: 4 όστρεα
Όστρεο στερεό, ανισόθυρο και ισόπλευρο μήκους 60-150 χιλ. Είναι από τα μεγαλύτερα και τα ωραιότερα 

δίθυρα της Μεσογείου. Η εξωτερική του επιφάνεια έχει ανάγλυφη διακόσμηση με ακτινωτές 
ραβδώσεις. Το χρώμα της δεξιάς θυρίδας είναι λευκό και της αριστερής ερυθρωπό. Ζει σε βυθό με 
άμμο στην υπό και βαθυπαράλια ζώνη.

Pinna nobilis Linné 
Υφομοταξία:Metabranchia, Τάξη: Pteriomorpha, Οικογένεια: Pinnidae
Ποσότητα: 2
Όστρεο τριγωνικό με τοξοειδές κοιλιακό άκρο. Είναι κυρτό στην κορυφή και η εξωτερική του επιφάνεια 

έχει 20 περίπου ακτινωτές ραβδώσεις, πολλές λεπτές συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως και πυκνές 
εύθραυστες σωληνόμορφες φολίδες. Έχει χρώμα ανοικτό καστανό. Βρίσκεται σε βυθούς με άμμο 
και ιλύ στην υπό και βαθυπαράλια ζώνη και είναι συχνό στην Μεσόγειο.

Spondylus gaederopus Linné
Υφομοταξία: Pteriomorphia, Τάξη: Pterioida, Οικογένεια: Spondylidae
Ποσότητα: 7 όστρεα
Όστρεο παχύ, στερεό, σχεδόν σφαιρικό ύψους 60-130 χιλ. Εμφανίζει μεγάλο, σφαιρικό μυϊκό αποτύπωμα 

και μανδυακή γραμμή συνεχή. Το χρώμα της αριστερής θυρίδας είναι βαθύ κόκκινο, της δεξιάς 
λευκό, ερυθρωπό και πορτοκαλί. Ζει προσκολλημένο στις πέτρες, κυρίως σε ρηχά νερά αλλά και σε 
βάθη που μπορεί να φτάνουν τα 40 μ. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Β: Ομοταξία Γαστερόποδα

Cassidaria (Galeodea) echinophora Linné
Υφομοταξία: Prosobranchia, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Cassididae
Ποσότητα: 8 όστρεα.
Όστρεο ατρακτοειδές, με πολυάριθμες ραβδώσεις ύψους 5-8 εκ. Το στόμιό του είναι ωοειδές με σιφωνικό 

αυλάκι με κλίση προς τα πίσω. Έχει πώμα μικρό κεράτινο και εξωτερικό χείλος με οδόντωση. Το 
χρώμα του είναι ανοικτό καστανό. Ζει σε βυθό με άμμο ή ιλύ στην βαθυπαράλια ζώνη. Βρίσκεται 
στην Μεσόγειο.

Cassis sulcosa Brugière (Phalium granulatum undulatum Gmelin)
Υφομοταξία: Prosobranchia, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Cassididae
Ποσότητα: 20 όστρεα
Όστρεο ατρακτοειδές, 70-100 χιλ. με πυκνές παράλληλες αυλακώσεις που καταλήγουν σε χαρακτηριστικά 

διογκωμένα χείλη. Ζει σε βάθος από 30-100 μ.
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Cerithium vulgatum Bruguière
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Cerithiidae
Ποσότητα: 22 όστρεα
Όστρεο πυργοειδές οξύληκτo με 10-12 κυρτούς ελιγμούς και αιχμηρά φυμάτια στο  μέσον κάθε 

ελιγμού. Είδος με πολλές ποικιλίες και μέγεθος από 50-70 χιλ. Το χρώμα του είναι ανοιχτό 
καστανό, πρασινωπό με κηλίδες και λευκά φυμάτια. Ζει σε βυθό με ιλύ και βράχους στην μέση και 
υποπαράλια ζώνη. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Charonia tritonis variegata Lamarck (Charonia tritonis seguenzae Aradas & Benoit)
Yφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Monotocardia, Oικογένεια: Cymatiidae
Ποσότητα: 9 όστρεα
Όστρεο ατρακτοειδές με 10-12 ελιγμούς στην σπείρα και με ύψος που φθάνει τα 25-30 εκ. Το στοματικό 

του άνοιγμα είναι ωοειδές και καταλήγει σε βραχύ σιφωνικό αυλάκι. Ζει σε βραχώδεις βυθούς 
στην υποπαράλια και βαθυπαράλια ζώνη και σε μεγάλα κυρίως βάθη 200-400 μ. αλλά και σε πιο 
ρηχά νερά. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Columbella rustica Linné
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Columbellidae
Ποσότητα: 11 όστρεα
Όστρεο ατρακτοειδές με αιχμηρή κορυφή ύψους 15-20 χιλ. Έχει σπείρα με 9-10 ελιγμούς και με επιφάνεια 

σχεδόν λεία με ασθενείς σπειροειδείς γραμμές. Το στοματικό του άνοιγμα είναι επίμηκες. Το χρώμα 
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία, άσπρο, κιτρινωπό, καστανό, με κηλίδες και γραμμές σε κίτρινο-
καστανό χρώμα. Ζει ανάμεσα στα βράχια και την ιλύ, στην μεσο-παράλια ζώνη και βαθύτερα. 
Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Conus ventricosus Gmelin (Conus coronatus Gmelin)
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Conidae
Ποσότητα: 6 όστρεα
Όστρεο σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου με λεία επιφάνεια, άτρακτο ευθεία και στοματικό άνοιγμα 

επίμηκες που καταλήγει σε σιφωνικό αυλάκι με ύψος 60-65 χιλ. Το εξωτερικό του χείλος είναι 
αιχμηρό με κεράτινο πώμα. Έχει χρώμα πράσινο ή καστανό με κηλίδες. Ζει σε βραχώδεις βυθούς 
ανάμεσα στα φύκια και την ιλύ στην υποπαράλια ζώνη. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Fusinus syracusanus Linné
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη:Monotocardia, Οικογένεια: Fasciolariidae
Ποσότητα: 47 όστρεα
Όστρεο επίμηκες ατρακτοειδές, ύψους 50-60 χιλ. Αποτελείται από σπείρα με 9 ελιγμούς. Την επιφάνεια 

διατρέχουν πολυάριθμες, έντονες σπειροειδείς γραμμές. Το στόμιό του είναι σχεδόν ωοειδές και 
προεκτείνεται σε μακρύ, στενό αυλάκι. Έχει λευκό, αιχμηρό χείλος με λεπτές γραμμώσεις. Καστανές 
και λευκές ζώνες διατρέχουν την επιφάνεια των ελιγμών. Ζει σε βυθό με άμμο και βράχους, στην 
υποπαράλια ζώνη. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Gibbula divaricata Linné
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Diotocardia, Οικογένεια: Trochidae
Ποσότητα: 8 όστρεα
Όστρεο κωνικό ύψους 10-25 χιλ., στέρεο κέλυφος εξωτερικά φέρει χαρακτηριστικά σκουρόχρωμα, 

σχεδόν τετράγωνα στίγματα σε σπειροειδή διάταξη. Το εσωτερικό τους είναι μαργαρώδες. Ζει σε 
βραχώδη βυθό στην μεσοπαράλια ζώνη, στην περιοχή της Μεσογείου.
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Luria (Cypraea) lurida Linné
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Cypraeidae
Ποσότητα: 2 όστρεα
Όστρεο ωοειδές επίμηκες, υποκυλινδρικό ύψους 40-60 χιλ. Έχει λεία και γυαλιστερή επιφάνεια. Το 

στοματικό του άνοιγμα είναι στενό, επίμηκες. Τα χείλη του είναι οδοντωτά με αναδιπλωμένο το 
εξωτερικό χείλος. Το χρώμα του είναι στην ράχη καστανό με 2-3 λευκές ζώνες και 2 σκούρες κηλίδες 
χαρακτηριστικές στο κάθε άκρο, στην βάση ανοιχτόχρωμο, σχεδόν λευκό. Ζει στην υποπαράλια 
ζώνη, σε βραχώδη βυθό, συνήθως κάτω από τις πέτρες και τους βράχους. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Mitrella scripta Linné
Υφομοταξία: Stenoglossa, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Columbellidae
Ποσότητα: 71 όστρεα
Όστρεο οξύληκτο, στερεό μήκους 15 χιλ. Έχει σπείρα με 6-7 ελιγμούς με επιφάνεια σχεδόν λεία και 

με τον τελευταίο ελιγμό μεγαλύτερο. Το στοματικό του άνοιγμα είναι επίμηκες. Το χρώμα είναι 
σκούρο καστανό, με λευκές κηλίδες. Ζει ανάμεσα σε άμμο και βράχια στην υπό και μεσοπαράλια 
ζώνη. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Monodonta turbinata Linné
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Diotocardia, Οικογένεια: Trochidae
Ποσότητα: 6 όστρεα
Όστρεο κωνικό, σφαιροειδές και παχύ με 6 κυρτούς ελιγμούς στην σπείρα. Έχει μήκος 26-27 χιλ. και 

ύψος 25-30 χιλ. Έχει στοματικό άνοιγμα κυκλικό. Η βάση του είναι επίπεδη με λευκό τύλο στην 
περιοχή του ομφαλού. Το εξωτερικό χείλος του είναι κοφτερό. Το χρώμα του είναι λευκό, σταχτί 
με κίτρινες, πράσινες αποχρώσεις και μαύρα τετράγωνα στίγματα σε σπειροειδή διάταξη. Ζει σε 
βραχώδη βυθό στην μεσοπαράλια ζώνη της Μεσογείου.

Murex sp. (Murex/Hexaplex/Truncullariopsis trunculus Linné και Murex/Bolinus brandaris Linné)
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Muricidae
Ποσότητα: 259  όστρεα
Όστρεο διαστάσεων 50-80 χιλ., έχει παχύ ατρακτοειδές όστρακο με 6 γωνιώδεις ελιγμούς στην σπείρα, 

ενώ ο τελευταίος είναι περισσότερο ανεπτυγμένος. Ζει σε κοινότητες στην μέση και υποπαράλια 
ζώνη σε βυθό με βράχους και ιλύ αλλά και σε ρηχά νερά βάθους μέχρι 50-60 μ. Είναι κοινό στην 
Μεσόγειο.

Nassa (Cyclope) neritea Linné
Υφομοταξία: Stenoglossa, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Nassariidae
Ποσότητα: 1 όστρεα
Όστρεο στερεό με χαρακτηριστική μορφή, σχεδόν κυκλικό, με χαμηλή σπείρα, μήκους 10-18 χιλ. Το 

χρώμα του είναι υπόλευκο με ανοιχτόχρωμες καστανές κηλίδες. Ζει σε ρηχά νερά σε βυθό με ιλύ 
και άμμο στην υποπαράλια ζώνη. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Nassarius (Hinia) reticulatus Linné
Υφομοταξία: Stenoglossa, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Nassaridae
Ποσότητα: 2 όστρεα
Όστρεο ωοειδές με κορυφή και μεγάλο τελευταίο ελιγμό, ύψους 25-30 χιλ. Είναι λείο με πολύ λεπτές 

σπειροειδείς γραμμές. Έχει χρώμα λευκό, κιτρινωπό με γκριζωπές κηλίδες. Ζει σε βυθό με άμμο και 
βράχια στην μεσοπαράλια και υποπαράλια ζώνη. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Neverita josephinia Risso
Yφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Monotocardia, Oικογένεια: Naticidae
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Ποσότητα: 1 όστρεα
Όστρεο σφαιρικό με ελιγμούς, με μέγιστη διάμετρο 24-40 χιλ. Η επιφάνειά του έχει λεπτές γραμμές 

αυξήσεως και το στόμιό του είναι μεγάλο, λοξό, που διευρύνεται προς τα κάτω. Η άτρακτός του 
είναι ευθεία και το χείλος της τυλώδες. Το χρώμα του είναι λευκό, κιτρινωπό με καστανοκόκκινο 
τύλο ατράκτου. Έχει κεράτινο πώμα. Ζει σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια ζώνη. Βρίσκεται 
στην Μεσόγειο.

Patella coerulea Linné
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Diotocardia, Οικογένεια: Patellidae
Ποσότητα: 29 όστρεα
Όστρεο κωνικό με κορυφή, μήκους 20-55 χιλ. Έχει στοματικό άνοιγμα κυκλικό έως ωοειδές. Η εξωτερική 

επιφάνεια είναι λεία, κοκκώδης ή με πολυάριθμες ακτινωτές ραβδώσεις, ενώ εσωτερικά είναι 
γυαλιστερό με ακτινωτή διάρθρωση. Το χρώμα του είναι σταχτί, κοκκινωπό ανοικτό ή σκούρο. 
Παρουσιάζει μεγάλη χρωματική ποικιλία. Ζει προσκολλημένο σε βράχους στην μεσοπαράλια ζώνη 
της Μεσογείου.

Thais haemastoma Linné
Υφομοταξία: Streptoneura, Τάξη: Monotocardia, Οικογένεια: Muricidae-Thaididae
Ποσότητα: 1 όστρεα
Όστρεο ωοειδές με κωνική, βραχεία σπείρα με 5 ελιγμούς. Το ύψος του κυμαίνεται από 50-70 χιλ. Έχει 

ελλειψοειδές στοματικό άνοιγμα. Το εξωτερικό χείλος του είναι πτυχωμένο εσωτερικά. Η εξωτερική 
επιφάνειά του έχει χρώμα φαιό, ενώ εσωτερικά το στόμιο έχει λαμπρό, πορτοκαλί χρώμα. Ζει στην 
υποπαράλια ζώνη, σε βραχώδεις βυθούς κατά αποικίες. Εντοπίζεται συνήθως εκεί όπου υπάρχουν 
αποικίες μυδιών τα οποία χρησιμεύουν για την διατροφή τους. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Turitella communis Risso
Υφομοταξία: Neotaenioglossa, Τάξη: Jarinoidea, Οικογένεια: Turitellinae
Ποσότητα: 3
Όστρεο πυργοειδές με 5-8 σπειροειδείς ραβδώσεις και στοματικό άνοιγμα κυκλικό. Η εξωτερική του 

επιφάνεια έχει χρώμα ανοικτό καστανό. Ζει σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια ζώνη. 
Βρίσκεται συχνά στην Μεσόγειο.

Melanopsis praemorsa Linné
Υφομοταξία: Caenogastropoda, Τάξη: Neogastropoda, Οικογένεια: Melanopsidae
Ποσότητα: 32 όστρεα
Μαλάκιο του γλυκού νερού. Όστρεο σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου με λεία επιφάνεια, άτρακτο 

ευθεία και στοματικό άνοιγμα επίμηκες που καταλήγει σε σιφωνικό αυλάκι, με ύψος 6-10 χιλ. Έχει 
χρώμα καστανωπό με ιώδεις και πορτοκαλόχρωμες αποχρώσεις. Ζει σε γλυκά νερά (πηγές, λίμνες, 
ποτάμια), που βρίσκονται σε ασβεστολιθικά περιβάλλοντα. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Γ: Ομοταξία Σκαφόποδα

Dentalium dentale Linné
Τάξη: Dentaliida, Οικογένεια: Dentalidae
Ποσότητα: 3 όστρεα
Όστρεο στερεό, συμπαγές, κωνικό επίμηκες, μήκους 25-60 χιλ., με λεπτές και πυκνές ραβδώσεις πιο 

εμφανείς στην κορυφή, η οποία έχει εγκοπή. Έχει χρώμα λευκό, καστανέρυθρο. Ζει σε βυθό με 
άμμο και ιλύ στην υπό και βαθυπαράλια ζώνη. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.
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Δ: Ομοταξία Αρθρόποδα

Carcinus mediterraneus Czernavsky
Yφομοταξία: Eumalacostraca, Τάξη: Decapoda, Οικογένεια: Carcinidae
Ποσότητα: 23
Εντοπίσθηκαν θραύσματα. Είναι ζώο αμφίβιο, πολύποδο. Ζει στην θάλασσα και στο γλυκό νερό. 

Καλύπτεται από ευρύ και σχετικά σκληρό κέλυφος, από το οποίο εξέχουν πέντε ζεύγη ποδιών με 
το πρώτο  περισσότερο αναπτυγμένο. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.

Ε: Ομοταξία Εχινόδερμα

Echinus lividus (Paracentrotus lividus) Lamarck
Yφομοταξία: Euechinoidea, Τάξη: Camarodonta, Οικογένεια: Parechinidae
Ποσότητα: 2
Σώμα σφαιρικό χωρίς βραχίονες, διαμέτρου 7-8 εκ. και ύψους μέχρι 5 εκ. Χαρακτηρίζεται από την 

ανάπτυξη των ασβεστολιθικών οσταρίων σε συμπαγή κάψα, η οποία φέρει ποδολαβίδες και 
βελόνες. Βρίσκονται σε όλες τις θάλασσες σε μικρά ή και σε μεγάλα βάθη. Ζει συνήθως σε φυκώδεις 
βυθούς. Απαντά στην Μεσόγειο.

7-2 ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

Chilostoma cyclolabris Deshayes
Ομοταξία: Gastropoda, Υφομοταξία: Pulmonata, Τάξη: Stylomatophora, Οικογένεια: Helicidae
Ποσότητα: 19 όστρεα
Όστρεο σφαιρικό, πεπλατυσμένο μήκους περί τα 15 χιλ. Έχει μεγάλο στοματικό άνοιγμα με χείλος 

έντονα προεξέχον. Το χρώμα του είναι από κιτρινωπό έως καστανό. Ζει σε βραχώδεις περιοχές. 
Βρίσκεται στο Μεσογειακό χώρο.

Helicella sp.
Ομοταξία: Gastropoda, Υφομοταξία: Pulmonata, Τάξη: Stylomatophora, Υπεροικογένεια: Helicacea
Ποσότητα: 122 όστρεα
Στις περιπτώσεις που η αναγνώριση συγκεκριμένου είδους από τα θραύσματα ήταν αδύνατη αυτά 

αποδόθηκαν γενικότερα στο γένος Helicella, κοινό μεσογειακό είδος που ζει σε ποικιλία βιοτόπων.

Helix cincta Müller
Ομοταξία: Gastropoda, Υφομοταξία: Pulmonata, Τάξη: Stylomatophora, Οικογένεια: Helicidae
Ποσότητα: 846 όστρεα
Τα σαλιγκάρια του είδους Helix που εντοπίθηκαν πιθανόν ανήκουν στο είδος Helix cincta Müller. Πρόκειται 

για όστρεο σφαιρικό, διαστάσεων 20-45 χιλ. Έχει μεγάλο στοματικό άνοιγμα με λεπτά λευκά χείλη. 
Τις περισσότερες φορές έχει καστανό χρώμα και σπανιότερα κίτρινο. Προσαρμόζεται σε ποικιλία 
περιβαλλόντων, όπως σε δάση, σε κήπους, στις ζεστές και υγρές περιοχές της Μεσογείου.

Rumina decollata Linné
Ομοταξία: Gastropoda, Υφομοταξία: Pulmonata, Τάξη: Stylommatophora, Οικογένεια: Janiroidea
Ποσότητα: 41 όστρεα
Όστρεο παχύ, στερεό, υποκυλινδρικό με 3-6 ελιγμούς και κάτω απόληξη αποκομμένη, μήκους 22-40 χιλ. 

Το χρώμα του είναι υπόλευκο έως ανοικτό καστανό. Ζει συχνά σε ασβεστολιθικά εδάφη, σε ξηρές 
και ανοικτές θέσεις μαζί με τις ρίζες των φυτών μέσα στο έδαφος. Βρίσκεται στην Μεσόγειο.





Τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα 

Εύη Μαργαρίτη1

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο2 επικεντρώνεται στην μελέτη των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων 
που εντοπίσθηκαν σε διάφορα τμήματα του οικισμού και έχουν άμεση σχέση με τα αρχαιολο-
γικά στρώματα από τα οποία προέρχονται. Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η 
στρατηγική της δειγματοληψίας, οι μέθοδοι ανάκτησης των φυτικών καταλοίπων από τις αρ-
χαιολογικές επιχώσεις και η κατάσταση διατήρησής τους. Ακολουθεί η περιγραφή της μορφο-
λογίας τους, καθώς και η μέθοδος αναγνώρισης και ταυτοποίησής τους με συγκεκριμένα είδη 
φυτών. Η σύσταση των δειγμάτων συντελεί στην κατανόηση του ρόλου που διαδραμάτιζαν 
συγκεκριμένα είδη φυτών στον οικισμό. Τέλος, επιχειρείται η ανασύσταση των γεωργικών 
πρακτικών και της οικονομίας του Καντού, με βάση τις πληροφορίες που μας δίνουν τα κα-
τάλοιπα τόσο των ειδών που καλλιεργούνται και έχουν αδιαμφισβήτητη οικονομική σημασία 
όσο και των καρπών που συλλέγονται, καθώς και των «άγριων» φυτών.

7.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τόσο οι σπόροι, όσο και άλλα μέρη των φυτών (όπως π.χ. τα ραχίδια και τα λέπυρα των σι-
τηρών), μπορούν να διατηρηθούν έως τις μέρες μας με διάφορους τρόπους:

• Απανθρακωμένοι ή όταν έρχονται σε επαφή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με θερ-
μοκρασίες που δεν τους μετατρέπουν σε στάχτη.

• Σε κατάσταση υψηλής υγρασίας, όταν βρίσκονται σε υγρές και αναερόβιες συνθήκες. Αυτή 
η μορφή διατήρησης είναι συνήθης στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου οι οικισμοί 
βυθίζονται στις όχθες των λιμνών και των ποταμών. Τέτοιου είδους διατήρηση έχει παρα-
τηρηθεί και στον Νεολιθικό λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού, στην λίμνη της Καστοριάς.3

• Σε κατάσταση υψηλής ξηρασίας, δηλαδή όταν βρίσκονται σε χώρους με πολύ χαμηλή 
υγρασία (συνήθης μορφή διατήρησης σε χώρες όπως π.χ. η Αίγυπτος).

1   Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία, Ινστιτούτο Κύπρου.
2   Ευχαριστώ θερμά την Διευθύντρια της ανασκαφής Καθ. Ελένη Μαντζουράνη, που μου εμπιστεύθηκε την με-
λέτη του αρχαιοβοτανικού υλικού από το Καντού και την Δρ Sherry Fox, Διευθύντρια του εργαστηρίου Wiener 
της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, που γενναιόδωρα μου έδωσε άδεια 
να χρησιμοποιήσω τα μικροσκόπια και την βιβλιοθήκη του εργαστηρίου κατά την διάρκεια της μελέτης.
3   Margaritis 2011.

Μαργαρίτη Εύη1
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• Ως αποτυπώματα στον πηλό των αγγείων.
• Απολιθωμένοι, όταν δηλαδή ο ιστός των φυτών αντικατασταθεί με ανόργανες ενώσεις, 

όπως είναι π.χ. το ανθρακικό ασβέστιο.
• Όταν βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με χάλκινα αντικείμενα, καθώς ο φυτικός ιστός 

διατηρείται μέσω της αντιβακτηριακής δράσης των αλάτων που περιέχει το μέταλλο. 
Ολόκληρα ρόδια βρέθηκαν πρόσφατα στις ανασκαφές της Αρχαίας Κορίνθου.4 Επιπλέον, 
εντυπωσιακό εύρημα αποτελεί η φωλιά και τα υπολείμματα τροφής ενός τρωκτικού που 
βρέθηκε στις ακτές της Κροατίας, στο εσωτερικό χάλκινου αγάλματος από την Ελλάδα, 
όπου τα φυτικά κατάλοιπα είχαν διατηρηθεί εξ αιτίας της γειτνίασής τους με υψηλής ποι-
ότητας χαλκό.5

Στο Καντού Κουφόβουνος, η πλειονότητα του υλικού έχει διατηρηθεί σε κατάσταση απαν-
θράκωσης, ενώ εντοπίζονται και κάποια παραδείγματα απολιθωμένων σπόρων. Η απανθρά-
κωση είναι ο συνηθέστερος τρόπος διατήρησης των φυτικών καταλοίπων,6 ιδιαίτερα στην 
Κύπρο, τα οποία έρχονται σε επαφή με κάποια πηγή φωτιάς και έτσι διατηρούνται στους 
αιώνες. Oι σπόροι και τα άλλα μέρη του φυτού προστατευμένα μέσα στα αρχαιολογικά στρώ-
ματα διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τα βασικά μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και συνεπώς 
μπορούν να αναγνωρισθούν, να μελετηθούν και να παρέχουν πληροφορίες για την επιλογή 
των αγροτικών προϊόντων, τους παράγοντες που οδηγούν σε συγκεκριμένες επιλογές, τις με-
θόδους καλλιέργειας, την καρποσυλλογή, τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων και βε-
βαίως την ανασύσταση του περιβάλλοντος της περιοχής του Καντού κατά την συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.

Για την επίπλευση των δειγμάτων χώματος χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο βα-
ρέλι, το νεροκόσκινο και όλη η διαδικασία της επίπλευσης πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο 
της Επισκοπής και στον χώρο που είχε παραχωρηθεί για τις ανάγκες της ανασκαφικής ομάδας. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα σύστημα που στοχεύει στον διαχωρισμό των οργανικών 
υλικών από τον κύριο όγκο του χώματος που προέρχεται από τις αρχαιολογικές επιχώσεις7 
και αντιπροσωπεύει παραλλαγή της κατασκευής που έχει προταθεί αρχικά από τον French.8 
Τα κόσκινα που χρησιμοποιήθηκαν για την συγκέντρωση του υλικού έχουν άνοιγμα βροχίδος 
1 χιλιοστόμετρου και 250 μ. (μικρών).  Η μελέτη του υλικού βασίσθηκε στην διαλογή του 
χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου προϊόντος αλλά και του «βαρέος υπολοίπου» του υλικού 
της επίπλευσης, δηλαδή αυτού που παραμένει στην σίτα στο εσωτερικό του νεροκόσκινου 
και περιέχει τα υπολείμματα του υλικού που δεν έχουν επιπλεύσει. Στο «βαρύ υπόλοιπο» 
σώζονται πολλά τμήματα άνθρακα, όστρεα, οστά ζώων και ψαριών, αλλά και απολεπίσματα 
πυριτόλιθου. Πολλά είδη σπόρων, όπως ελαιοπυρήνες για παράδειγμα, δεν επιπλέουν κατά 
την διάρκεια της επίπλευσης αλλά είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στο βαρύ υπόλοιπο,9 
όπως συνέβη στα απολιθωμένα κατάλοιπα της κοκοννιάς που αποκαλύφθηκαν στο Καντού 
(βλ. παρακάτω στην παρουσίαση των ειδών).

Σε συνεννόηση με την διευθύντρια της ανασκαφής, τα δείγματα χώματος για αρχαιοβοτα-
νική μελέτη προέρχονταν από κάθε ορίζοντα χρήσης, από κατασκευές, εστίες, δάπεδα, πασ-
σαλότρυπες, συγκεντρώσεις κεραμικής, από επιφάνειες με εμφανή ίχνη καύσης, από περι-

4   Μαργαρίτη, προσωπική παρατήρηση.
5   Sostaric et al. 2008.
6   Figueiral και Willcox 1999.
7   Pearsall 1989.
8   French 1971.
9   Jones 1983.
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οχές συνδεδεμένες με συγκεκριμένα αρχαιολογικά ευρήματα (όπως π.χ. γουδιά, μυλόπετρες), 
καθώς και από διάφορες κοιλότητες. Στόχος αυτής της δειγματοληπτικής πρακτικής ήταν η 
δυνατότητα διερεύνησης της κατανομής του υλικού στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους του οικισμού, η σχέση του με συγκεκριμένα  στρώματα και κατασκευές καθώς και η ερ-
μηνεία τους με βάση τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα.10

Πρέπει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι οι επιχώσεις στο Καντού είναι συνήθως λεπτές και, ως 
εκ τούτου, τα δείγματα χώματος που συλλέχθηκαν κυμαίνονται σε όγκο από 1 έως 5 λίτρα, 
ενώ σε πολύ λίγες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 10 λίτρα.

7.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΟΝΟΜΙΑ

Το απανθρακωμένο αρχαιοβοτανικό υλικό εξετάσθηκε σε στερεο-μικροσκόπιο σε μεγεθύνσεις 
κυρίως από 8x μέχρι 40x και για την αναγνώριση των ειδών χρησιμοποιήθηκαν η συγκριτική 
συλλογή του Πανεπιστημίου του Cambridge και του Εργαστηρίου Wiener της Αμερικανικής 
Σχολής στην Αθήνα, και διάφορα εγχειρίδια απαραίτητα για την μελέτη και ταύτιση των φυ-
τικών καταλοίπων.11 Για την ονομασία και την περιγραφή των διαφόρων ειδών χρησιμοποιή-
θηκε το σύστημα ταξινόμησης που παρουσιάζεται στην μελέτη Flora of Cyprus.12

Οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται τα δείγματα παρουσιάζονται στον Πίν. 7.1, ενώ 
στο Παράρτημα 5 παρουσιάζονται τα είδη που έχουν εντοπισθεί σε κάθε δείγμα χωριστά. Στην 
παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνονται 31 δείγματα, από τα 232 συνολικά που συνελέγησαν 
για αρχαιοβοτανική μελέτη. Τα υπόλοιπα δεν απέδωσαν φυτικά κατάλοιπα.

Πίν.  7 .1 :  Περιοχές  προέλευσης των δειγμάτων

ΤΟΜΗ Δ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 6 & 8 Δ60 ΝΡΚ 1

ΤΟΜΗ Δ ΠΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ Τ1 & Τ2 ΔΕΙΓΜΑ 1 ΝΡΚ 2

ΤΟΜΗ Δ
ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΑΚΚΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ  Τ1 & Τ3
ΔΕΙΓΜΑ 14 ΝΡΚ 3

ΤΟΜΗ Δ ΛΑΚΚΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ 6 Δ9 ΝΡΚ 4

ΤΟΜΗ Δ
ΠΥΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ Τ1 & Τ3
ΔΕΙΓΜΑ 1 ΝΡΚ 5

ΤΟΜΗ Δ ΤΕΦΡΟ ΧΩΜΑ, ΚΤΙΣΜΑ 14 Δ99 ΝΡΚ 6

ΤΟΜΗ Α ΠΥΡΑ 8 Δ2, ΑΜ 6 ΝΡΚ 7

ΤΟΜΗ Α ΣΤΡΩΣΗ 4, ΑΝΑΤ. ΤΜΗΜΑ ΑΜ 6 ΝΡΚ 8

ΤΟΜΗ Α ΠΥΡΑ 5 ΑΜ 6 ΝΡΚ 9

ΤΟΜΗ ΙΣΤ
ΚΤΙΣΜΑ 25, 

ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΣ 2
Δ32 ΝΡΚ 10

ΤΟΜΗ ΙΣΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣ 2 Δ8 ΝΡΚ 11

ΤΟΜΗ ΙΣΤ ΚΤΙΣΜΑ 22, ΕΣΤΙΑ 5 Δ9 ΝΡΚ 12

ΤΟΜΗ ΙΣΤ ΒΑ ΓΩΝΙΑ, ΛΑΚΚΟΣ 1 Δ8 ΝΡΚ 13

ΤΟΜΗ Α ΕΠΙΧ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 4, ΔΑΠΕΔΟ 2 Δ1 ΝΡΚ 14

ΤΟΜΗ Δ ΣΤΡΩΣΗ 5, ΤΕΦΡΟ ΧΩΜΑ Δ9 ΝΡΚ 15

10   Jones 1991.
11   Berggren 1969, Berggren 1981, Cappers et al. 2009, Jacomet και Kreuz 1999.
12   Meikle 1977, Meikle 1985.



ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΒΟΤΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ •  AURA                                                                                                          ·  380  ·

ΤΟΜΗ Δ
ΚΤΙΣΜΑ 14, ΓΕΜΙΣΜΑ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Δ2 ΝΡΚ 16

ΤΟΜΗ Β ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ 19 Δ1 ΝΡΚ 17

ΤΟΜΗ Δ ΕΠΙΧ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 3 ΑΜ Δ32 ΝΡΚ 18

ΤΟΜΗ Α ΝΑ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Δ1 ΝΡΚ 19

ΤΟΜΗ Α ΠΥΡΑ 14, ΚΤΙΣΜΑ 3 Δ1 ΝΡΚ 20

ΤΟΜΗ Α ΠΥΡΑ 12, ΚΤΙΣΜΑ 3 ΝΡΚ 21

ΤΟΜΗ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3, ΚΤΙΣΜΑ 13 ΑΜ Ι 32 ΝΡΚ 22

ΤΟΜΗ Θ ΕΠΙΧΩΣΗ Κ3 ΑΜ Θ12 ΝΡΚ 23

ΤΟΜΗ Θ ΕΠΙΧΩΣΗ Κ3 ΑΜ Θ10 ΝΡΚ 24

ΤΟΜΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΜ Δ62 ΝΡΚ 25

ΤΟΜΗ Δ ΠΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ Τ2 & Τ7 ΑΜ Δ90 ΝΡΚ 26

ΤΑΦΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΝΡΚ 27

ΤΟΜΗ ΙΣΤ ΚΤΙΣΜΑ 25, ΕΣΤΙΑ 2 Δ32 ΝΡΚ 28

ΤΟΜΗ ΙΣΤ ΚΤΙΣΜΑ 22, ΕΠΙΧΩΣΗ Δ34 ΝΡΚ 29

ΤΟΜΗ ΙΣΤ ΚΤΙΣΜΑ 22, ΕΣΤΙΑ 5 Δ9 ΝΡΚ 30

ΤΟΜΗ ΙΣΤ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ Δ1 ΝΡΚ 31

7.3.1. ΤΑ ΕΙΔΗ

1. Μονόκοκκο σιτάρι (Triticum monococcum) (Εικ. 447:1)

Το μονόκοκκο σιτάρι έχει αναγνωρισθεί από σπόρους αλλά και από βάσεις εξωτερικών λε-
πύρων και παρουσιάζεται σε όλα σχεδόν τα δείγματα.

2. Δίκοκκο σιτάρι (Triticum dicoccum) (Εικ. 447:1)

Όπως και το μονόκοκκο σιτάρι, έτσι και το δίκοκκο απαντά τόσο με σπόρους όσο και με βά-
σεις εξωτερικών λεπύρων και βρίσκεται μαζί με το μονόκοκκο στα περισσότερα δείγματα.

3. Μαλακό/Σκληρό σιτάρι (Triticum aestivum/durum)

Το μαλακό/σκληρό σιτάρι αναγνωρίσθηκε μόνο με βάση τους σπόρους. Ο περαιτέρω διαχωρι-
σμός σε μαλακό ή σκληρό σιτάρι είναι εφικτός μόνο με βάση την αναγνώριση των ραχιδίων,13 
τα οποία όμως απουσιάζουν από τα δείγματα του Καντού.

4. Κριθάρι (Hordeum sp.)

Στους σπόρους βασίσθηκε και η αναγνώριση του ντυμένου κριθαριού. Στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις η κακή διατήρηση των σπόρων δεν επέτρεπε περαιτέρω αναγνώριση και συχνά τα 
δείγματα κατατάσσονται στην κατηγορία Hordeum sp. Το κριθάρι απαντά μόνο σποραδικά σε 
τρία δείγματα. Λόγω της κακής διατήρησης, δεν ήταν επίσης δυνατή η ταύτιση του δίστιχου ή 
του εξάστιχου είδους. Στο δίστιχο είδος όλοι οι σπόροι είναι συμμετρικοί ενώ στο εξάστιχο οι 
πλευρικοί σπόροι είναι «ελαφρώς ασύμμετροι»14 και δύνανται να αναγνωρισθούν.

13   Zohary και Hopf 2000.
14   Renfrew 1973, Zohary και Hopf 2000.
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5. Σιτάρι-κριθάρι (Cereal sp.)

Στη θέση του Καντού Κουφόβουνου βρέθηκαν και σπόροι που δεν μπορούν να ταυτισθούν 
με συγκεκριμένο είδος δημητριακών εξ αιτίας της κακής διατήρησης και του θρυμματισμού 
τους.

6. Φακή (Lens sp.)

Από τα όσπρια η φακή είναι το πιο διαδεδομένο και απαντά σε 11 δείγματα. Ο διαχωρισμός 
του καλλιεργημένου και άγριου είδους της φακής στο αρχαιοβοτανικό υλικό βασίζεται κυ-
ρίως στο μέγεθος του σπόρου. Η ταύτιση των δύο ειδών έχει σημασία, ειδικά σε πρώιμες θέ-
σεις και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κύπρου, όπου υπάρχουν αρκετά άγρια είδη. Σε άλλες 
αρχαιολογικές θέσεις, όπως π.χ. στην Χαλκολιθική Κισσόνεργα Μοσφίλια κρίθηκε αναγκαία 
η μετρική ανάλυση των σπόρων για τον σκοπό αυτό.15 Στην περίπτωση του Καντού τα κατά-
λοιπα της φακής δεν είναι πολλά και έτσι έχει κατηγοριοποιηθεί ως Lens sp., χωρίς περαιτέρω 
διαχωρισμό.

7. Λαθούρι (Lathyrus  sativus/cicera)

Σύμφωνα με μελέτες είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το υπο-είδος του λαθουριού αρχαι-
οβοτανικά και για τον λόγο αυτό αναφέρεται ως Lathyrus sativus/cicera.16 Στο Καντού έχουν 
βρεθεί μόνο τμήματα του καρπού.

8. Ρόβι (Vicia ervilia)

Όπως και το λαθούρι απαντά μόνο σποραδικά στα δείγματα.

9. Σταφύλι (Vitis vinifera) (Εικ. 447:2)

Το σταφύλι αντιπροσωπεύεται από μικρό αριθμό γιγάρτων, και κυρίως τμημάτων τους. Η 
ταύτιση της αμπέλου με το καλλιεργημένο (Vitis vinifera vinifera)  ή το άγριο υπο-είδος (Vitis 
vinifera sylvestris) είναι δύσκολη και διάφορες μελέτες έχουν προσεγγίσει το πρόβλημα πειρα-
ματικά, με απανθράκωση σύγχρονων άγριων και ήμερων πληθυσμών και την ακόλουθη σύ-
γκρισή τους με αρχαιοβοτανικό υλικό.17 Αν και οι παραπάνω έρευνες βρίσκονται στην σωστή 
κατεύθυνση, βασικό μειονέκτημα για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων αποτελεί η 
περιορισμένη ποσότητα του αρχαιοβοτανικού υλικού που συμπεριλαμβάνουν. Η αντιμετώ-
πιση αυτών των προβλημάτων επιχειρήθηκε πιο πρόσφατα με αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα 
που αριθμούν ικανές ποσότητες.18

10. Ελιά (Olea europaea)

Oι ελαιοπυρήνες που έχουν βρεθεί έχουν διατηρηθεί απολιθωμένοι. Φέρουν επίσης σημάδια 
τρωκτικών που έχουν επιχειρήσει να καταναλώσουν το ενδοκάρπιο, κάτι που παρατηρείται 

15   Murray 1998.
16   Kroll 1979.
17   Smith και Jones 1990, Mangafa και Kotsakis 1996, Μαγκαφά et al. 1998.
18   Pagnoux et al. 2015.
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και σε θέσεις του Ισραήλ.19 Οι ελαιοπυρήνες του Καντού δεν προέρχονται από ασφαλείς αρ-
χαιολογικές επιχώσεις αλλά από επιφανειακά στρώματα (ΝΡΚ 27) οπότε και δεν αντιμετωπί-
ζονται ως κατάλοιπα του οικισμού αλλά ως σύγχρονες παρεισφρήσεις.

Αναφορικά με τα αρχαία κατάλοιπα της ελιάς μπορεί να σημειωθούν τα εξής: παλαιότερα 
ήταν παραδεκτό ότι είναι αδύνατη η ταύτιση του καλλιεργημένου ή του άγριου υπο-
είδους (Olea europaea oleaster) στο αρχαιοβοτανικό υλικό λόγω της μεγάλης ομοιότητας 
των χαρακτηριστικών τους.20 Πρόσφατες μελέτες όμως,21 που βασίσθηκαν σε υλικό της 
δυτικής Μεσογείου, προώθησαν την έρευνα στον τομέα αυτό προσεγγίζοντας το πρόβλημα 
με βάση το σχήμα και όχι το μέγεθος των πυρήνων της ελιάς. Ωστόσο, όπως και με την 
μελέτη του σταφυλιού, μεγάλο πρόβλημα αποτελούν οι μικρές ποσότητες του διαθέσιμου 
αρχαιοβοτανικού υλικού.

11. Σύκο (Ficus sp.)

Το σύκο αποτελεί την πλειονότητα των φρούτων, κάτι όμως που είναι αναμενόμενο, εάν λη-
φθεί υπόψιν η μεγάλη ποσότητα σπόρων που περιέχει κάθε καρπός. Το σύκο έχει βρεθεί ως 
σπόρος αλλά και ως τμήμα ολόκληρων φρούτων. Μολονότι είναι αδύνατος ο διαχωρισμός 
άγριου και ήμερου φρούτου,22 η εύρεσή του στο Καντού αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα καρ-
ποσυλλογής από άγρια δέντρα.

12. Κοκκονιά, Κονναρκά (Celtis australis)

Οι καρποί της κοκκονιάς έχουν βρεθεί απολιθωμένοι και αποτελούν το ενδοκάρπιο του 
καρπού, το οποίο περιβαλλόταν από το βρώσιμο περικάρπιο.23 Πιθανόν να αντιπροσωπεύουν 
σύγχρονες παρεισφρύσεις.

13. Άγρια είδη / Ζιζάνια

Αρκετά «άγρια» είδη, που δεν καλλιεργούνταν από τους κατοίκους του Καντού Κουφόβουνου 
εντοπίσθηκαν στα δείγματα, αλλά ανευρίσκονται σποραδικά και σε πολύ μικρές ποσότητες 
(βλ. Παράρτημα 5).

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα είδη, εξ αιτίας των παρόμοιων 
μορφολογικών χαρακτηριστικών τους ή της κακής διατήρησής τους είναι δύσκολο να 
ταυτισθούν με ακρίβεια και κατά συνέπεια, όπως διαπιστώνεται στο Παράρτημα 5, έχουν 
καταγραφεί σε ενδιάμεσες κατηγορίες (π.χ. σιτάρι/κριθάρι, μονόκοκκο/δίκοκκο σιτάρι κ.ά.).

Το ίδιο συμβαίνει και με τα «άγρια» είδη. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν 
εφικτή η ταύτισή τους με συγκεκριμένα υπο-είδη εξ αιτίας της κακής και αποσπασματικής 
διατήρησής τους. Επιπλέον, τα κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων υπο-ειδών, 
δυσχεραίνουν την περαιτέρω αναγνώριση, η οποία μπορεί να καταστεί ακριβής μόνο με την 
παρουσία πολυπληθούς αλλά και καλά διατηρημένου υλικού.

Σημαντικό παράγοντα για την προσέγγιση των σχέσεων του νεολιθικού  ανθρώπου με 

19   Kislev 1994-1995.
20   Liphschitz 1996, Margaritis 2013 για εκτενή ανάλυση για την καλλιέργεια της ελιάς.
21   Terral et al. 2004, Pagnoux et al. 2016.
22   Zohary και Hopf 2000.
23   Tsindides et al. 2002.
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το περιβάλλον και την διαδικασία της παραγωγής αποτελεί η επεξεργασία των στοιχείων 
που ο ίδιος έχει αφήσει στο πέρασμά του ως αποτέλεσμα των διαφόρων δραστηριοτήτων 
του, δηλαδή η κατανόηση των τροφοπαρασκευαστικών διαδικασιών και της κατανομής του 
υλικού μέσα στον οικισμό. Πρέπει κανείς να αναρωτηθεί πώς τα συγκεκριμένα είδη φυτών 
καταλήγουν στον οικισμό και γιατί, αλλά και πώς τελικά η συγκομιδή μετά τον θερισμό 
καταλήγει στο νεολιθικό νοικοκυριό και στην τροφική αλυσίδα. Επιπλέον, από όλα αυτά, ποιά 
διατηρούνται και αποτελούν τελικά την βάση δεδομένων που θα δώσουν πληροφορίες για 
την οικονομία αλλά και τον καθημερινό τρόπο ζωής του Καντού. Είναι ανάγκη να σημειωθεί 
ότι η σημασία του κάθε φυτού είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, επειδή ίσως η απουσία του ή η 
χαμηλή αντιπροσώπευσή του στα αρχαιολογικά στρώματα είναι αποτέλεσμα ταφονομικών 
παραγόντων. Τα φυτά δεν διατηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Για αυτό 
τον λόγο τα δημητριακά, τόσο οι σπόροι όσο και τα λέπυρα, αποτελούν την πιο διαδεδομένη 
κατηγορία, εφόσον έρχονται σε επαφή με την φωτιά κατά την τροφοπαρασκευαστική 
διαδικασία. Αντιθέτως, τα υποπροϊόντα των γυμνών δημητριακών, όπως τα ραχίδια για 
παράδειγμα του μαλακού/σκληρού σιταριού και του κριθαριού, έχουν λιγότερες πιθανότητες 
να έρθουν σε επαφή με την φωτιά διότι απομακρύνονται συνήθως στον αγρό κατά τα πρώτα 
στάδια της επεξεργασίας τους και δεν φθάνουν στον οικισμό, και ως εκ τούτου είναι δύσκολο 
να διατηρηθούν. Αλλά και όσα φυτά διατηρούνται δεν είναι και τα μόνα που χρησιμοποιούνταν 
στον οικισμό. Υπάρχουν ταυτόχρονα και πολλά φυτά ή μέρη φυτών που μόνο υποθέτουμε ότι 
καταναλώνονταν, όπως ρίζες, φύλλα, βολβοί, η κατηγορία που είναι γνωστή στις μέρες μας 
ως «χόρτα», χωρίς να αφήνουν όμως  πίσω τους κανένα στοιχείο.24

Επιπλέον, πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι τα φυτικά κατάλοιπα που έρχονται 
τελικά στο φως αποτελούν μόνο ένα μικρό τμήμα των αρχικών ποσοτήτων και είναι 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους, της διαδικασίας απανθράκωσης, της απόθεσης, της 
διατήρησης και της τελικής δειγματοληψίας, αντικατοπτρίζοντας έτσι μικρό μέρος του ρόλου 
που διαδραμάτιζαν στην οικονομία του οικισμού.

7.4. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα παρέχουν πληροφορίες για τα είδη που κατέληξαν στον οι-
κισμό, λαμβάνοντας υπόψιν τους ταφονομικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
Εκείνη όμως που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους καλλιέργειας, τις 
αγροτικές πρακτικές, το είδος των αγρών που χρησιμοποιούσαν, τα καλλιεργήσιμα είδη που 
προορίζονταν για τροφή, τους καρπούς που μάζευαν και γιατί, είναι η ίδια η σύσταση των 
δειγμάτων. Ένας τρόπος κατανόησης της σύστασης των δειγμάτων είναι η ποσοτική προσέγ-
γιση, δηλαδή η ποσότητα αρχαιοβοτανικών καταλοίπων ανάλογα με τον όγκο χώματος ή η 
παρουσία ενός συγκεκριμένου είδους σε συνάρτηση με τον αριθμό των δειγμάτων που πα-
ρουσιάζεται. Η πρακτική αυτή έχει εφαρμοσθεί και σε άλλους οικισμούς όπως στην Κισσό-
νεργα Μοσφίλια για παράδειγμα.25 Στα δείγματα του Καντού, αυτοί οι τρόποι προσέγγισης δεν 
είναι αποτελεσματικοί για δύο λόγους:

• λόγω του μικρού αριθμού δειγμάτων που απέδωσαν φυτικά κατάλοιπα και
• λόγω των περιορισμένων ποσοτήτων αρχαιοβοτανικών μερών που εντοπίσθηκαν.

24   Forbes 1976.
25   Murray 1998.
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Στην Κισσόνεργα Μυλούθκια ο αριθμός των δειγμάτων (12) που αναλύθηκαν είναι 
μικρότερος από αυτά του Καντού, αλλά είναι πολύ πλούσια σε αρχαιοβοτανικό υλικό.26

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα είδη που εντοπίσθηκαν στον οικισμό του 
Καντού και προτείνονται ερμηνείες, οι οποίες, όμως, βασίζονται στην περιορισμένη ποσότητα 
των φυτικών καταλοίπων. Ο οικισμός του Καντού δεν καταστράφηκε από φωτιά και ως εκ 
τούτου πολύ λίγα από τα δείγματα αντιπροσωπεύουν πρωτογενείς αποθέσεις, ίσως μόνο 
το υλικό κάποιων εστιών και οι επιχώσεις κάποιων δαπέδων. Το υπόλοιπο υλικό αποτελεί 
δευτερογενείς και πιθανώς τριτογενείς αποθέσεις (βλ. παρακάτω). Το αρχαιοβοτανικό υλικό του 
Καντού αποτελείται από δημητριακά, όσπρια, φρούτα και καρπούς, καθώς και κάποια «άγρια» 
είδη. Για την κατανόηση του υλικού, εθνογραφικές μελέτες στην Τουρκία27 και στην Ελλάδα28 
έδειξαν ότι η σύσταση των αρχαιοβοτανικών δειγμάτων μπορεί να δώσει πληροφορίες για τις 
μεθόδους επεξεργασίας και τα τροφοπαρασκευαστικά στάδια των δημητριακών.

Χονδρικά, μετά τον θερισμό και τον αλωνισμό, ακολουθεί το λίχνισμα και το κοσκίνισμα 
της σοδειάς με χονδρό και λεπτό κόσκινο (βλ. Εικ. 447:3) για την αναπαράσταση των 
τροφοπαρασκευαστικών διαδικασιών). Το τελικό στάδιο, πριν την κατανάλωση, αποτελεί ο 
καθαρισμός του προϊόντος με το χέρι για την απαλλαγή από τα ζιζάνια με μέγεθος ανάλογο 
με αυτό του καρπού, που δεν έχουν απομακρυνθεί κατά τα προηγούμενα στάδια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ντυμένα δημητριακά (όπως το μονόκοκκο και το δίκοκκο σιτάρι) 
απαιτούν περισσότερες διαδικασίες από τα γυμνά σιτηρά, όπως το μαλακό και σκληρό σιτάρι 
για παράδειγμα. Για να μπορεί να καταναλωθεί ο καρπός από τον άνθρωπο, είναι απαραίτητη 
η απομάκρυνση των λεπύρων του, μία διαδικασία χρονοβόρα αλλά απαραίτητη για την 
προετοιμασία του καρπού, πριν από την παρασκευή της τροφής και την κατανάλωση.

Σε όλα τα δείγματα του Καντού, το μονόκοκκο και το δίκοκκο σιτάρι έχουν απαλλαγεί από 
τα λέπυρά τους. Σύμφωνα με τις εθνογραφικές μελέτες, η απομάκρυνσή τους με το λεπτό 
κοσκίνισμα γίνεται σταδιακά και όχι σε όλο τον όγκο του καρπού καθ’ όλη την διάρκεια 
του χρόνου. Αυτή είναι και η βασική τους διαφορά από το κριθάρι και το μαλακό/σκληρό 
σιτάρι και το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τους δίνει το πλεονέκτημα της αποθήκευσης 
με δύο ουσιαστικά τρόπους, ως ολόκληρα σταχίδια και ως σπόρους απαλλαγμένους από τα 
λέπυρα. Τα λέπυρα προστατεύουν τον καρπό τόσο στο χωράφι όσο και κατά την διάρκεια της 
αποθήκευσης από πουλιά, έντομα και μύκητες.29 Παραδείγματα αποθήκευσης ως ολόκληρα 
σταχίδια παρατηρούνται σε διάφορους οικισμούς από την Ελλάδα, όπως στο Νεολιθικό 
Δισπηλιό,30 στην Νεολιθική Θέρμη,31 στην Άσσηρο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού32 και 
στην Ιωλκό των  Γεωμετρικών χρόνων.33 Τέτοιου είδους πρακτικές έχουν εθνογραφικά 
παρατηρηθεί σε περιοχές με υγρό κλίμα34 αλλά αρχαιοβοτανολογικά κατάλοιπα έχουν 
εντοπισθεί και σε περιοχές με λιγότερο υγρό κλίμα όπως στην περιοχή της Ανατολίας και 
το Kuruçay, ένα Χαλκολιθικό οικισμό που χρονολογείται στην 4η π.Χ. χιλιετία.35 Από όλα 
τα στάδια επεξεργασίας των ντυμένων σιτηρών που παρουσιάζονται σχηματικά στην Εικ. 

26   Murray 2003.
27   Hillman 1973, Hillman 1981, Hillman 1984.
28   Jones 1983.
29   Nesbitt 1996, Sigaut 1988.
30   Margaritis 2011.
31   Βαλαμώτη 1992.
32   Jones 1987.
33   Jones 1982.
34   Hillman 1981.
35   Nesbitt 1996.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  •  AURA                                                                                                          ·  385  ·

447:3, παράγονται προϊόντα και υποπροϊόντα που μπορούν να αναγνωρισθούν στα διάφορα 
αρχαιοβοτανικά δείγματα ανάλογα με την σύστασή τους σε σπόρους, λέπυρα, ποσότητα 
αλλά και μέγεθος ζιζανίων.36

Η πλειονότητα των λεπύρων στο δείγμα ΝΡΚ 4 για παράδειγμα, σε σχέση με τους σπόρους 
του μονόκοκκου και δίκοκκου σιταριού παραπέμπει σε συγκεκριμένες τροφοπαρασκευαστικές 
διαδικασίες και δεν συνδέεται με τις συνθήκες απανθράκωσης και διατήρησης του υλικού. 
Σύμφωνα με πειραματικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι οι σπόροι διατηρούνται καλύτερα από 
τα λέπυρα. Οι σπόροι χρειάζονται χαμηλότερη θερμοκρασία για να απανθρακωθούν ενώ 
τα λέπυρα είναι πολύ πιο ευάλωτα κατά την έκθεσή τους σε ανάλογη θερμοκρασία.37 Ως εκ 
τούτου, αφού τα λέπυρα έχουν διατηρηθεί θα ήταν αναμενόμενο να έχουν διατηρηθεί και οι 
σπόροι. Έτσι η πλειονότητα των λεπύρων στο ΝΡΚ 4 παραπέμπει στο υποπροϊόν του λεπτού 
κοσκινίσματος, τα λέπυρα έχουν απομακρυνθεί από τον σπόρο, έχουν χρησιμοποιηθεί ως 
καύσιμη ύλη και στην συνέχεια έχουν αποτεθεί στον λάκκο της Τομής Δ.

Η απομάκρυνση των λεπύρων των ντυμένων σιτηρών παραπέμπει στην κατανάλωσή τους 
από τον άνθρωπο. Εάν προορίζονταν για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως π.χ. για ζωοτροφή ή 
για την σπορά του επόμενου χρόνου δεν θα χρειάζονταν οι κάτοικοι του Καντού να ξοδέψουν 
ενέργεια και χρόνο για να καθαρίσουν τον καρπό από τα  εξωτερικά λέπυρα.38

Επιπλέον, με βάση τις ποσότητες των λεπύρων και των σπόρων που έχουν βρεθεί ως 
«καθαρό προϊόν», απαλλαγμένο από λέπυρα και ζιζάνια, έχει επιχειρηθεί από διάφορους 
μελετητές ο διαχωρισμός οικισμών «παραγωγής» και «κατανάλωσης» σύμφωνα με τις 
τροφοπαρασκευαστικές διαδικασίες που προδίδει η σύσταση των δειγμάτων.39 Η άποψη αυτή, 
ωστόσο, έχει πρόσφατα αναθεωρηθεί.40 Με βάση την αρχαιοβοτανική έρευνα σε θέσεις της 
Τελικής Νεολιθικής στον Ελλαδικό χώρο οι εκτεταμένοι οικισμοί συνήθως αντιπροσωπεύονται 
από δείγματα στα οποία κυριαρχούν τα λέπυρα των δημητριακών, παραπέμποντας έτσι σε υπο-
προϊόντα της επεξεργασίας τους, ενώ στις τούμπες κυριαρχούν δείγματα που παραπέμπουν 
σε αποθηκευμένο προϊόν. Η συγκεκριμένη μελέτη προχωρεί ακόμα πιο πέρα και προτείνει 
την διαφοροποίηση της χρήσης του χώρου σε εκτεταμένους οικισμούς και σε μαγούλες που 
ίσως παραπέμπει στην μόνιμη ή εποχική κατοίκηση των οικισμών.41 Τα δείγματα του Καντού, 
πάντως, είναι πολύ λίγα για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας 
και να απαντήσουν τέτοιου είδους ερωτήματα που χρήζουν την διαθεσιμότητα μεγάλων 
ποσοτήτων φυτικών καταλοίπων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα σχεδόν τα δείγματα που απαντούν τα ντυμένα σιτηρά, το 
μονόκοκκο σιτάρι παρατηρείται σε ελάχιστα μεγαλύτερες ποσότητες τόσο σε σπόρους όσο 
και σε λέπυρα από το δίκοκκο σιτάρι. Μάλιστα, ένα δείγμα απαρτίζεται μόνο από σπόρους 
του μονόκοκκου είδους σε ικανή ποσότητα (ΝΡΚ 14). Το δίκοκκο σιτάρι απαντά σε μικρότερες 
ποσότητες, ανάλογες με το μονόκοκκο. Το σημαντικό είναι ότι πάντα απαντούν μαζί, γεγονός 
που μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Ίσως τα δύο αυτά είδη να καλλιεργούνταν μαζί στα 
ίδια χωράφια και να μεταφέρονταν στον οικισμό αναμεμειγμένα, κάτι που έχει παρατηρηθεί 
και στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα.42 Ομοίως, εάν πρόκειται για ξεχωριστές καλλιέργειες είναι 
εξίσου πιθανό οι νεολιθικοί κάτοικοι να τα επεξεργάζονταν μαζί, από την στιγμή που απαιτούν 

36   Jones 1992, Hillman 1981.
37   Bowman 1966, Boardman και Jones 1990, Gustafsson 2000.
38   Nesbitt 1996, Valamoti 2004.
39   Jones 1984, van der Veen 1992.
40   Fuller et al. 2014.
41   Valamoti 2005.
42   Jones και Halstead 1995.
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τις ίδιες τροφοπαρασκευαστικές διαδικασίες πριν από την κατανάλωση και ως εκ τούτου να 
αποτέθηκαν σε κοινά σημεία  εντός του οικισμού.

Αναφερόμενοι στην προετοιμασία της τροφής, αν και από τις περιοχές του οικισμού που 
βρέθηκαν γουδιά και γουδοχέρια έχουν ληφθεί δείγματα για αρχαιοβοτανική μελέτη, δεν 
ήταν δυνατή η ταύτιση χώρων με συγκεκριμένες τροφοπαρασκευαστκές δραστηριότητες, με 
βάση πάντα την ανάλυση των φυτικών καταλοίπων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Λάκκος 1 της Τομής ΙΣΤ (ΝΡΚ 13), που απαρτίζεται στο σύνολό 
του από λέπυρα μονόκοκκου και δίκοκκου σιταριού και από σπόρους ενός ζιζανίου που 
συνδέεται με την καλλιέργεια των δημητριακών, της ήρας (Lolium temulentum). Η σύσταση 
των δειγμάτων αντικατοπτρίζει τα υποπροϊόντα του λεπτού κοσκινίσματος αλλά και τα 
απορρίμματα του καθαρισμού του καρπού με το χέρι, διαδικασίες που γίνονται στα τελευταία 
στάδια της επεξεργασίας των σιτηρών.

Το κριθάρι αλλά και το μαλακό/σκληρό σιτάρι απαντούν μόνο σποραδικά στα δείγματα και 
σε λίγες ποσότητες χωρίς να αντιπροσωπεύουν ξεχωριστές συγκεντρώσεις. 

Τα όσπρια εντοπίζονται μόνο σποραδικά και σε πολύ μικρές ποσότητες στα δείγματα 
και δεν αντιπροσωπεύουν ξεχωριστές συγκεντρώσεις αλλά πάντα βρίσκονται μαζί με άλλα 
φυτικά κατάλοιπα. Η φακή μόνο απαντά σε μεγαλύτερες ποσότητες και θα μπορούσε να 
εμπλουτίζει το καθημερινό διαιτολόγιο των κατοίκων του Καντού. Περιέχει μεγάλα ποσοστά 
πρωτεϊνών και βιταμινών και θεωρείται σπουδαίο υποκατάστατο του κρέατος σε πολλές 
περιοχές του κόσμου.43 Το ρόβι και το λαθούρι βρίσκονται μόνο σποραδικά στα δείγματα. Τα 
συγκεκριμένα όσπρια είναι τοξικά και η συστηματική κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο 
έχει άσχημη επίδραση στο νευρικό σύστημα και μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση.44 Ως εκ 
τούτου, χρησιμοποιούνται κυρίως ως ζωοτροφή.45 Είναι όμως εφικτή η κατανάλωσή τους και 
η μείωση των τοξικών ουσιών με τον βρασμό ή με την απομάκρυνση του εξωτερικού τους 
περιβλήματος.46 Με αυτόν τον τρόπο το ρόβι συγκεκριμένα έχει παίξει σημαντικό ρόλο ως 
«τροφή λιμού» κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα47 και έτσι 
δεν μπορεί να αποκλεισθεί η ύπαρξή του στην τροφική αλυσίδα της Νεολιθικής περιόδου 
και της Εποχής του Χαλκού.48 Εξ αιτίας των μικρών ποσοτήτων που έχουν έρθει στο φως στο 
Καντού, είναι δύσκολο να προταθεί με βεβαιότητα η πραγματική συμβολή των οσπρίων στον 
οικισμό. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι συγκεντρώσεις οσπρίων διατηρούνται πιο δύσκολα 
σε σχέση με τα δημητριακά. Από την άλλη, χρήζουν της ίδιας προσοχής και σημασίας με τα 
δημητριακά κατά την Νεολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού στον Ελλαδικό χώρο.49 
Στην Κύπρο και στην ίδια χρονολογική περίοδο με το Καντού, εμφανίζονται συγκεντρώσεις 
φακής στο Δάλι Αγρίδι και φακής, ρεβυθιού και λαθουριού στον Άγιο Επίκτητο Βρυσί.50

Τα φρούτα εντοπίζονται και αυτά σε μικρές ποσότητες και σε λίγα δείγματα εκτός από 
το σύκο. Τα φρούτα είναι πιθανό να συλλέγονταν συστηματικά ή και εποχικά από τις 
γύρω περιοχές για να συμπληρώνουν το καθημερινό διαιτολόγιο. Τα σύκα αποτελούν την 
πλειονότητα των φρούτων, αλλά όπως και σε άλλες θέσεις και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

43   Langer και Hill 1991.
44   Katz 1987, Hansen 2000, 22-23.
45   Halstead και Jones 1989, 14.
46   Flint-Hamilton 1999.
47   Paissios και Demopoulos 1962.
48   Valamoti 2004.
49   Sarpaki 1992.
50   Lucas 2014.
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από ό,τι στο Καντού,51 αυτό οφείλεται στον πολύ μεγάλο αριθμό σπόρων που περιέχουν. Τα 
σύκα αλλά και τα σταφύλια μπορούν να καταναλωθούν νωπά κατά τους καλοκαιρινούς και 
φθινοπωρινούς μήνες, αλλά επίσης μπορούν να αποξηραθούν στον ήλιο ή σε φούρνους, να 
αποθηκευθούν και να καταναλωθούν κατά την διάρκεια του χειμώνα, ως πολύ σημαντική 
πηγή ενέργειας. Επίσης, ιδιαίτερα τα σύκα, χρησιμοποιούνται και ως ζωοτροφή,52 κάτι που 
έχει εξακριβωθεί εθνογραφικά σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και της Ελλάδας.53 Σταφύλια 
έχουν εντοπισθεί και σε οικισμούς προγενέστερους και μεταγενέστερους από το Καντού.54

Αναφορικά με τα «άγρια» είδη, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο 
κατέληξαν στον οικισμό. Ήρθαν μαζί με τα δημητριακά ως ζιζάνια της καλλιέργειάς τους 
ή μήπως ήρθαν ως κοπριά; Τα περισσότερα είδη είναι κοινά ζιζάνια και φυτρώνουν σε 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις55 και εάν θερίσθηκαν μαζί με τα δημητριακά είναι δυνατή η 
ανασύσταση των τροφοπαρασκευαστικών διαδικασιών με βάση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των ζιζανίων. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα όλα αυτά τα φυτά να συλλέγονταν σκόπιμα ως 
διατροφικό συμπλήρωμα, πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.56 Ο πολύ μικρός αριθμός 
ζιζανίων υποδηλώνει την απομάκρυνσή τους σε προηγούμενα στάδια της επεξεργασίας του 
καρπού, ενώ η απουσία τους μπορεί να παραπέμπει σε χωράφια με χαμηλό ποσοστό ζιζανίων. 
Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί ότι οι μέθοδοι καλλιέργειας αλλά και συγκομιδής μπορούν να 
μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των ζιζανίων.57

Η μελέτη των ζιζανίων δυνητικά παρέχει πληροφορίες για το είδος του εδάφους των 
χωραφιών, εάν βρίσκονταν κοντά σε πηγές νερού αλλά και πόσο εντατικός ήταν ο τρόπος 
καλλιέργειας. Συμβάλλουν, επίσης, στην ανασύσταση των γεωργικών πρακτικών που 
εφαρμόζονταν κατά την συγκεκριμένη περίοδο.58 Τα ποσοστά των καταλοίπων του Καντού, 
ωστόσο, είναι πολύ μικρά για να επιχειρηθούν τέτοιου είδους ερμηνείες.

Το μονόκοκκο σιτάρι στο Καντού φαίνεται να καλλιεργείται από τους κατοίκους, ενώ σε 
άλλες θέσεις έχει ερμηνευθεί ως ζιζάνιο ή ως ανάμειξη με το δίκοκκο.59 Το μονόκοκκο σιτάρι 
δεν αποτελεί την καλύτερη πρώτη ύλη για ζύμωμα ψωμιού αλλά θα χρησιμοποιείτο ως χυλός 
και ζωοτροφή. Μαζί με τα υπόλοιπα δημητριακά θα μπορούσαν να καβουρδισθούν ή να 
βράσουν ολόκληρα ή και θρυμματισμένα.60

Η καλλιέργεια διαφορετικών ειδών, με διαφορετικές απαιτήσεις και αντοχές, πιθανώς 
να αποτελούσε την κύρια άμυνα των νεολιθικών γεωργών για την αντιμετώπιση πιθανής 
καταστροφής κάποιας σοδειάς.61 Μόνο τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα που προέρχονται 
από την κεντρική Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Τούμπα Μπαλωμένου στην Χαιρώνεια 
υποδηλώνουν πιθανή «εξειδίκευση» της γεωργικής παραγωγής, με την μονοκαλλιέργεια του 
μονόκοκκου σιταριού.62

Τα υπολείμματα των φρούτων, παραπέμπουν σε φρέσκους ή αποξηραμένους καρπούς που 

51   Murray 1998.
52   Foaden και Fletcher 1910, 631.
53   Valamoti 2004.
54   Lucas 2014.
55   Hanf 1983.
56   Clark-Forbes 1976.
57   Pena-Chocarro 1999.
58   Jones 1992.
59   Margaritis 2011.
60   Βαλαμώτη 1998.
61   Forbes 1976.
62   Sarpaki 1995.
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το πιθανότερο αποτελούσαν απορρίμματα βρώσης και ρίχτηκαν στην φωτιά. Πιθανώς, βέβαια, 
να είχαν καταναλωθεί από τα ζώα, των οποίων τα απορρίμματα μπορεί να χρησιμοποιούνταν 
ως καύσιμη ύλη και με αυτό τον τρόπο διατηρήθηκαν και πέρασαν ξανά στην οικονομική 
αλυσίδα του οικισμού.

Τα περισσότερα δείγματα από το Καντού αποτελούν δευτερογενείς και ίσως τριτογενείς 
αποθέσεις, προϊόντα της επεξεργασίας των δημητριακών, μιας και οι εστίες και οι φούρνοι 
καθαρίζονταν και είτε κατέληγαν σε λάκκους ή διασκορπίζονταν στον οικισμό και κατέληγαν 
σε άλλες περιοχές.

Τα δείγματα ΝΡΚ 14, 15 και 29 του Καντού ενδεχομένως αποτελούν πρωτογενείς αποθέσεις, 
μιας και προέρχονται από επιχώσεις εσωτερικών χώρων και ίσως αντιπροσωπεύουν 
μικρές ποσότητες αποθηκευμένων προϊόντων. Ομοίως, τα ΝΡΚ 11, 12, 18 και 30 ίσως 
αντιπροσωπεύουν πρωτογενή «ατυχήματα» κατά την διάρκεια του μαγειρέματος ή και 
καύσιμη ύλη (λέπυρα). Η διατροφή των κατοίκων του Κουφόβουνου αποτελείτο από ποικιλία 
φυτών. Έπαιρναν υδατάνθρακες από τα δημητριακά, πρωτεΐνες από τα όσπρια, λίπος από τις 
ελιές και ενδεχομένως και από το λινάρι και την αγριοτσικουδιά.63 Στα αποθέματα σακχάρου 
θα συνεισέφεραν  τα σταφύλια και τα σύκα.

Τα άγρια φυτά χρησιμοποιούνταν για συμπλήρωμα διατροφής, για ζωοτροφή και για άλλες 
χρήσεις, όπως φαρμακευτικές, λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων που έχουν τα περισσότερα 
από αυτά. Δεν αποκλείεται ακόμη και η χρήση τους για οικοδομικές δραστηριότητες. Από όλα 
τα φυτά που αναφέρθηκαν, επιβιώνουν κατά κύριο λόγο οι σπόροι, ενώ οι βολβοί, οι ρίζες και 
τα φύλλα τους καταστρέφονται, μαζί με την πληθώρα πληροφοριών για τις προτιμήσεις των 
κατοίκων της περιόδου αλλά και τις ιδιότητες ορισμένων από αυτά.

Γενικά, η παρουσία των ντυμένων δημητριακών συνάδει με τα δεδομένα της Νεολιθικής 
περιόδου και από άλλους οικισμούς. Το δίκοκκο σιτάρι είναι το πιο διαδεδομένο, ενώ η 
παρουσία του μειώνεται μετά την Μέση Χαλκολιθική. Το μαλακό/σκληρό σιτάρι, που έχει 
βρεθεί στο Καντού είναι σπάνιο εύρημα για την Νεολιθική περίοδο και έως την Εποχή του 
Χαλκού. Τα πιο διαδεδομένα όσπρια είναι η φακή και το ρεβύθι (το οποίο δεν έχει βεβαίως 
βρεθεί στο Καντού), ενώ η παρουσία της φακής μειώνεται στην Κύπρο μετά την Χαλκολιθική 
περίοδο. Το ρόβι είναι και αυτό σπάνιο και εμφανίζεται ξανά στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού.64

63   Τα τελευταία δεν έχουν βρεθεί στο Καντού αλλά πιστοποιούνται από άλλες θέσεις της περιόδου από την 
Ελλάδα και την Κύπρο (Valamoti 2004, Valamoti 2007, Lucas 2014).
64   Lucas 2014.
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ΕΙΔΗ ΔΕΙΓΜΑ

NΡK 1 NΡK 2 NΡK 3 NΡK 4 NΡK 5 NΡK6 NΡK7

Triticum monococcum (σπόροι) 0/3 1 1/4 0/7 2/4

Triticum dicoccum 1 3 3 4

Triticum monococcum (λέπυρα) 0/2 3 0/9 10/21 1 3

Triticum dicoccum (λέπυρα) 1 2 2/7 6/11 2 2

Triticum monoc/dicoc 2 1

Triticum monoc/dicoc 3 1 3

Hordeum sp. 1

Cereals sp. 1 1

Lens sp. 0/4 4 5

Lathyrus sativus/cicera 1 2 1

Vicia ervilia 0/2 1

Vitis vinifera sp. 0/2 2

Olea europaea sp.

Celtis australis 0/1 0/2 0/1 0/3 0/3

Gramineae 0/2 1 0/2 1

Bromus sp. 1 1 2 1

Medicago sp. 1 1 1

Lolium temulentum 1 2 0/4 3 4

Lithospermum arvensis 1 1 0/3 1 2

Fumaria sp.

ΕΙΔΗ ΔΕΙΓMΑ

NΡK 8 NΡK 9 NΡK 10 NΡK 11 NΡK 12 NΡK 13 NΡΚ 14

Triticum monococcum (σπόροι) 2/9 7/8 2/17

Triticum dicoccum 7 9

Triticum monococcum (λέπυρα) 6/20

Triticum dicoccum (λέπυρα) 4/12

Hordeum sp.

Cereals sp.

Lens sp. 2/4 1/7

Lathyrus sativus/cicera

Vicia ervilia 0/4

Vitis vinifera sp.

Olea europaea sp.

Celtis australis

Gramineae

Bromus sp.

Medicago sp.

Lolium temulentum 4/11

Lithospermum arvensis

Fumaria sp.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΑΚΕΡΑΙΑ/ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ)
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ΕΙΔΗ ΔΕΙΓΜΑ

NΡK 15 NΡK 16 NΡK 17 NΡK 18 NΡK 19 NΡK 20 NΡΚ21

Triticum monococcum (σπόροι) 3/11 1 9 1 3 3

Triticum dicoccum 9 1 5 2 1 2

Triticum monococcum (λέπυρα) 2

Triticum dicoccum 2

Hordeum sp. 6

Cereals sp.

Lens sp. 2 4

Lathyrus sativus/cicera 1 1

Vicia ervilia 1 2

Vitis vinifera sp. 1 3 3

Olea europaea sp.

Celtis australis 2

Gramineae 1 1

Bromus sp. 1

Medicago sp. 2 1

Lolium temulentum

Lithospermum arvensis 0/1 0/1 1

Fumaria sp.

ΕΙΔΗ ΔΕΙΓΜΑ

NΡK 22 NΡK 23 NΡK 24 NΡK 25 NΡK 26 NΡK 27 NΡΚ28

Triticum monococcum (σπόροι) 1/4 2 0/3 2/3 2

Triticum dicoccum 3 2 2 1

Triticum monococcum (λέπυρα) 2

Triticum dicoccum (λέπυρα) 1

Hordeum sp. 1 0/2

Cereals sp. 1

Lens sp. 1/1

Lathyrus sativus/cicera 1 0/1

Vicia ervilia 0/1 0/1 1

Vitis vinifera sp.

Olea europaea sp. 0/7

Celtis australis 1 0/6 0/2

Gramineae 1 1

Bromus sp. 1 1

Medicago sp.

Lolium temulentum 1

Lithospermum arvensis 1 1 1 1

Fumaria sp.
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ΕΙΔΗ ΔΕΙΓΜΑ

ΝΡΚ 29 ΝΡΚ 6/27 ΝΡΚ 2/29

Triticum monococcum  (σπόροι) 3/16 3 5

Triticum dicoccum 2/6 1 3

Triticum monococcum (λέπυρα) 2/4 2

Triticum dicoccum (λέπυρα) 2 2

Hordeum sp.

Cereals sp.

Lens sp. 0/3 1/2

Lathyrus sativus/cicera

Vicia ervilia 1 1

Vitis vinifera sp. 1/1 0/3

Olea europaea sp.

Celtis australis 5

Gramineae

Bromus sp. 1 0/2

Medicago sp. 1

Lolium temulentum

Lithospermum arvensis 2

Fumaria sp. 1





ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8

Μαντζουράνη Ελένη ꞏ  Βοσκός Ιωάννης

Ο χαρακτήρας του οικισμού

Η έναρξη της κατοίκησης στον λόφο του Κουφόβουνου, σύμφωνα με τις ραδιοχρονολογήσεις, 
τοποθετείται περί το 5370 π.Χ. Η επονομαζόμενη Αρχική Φάση ή Φάση Ι του οικισμού 
διαρκεί έως το 5050 π.Χ. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω χρονολογήσεις προκύπτουν 
από μόνο μία ραδιοχρονολόγηση, η οποία ωστόσο, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ασφαλής 
(95,4%). Συνεπώς, με βάση αυτήν την ραδιοχρονολόγηση, η πρωιμότατη αυτή Αρχική 
Φάση υποδηλώνει μία οικιστική θέση η οποία εμπίπτει εντός του «χρονολογικού κενού» 
μεταξύ Ακεραμικής και Κεραμικής Νεολιθικής. Πρόκειται για γεγονός που επιβεβαιώνει την 
πολιτισμική συνέχεια μεταξύ των δύο περιόδων καταρρίπτοντας παράλληλα τις απόψεις περί 
ερήμωσης και επανεποικισμού του νησιού.

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Αρχικής Φάσης είναι αρκετά περιορισμένα, με καλύτερα 
διατηρημένα κτίσματα στην Κεντρική και Νοτιοδυτική περιοχή του λόφου. Πρόκειται για 
κατοικίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και ακανόνιστης κάτοψης. Η έκταση των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων της θέσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια. Τα σταθερά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία των χώρων είναι λίγα, κυρίως λάκκοι και κοιλότητες, πλατφόρμες, 
πυρές κ.ά. Τότε πρωτοεμφανίζεται και ο κυκλικός τύπος εστίας από λασποκονίαμα.

Σημαντικό είναι το γεγονός της εμφάνισης της κεραμικής τεχνολογίας πλήρως 
διαμορφωμένης και σε σημαντικές ποσότητες. Η Κτενιστή (ΚΤ) και η Ερυθρή Μονόχρωμη 
(ΕΜ) κεραμική κυριαρχούν με πολύ υψηλά ποσοστά (47% και 29,5% αντιστοίχως) και 
ακολουθεί η Χονδροειδής κεραμική με 17%. Οι κεραμικές κατηγορίες Κτενιστή και Ερυθρή 
επί Ανοικτού (ΚΤ/Ε/Α) και Ερυθρή επί Ανοικτού (Ε/Α) συνολικά αντιστοιχούν στο 6,5% του 
συνόλου, φανερώνοντας ενδεχομένως την περιορισμένη επαφή του οικισμού με κοινότητες 
εκτός του νότιου-κεντρικού τμήματος του νησιού κατά την φάση αυτή αλλά και μία 
πρωιμότατη διαφοροποίηση στις διακοσμητικές προτιμήσεις σε σύγκριση με το υπόλοιπο 
νησί. Η τεχνολογία του λαξευμένου λίθου είναι ήδη παρούσα κατά την φάση αυτή και 
προσανατολισμένη στα ίδια είδη εργαλείων όπως και στις επόμενες φάσεις κατοίκησης του 
οικισμού. Συνολικά, περίπου το 5% των  τεχνέργων από πυριτόλιθο που εντοπίσθηκαν στον 
Κουφόβουνο προέρχεται από τις επιχώσεις και τα δάπεδα της Αρχικής Φάσης.

Κατά την Φάση Επέκτασης ή Φάση ΙΙ, η οποία τοποθετείται μεταξύ 5050 π.Χ. και 4450 
π.Χ. ή τελειώνει στο 4360 π.Χ., ο αριθμός των κτισμάτων συνεχίζει να είναι περιορισμένος, 
σχετικά μεγάλου μεγέθους, με κατόψεις ακανόνιστες, που άλλοτε τείνουν προς το κυκλικό και 
άλλοτε προς το ορθογώνιο σχήμα. Κτίσματα και εξωτερικοί χώροι ανασκάφηκαν σχεδόν σε 
όλες τις περιοχές του λόφου: Βόρεια, Κεντρική, Δυτική, Νοτιοδυτική και Νότια. Η εσωτερική 
επίπλωση των οικοδομών αλλά και των αύλειων χώρων προσομοιάζει με αυτήν της Αρχικής 
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Φάσης με εστίες κυκλικές από λασποκονίαμα αλλά και κτιστές, με ελάχιστα θρανία και 
αρκετές κοιλότητες διαφορετικού χαρακτήρα και χρήσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η εγκατάσταση κατεργασίας πυριτολίθων στο Κτίσμα 3. Όσον αφορά στην κεραμική 
τεχνολογία, δεν παρατηρείται κάποια σημαντική τυπολογική διαφοροποίηση. Κυριαρχούν τα 
ίδια σχήματα αγγείων και ακόμη η Κτενιστή (ΚΤ) και Ερυθρή Μονόχρωμη (ΕΜ) κεραμική στην 
διακόσμηση. Ωστόσο, η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο ποσοστό Ερυθρής 
επί Ανοικτού (Ε/Α) και Κτενιστής και Ερυθρής επί Ανοικτού (ΚΤ/Ε/Α) κεραμικής (11,5%) στην 
συνολική ιστορία του οικισμού, ενώ αυξητική τάση εμφανίζει και η Χονδροειδής κεραμική με 
ποσοστό που φθάνει στο 1/4 του συνόλου. Μικρή αυξητική διάθεση δείχνουν και οι αριθμοί 
των πυριτολιθικών τεχνέργων που προέρχονται από τις επιχώσεις και τα δάπεδα της Φάσης 
Επέκτασης. Το ποσοστό τους ξεπερνά το 7% του συνόλου, ενώ οι ίδιοι τύποι εργαλείων 
αντιπροσωπεύονται και σε αυτή την φάση του οικισμού.

Η Ορθογώνια Φάση ή Φάση ΙΙΙ διαρκεί από το 4450 π.Χ. έως το 4000 π.Χ. ή 4270-4250 π.Χ. 
και φαίνεται ότι ήταν η φάση ακμής του οικισμού. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι σαφώς 
περισσότερα από τις προηγούμενες περιόδους με κυρίαρχο τύπο κάτοψης την ορθογώνια με 
αποστρογγυλεμένες γωνίες. Κτίσματα, με ή χωρίς ή πολύ περιορισμένης έκτασης εξωτερικούς 
χώρους αποκαλύφθηκαν σε όλες τις περιοχές του λόφου. Τα σταθερά αρχιτεκτονικά στοιχεία 
αυξάνονται, όπως οι κυκλικές εστίες από λασποκονίαμα, τα λιθόκτιστα θρανία/πλατφόρμες, οι 
ποικίλου μεγέθους, σχήματος, κατασκευής αλλά  και χρήσης κοιλότητες και λάκκοι, οι πυρές, 
οι βιοτεχνικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις κ.ά. Σημειωτέον, ότι η φάση αυτή συμπίπτει με μία 
τάση απομόνωσης των επιμέρους νοικοκυριών καθώς και ενίσχυσης της κοινωνικής επίδειξης. 
Τα παραπάνω στοιχεία είναι ορατά σε μία ποικιλία κατηγοριών του υλικού πολιτισμού και 
κυρίως στην αρχιτεκτονική, τα προσωπικά αντικείμενα στολισμού και την αυξημένη παρουσία 
συμβολικών αντικειμένων και «θησαυρών». Οι τάσεις επίδειξης, εξάλλου, είναι ορατές και 
στην έντονη διακοσμητική διάθεση των κεραμικών αγγείων, τα οποία ενδεχομένως αποκτούν 
συμβολική ή και κοινωνική σημασία, πιθανότατα μέσω της παράθεσης γευμάτων.

Η Ορθογώνια Φάση, κατά τα άλλα, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αλλαγές στην κεραμική 
τεχνολογία και τυπολογία των αγγείων. Η Κτενιστή (ΚΤ) κεραμική παραμένει κυρίαρχη, αν 
και σημαντικά μειωμένη, με ποσοστό 38%. Τα μονόχρωμα αγγεία κατέχουν επίσης υψηλό και 
ελαφρώς μειωμένο ποσοστό (22,5%), ενώ σημαντικά αυξημένη εμφανίζεται η Χονδροειδής 
κεραμική (περ. 29%), δείγμα που ενδεχομένως αποτελεί και επιβεβαίωση της εντατικοποίησης 
της οικονομικής δραστηριότητας. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των πυριτολιθικών 
τεχνέργων που ξεπερνά το 23% του συνόλου, δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τάσεις 
εντατικοποίησης και της συγκεκριμένης πρακτικής, αλλά συμβαδίζει απόλυτα με το γεγονός 
ότι η συγκεκριμένη φάση του οικισμού σώζει και τα περισσότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
και συναφείς επιχώσεις.

Η Κυκλική Φάση ή Φάση IV καλύπτει το διάστημα μεταξύ 4360-3770 π.Χ. ή πιο πιθανά 
4360-4050 π.Χ. Στην διάρκειά της τα κτίσματα μειώνονται σε αριθμό αλλά και σε μέγεθος 
φανερώνοντας σημαντικές αλλαγές στο είδος της κοινωνικής οργάνωσης και ενδεχομένως 
στις σχέσεις μεταξύ των κατοίκων. Επίσης, αλλάζει η κάτοψή τους, αφού πλέον επικρατούν 
μικρά κτίσματα με κυκλική κάτοψη που προοιωνίζονται τον κλασικό τύπο οικίας της 
επόμενης Χαλκολιθικής εποχής. Κατά την φάση αυτή φαίνεται ότι πολλές από τις 
καθημερινές δραστηριότητες μεταφέρθηκαν από το εσωτερικό των οικιών στους αύλειους 
εξωτερικούς χώρους, αλλά πάντα στα στενά όρια συγκεκριμένων νοικοκυριών. Το γεγονός 
αυτό ενδεχομένως συνδέεται με την μερική ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αν και η 
τάση απόκτησης αυτάρκειας παραμένει ορατή. Τα περισσότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
εντοπίσθηκαν στην Κεντρική περιοχή του λόφου, λιγότερα στην Βόρεια και στην Δυτική ενώ 
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στην Νοτιοδυτική περιοχή, μετά την καταστροφή των κτισμάτων της Ορθογώνιας Φάσης, ο 
χώρος εγκαταλείφθηκε και δεν φαίνεται να επαναχρησιμοποιήθηκε. Οι σταθερές κατασκευές 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των οικιών δεν διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά σε 
σχέση με αυτές της προηγούμενης φάσης.

Οι τάσεις ρήξης με το παρελθόν είναι επίσης ορατές και στην κεραμική τεχνολογία και 
παραγωγή, όπου οι διακοσμημένες κατηγορίες κεραμικής και οι ιδιαίτερες διακοσμήσεις 
της Ορθογώνιας φάσης υποχωρούν σταθερά σε ποσοστά. Αντιθέτως, η Χονδροειδής, 
και άρα κατεξοχήν χρηστική κεραμική, εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό της στις πέντε 
οικοδομικές φάσεις του οικισμού ξεπερνώντας το 1/3 του συνόλου (34%). Τα εξαιρετικά 
χαμηλά ποσοστά πυριτολιθικών τεχνέργων κατά την φάση αυτή οφείλονται σε μεγάλο βαθμό 
στην καταστροφή των ανώτατων επιχώσεων από την άροση (αρχαία και σύγχρονη) αλλά και 
στην συχνή αδυναμία διάκρισης των επιχώσεων της Κυκλικής Φάσης από τις αντίστοιχες του 
επιφανειακού στρώματος και της Τρωγλοδυτικής Φάσης. Από την άλλη, πρέπει να σημειωθεί 
η έντονη αύξηση μικροαντικειμένων είτε συμβολικής σημασίας είτε προσωπικής κόσμησης. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέσσερα από τα έξι ειδώλια της θέσης προέρχονται από τις 
επιχώσεις και δάπεδα της Κυκλικής Φάσης, ενώ και τα πικρολιθικά αντικείμενα είναι σχεδόν 
διπλάσια σε αριθμό από τα αντίστοιχα της Ορθογώνιας Φάσης. Εάν η εικόνα αυτή δεν είναι 
αλλοιωμένη από πιθανές μετα-αποθετικές διαδικασίες και από τον καθαρισμό των δαπέδων 
της προηγηθείσας φάσης, τότε φαίνεται μία σαφής έξαρση της ατομικότητας σε σύγκριση με 
την Ορθογώνια Φάση κατά την οποία η κοινωνική επίδειξη περιοριζόταν στον ανταγωνισμό 
μεταξύ των νοικοκυριών.1

Μερική και ενδεχομένως περιστασιακή χρήση ορισμένων χώρων, κυρίως στην Κεντρική 
περιοχή, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία πρόχειρων θερμικών κατασκευών, 
προσδιορίζει την επονομαζόμενη Τρωγλοδυτική Φάση ή Φάση V του οικισμού. Παρά το 
γεγονός ότι η άροση στο πλάτωμα του λόφου ενδεχομένως κατέστρεψε αρκετές ενδείξεις 
για την τελευταία αυτή φάση, ο εφήμερος χαρακτήρας της είναι εμφανής. Είναι δε πιθανόν 
ότι η ήδη εγκαταλελειμμένη θέση ίσως χρησιμοποιήθηκε ευκαιριακά για ποιμενικούς 
λόγους ή ως πρόχειρο κατάλυμα κατά την διάρκεια εργασιών, όπως π.χ. η κατασκευή 
εργαλείων. Επιβεβαίωση των παραπάνω συμπερασμάτων αποτελεί η δυσανάλογη αύξηση 
των πυριτολιθικών τεχνέργων και εργαλείων κατά την Τρωγλοδυτική φάση, φθάνοντας ένα 
ποσοστό που ξεπερνά το 25% και άρα το 1/4 του συνόλου.

Οι ενδείξεις που παρέχει η μελέτη της τεχνολογίας και παραγωγής αλλά και η κατανομή 
των εργαλείων και άλλων αντικειμένων από λειασμένο λίθο δεν εμφανίζει σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στις πέντε οικοδομικές φάσεις του οικισμού. Τα ίδια εργαλεία παράγονται 
και καταναλώνονται από την Αρχική μέχρι τουλάχιστον και την Κυκλική Φάση, γεγονός 
που υποδεικνύει ότι οι κάτοικοι του Κουφόβουνου ήταν από νωρίς προσανατολισμένοι 
στην αγροτοκτηνοτροφία. Είναι σαφές ότι τα ποσοστά όλων των κατηγοριών εργαλείων 
αυξάνονται στην Ορθογώνια και Κυκλική Φάση. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, οφείλεται στην 
ύπαρξη περισσότερων αρχιτεκτονικών καταλοίπων και επιχώσεων σε αυτές τις φάσεις και 
όχι σε κάποια αλλαγή της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας της συγκεκριμένης 
Νεολιθικής κοινότητας. Εξάλλου, είναι πολύ πιθανόν ότι καθαρίζονταν οι χώροι κατά την 
ανακατασκευή των κτισμάτων και δαπέδων στις πρωιμότερες φάσεις. Κατά τα άλλα, οι 
πρώτες ύλες κατασκευής των αντικειμένων από λειασμένο λίθο φανερώνουν ότι η συλλογή 
τους γινόταν σε τοπικό επίπεδο με την εξαίρεση ελάχιστων πετρωμάτων (π.χ. ίασπις). Όσον 

1   Αναλυτική συζήτηση για τις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές μεταξύ των επιμέρους φάσεων του οικισμού 
γίνεται τόσο στην διδακτορική διατριβή του Ι. Βοσκού (2013) όσο και σε πρόσφατο άρθρο του (Voskos 2018).
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αφορά στην τεχνολογία και τις πρακτικές παραγωγής εργαλείων από λαξευμένο λίθο, η 
εικόνα είναι σχεδόν ταυτόσημη με όσα προαναφέρθηκαν, με εξαίρεση ίσως την τεράστια 
αύξηση του υλικού κατά την Τρωγλοδυτική Φάση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ήταν από νωρίς 
προσανατολισμένη στην κατασκευή φολίδων από τοπικούς κερατόλιθους με μικρές μόνο 
εξαιρέσεις, όπως φανερώνει από την μία η παρουσία ορισμένων μεγάλων λεπίδων και από 
την άλλη η ύπαρξη πρώτων υλών που δεν επιχωριάζουν στο συγκεκριμένο τμήμα του νησιού.

Από την γενικότερη σύγκριση των δεδομένων μεταξύ διαφόρων οικιστικών θέσεων της 
Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου γίνεται φανερό ότι ο οικισμός του Καντού Κουφόβουνου ήταν 
αρκετά μακροβιότερος από τους σύγχρονούς του. Η αρχή του σαφέστατα προηγήθηκε, ενώ 
και το τέλος του φαίνεται ότι ήρθε αργότερα σε σύγκριση με την Σωτήρα Τεππέ και ίσως το 
Παραλίμνι Νησιά. Το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει και για τον Άγιο Επίκτητο Βρυσί με βάση τις 
διαθέσιμες ραδιοχρονολογήσεις από την θέση αυτή. Ωστόσο, η ύπαρξη στο Βρυσί ενός τύπου 
φιάλης με ευθέα τοιχώματα (“platter”), το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της Πρώιμης 
Χαλκολιθικής περιόδου, πιθανότατα συνιστά μία ένδειξη για την συνέχιση της κατοίκησης 
για μικρό χρονικό διάστημα εντός της 4ης χιλιετίας π.Χ.

Οι κάτοικοι του Καντού ασχολούνταν με την γεωργία, την κτηνοτροφία και λιγότερο με 
το κυνήγι. Φαίνεται ότι επρόκειτο για μία κοινότητα με σχέσεις ισοκατανομής. Ωστόσο, είναι 
γεγονός ότι στον τομέα της παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων διακρίνονται επιμέρους 
διαφοροποιήσεις που λογικά συνεπάγονται και «ασυμμετρίες» σε κοινωνικο-οικονομικό 
επίπεδο. Το συμβολικό/ιδεολογικό υπόβαθρο της κοινότητας είναι αρκετά δυσδιάκριτο, με 
βάση τα σχετικώς λίγα ιδιαίτερου χαρακτήρα κινητά ευρήματα, όπως π.χ. ειδώλια, κοσμήματα 
κ.ά. αλλά και τις ταφικές πρακτικές. Αυτά είναι εξάλλου τα συνήθη αρχαιολογικά στοιχεία 
που τεκμηριώνουν το εποικοδόμημα μιας κοινωνίας, δηλ. το σύνολο των θεσμών, ιδεών και 
συμβολικών εκφράσεών της.

Η μακροβιότητα, η έκταση, ο αριθμός των αρχιτεκτονικών φάσεων, το μέγεθος και η 
τυπολογία των κτισμάτων, οι ταφές αλλά και το πλήθος και η αντιπροσωπευτικότητα όλων 
των κατηγοριών των κινητών ευρημάτων του οικισμού που αποκάλυψε η ανασκαφή στο 
Καντού Κουφόβουνο εμπλούτισε και διεύρυνε τις γνώσεις μας για την Κεραμική Νεολιθική 
περίοδο στο νησί σε πολλαπλά επίπεδα. 



In 2009 the first part of the results of the excavations at the Ceramic Neolithic site of Kantou 
Kouphovounos was published in hard copy by the Department of Antiquities, Cyprus. PART A' 
included two Volumes (1-2) and comprised a detailed analysis of the site’s geology, stratigraphy 
and architecture followed by a discussion on architectural features and chronology.

The present two Volumes (1-2) form PART B' of the results, comprising the digital publication 
of the moveable finds unearthed in the excavation. Volume 1 consists of seven (7) chapters. 
Their text is accompanied by the catalogues of finds and the bibliography. A number of plates 
and charts has been added to each chapter. Volume 2 features the illustrations that accompany 
the text of the publication. A total of more than 2000 photos and drawings, mostly of individual 
moveable finds, were selected from the corpus of the excavation archive. 

Chapter 1 examines the rich ceramic material of the settlement. Eighteen (18) complete or 
nearly complete profiles of vessels and roughly one thousand (1000) sherds were selected and 
are presented in detail. They constitute a sufficient and representative sample of the overall 
sherdage. The study of pottery revealed several similarities with the nearby settlement of 
Sotira Teppes. The pottery assemblage of Kantou Kouphovounos was also compared with all 
the available data coming from contemporary sites on the island (e.g. Ayios Epiktitos Vrysi, 
Paralimni Nissia and others).

The following wares were recognized at the site: Combed ware, Red on White ware, Red on 
White and Combed ware, Red Monochrome ware and also Coarse ware. The ceramic production 
falls into the traditions of the south-central part of the island. Thus, Combed and Monochrome 
wares far outnumber the Red on White and/or Red on White and Combed wares. The repertory 
of shapes resembles that of the other synchronous sites and is much similar with the Sotira 
Teppes material. It mainly includes both open and closed vessels such as bowls of various sizes, 
flasks, a small number of holemouth jars and a few types of coarse ware shapes of which the 
most abundant was the tray.

Chapter 2 discusses the typology and technology of ground stone material. This category 
includes various types of tools as well as a small number (25) of stone vases. More than one 
thousand eight hundred (1800) tools were recorded and are presented in detail. They comprise 
an adequate sample of the very rich deposits of the site’s lithic production and consumption 
processes. The raw materials include local limestones as well as several volcanic rocks (diabase, 
andesite, gabbro, microgabbro and other) which were collected in the nearby riverbed of Kouris. 
The main tool types represented cover a large range of daily activities such as agriculture, 
tool production, food processing, wood-working, building technology and other. The basic 
and most abundant categories were cutting tools (axes, adzes, hammer-axes), grinding tools 
(rubbers, grinders), percussion tools (hammers, pestles, pounders, pecking stones), working 
bases (querns, mortars) and other. The so-called “multi-functional tools”, namely tools used 
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for several and different tasks, also represent a large percentage of the whole assemblage. 
Installations connected with craft activities were excavated in the interior of houses and in 
several cases in the open areas of the settlement, too. Overall, what becomes apparent is 
that the ground stone tool industry at Kantou Kouphovounos suggests a domestic mode of 
production.

Chapter 3 discusses the chipped stone tool industry of the settlement. More than eighteen 
thousand (18000) artefacts were collected from the settlement of Kantou. The assemblages 
uncovered at the site do not indicate a clear stratigraphic differentiation of the material with 
the exception of variations in their quantity between the building phases. The study of this 
material has shown that the greatest numbers come from fill layers and not from the building 
floors. Another important characteristic of the material is its spatial distribution, namely its 
presence in higher concentrations in the open spaces between or outside the buildings than 
in the interior ones. The most remarkable feature of the Kantou chipped-stone industry is the 
production of long blades often bearing retouch or traces of silica gloss. The blade production 
was probably taking place off site, near the raw material sources. The vast majority of the 
lithic material, however, consists of unretouched flakes not exhibiting visible traces of use. 
Other types of formal tools are sickle elements, end scrapers, burins, notches, denticulates 
and perforators. Moreover, the existence of several cores of various shapes and morphology 
reveals the opportunistic manner of core reduction. The recorded material includes a number 
of refitted sequences linked with the in situ production of flakes.

Chapter 4 discusses the stone figurines and a number of clay artefacts either recognised 
as limbs of clay figurines or as pottery sherds in second use. Some of the latter are perforated 
and are usually linked with cloth production or are recorded as finds of unknown use. Other 
unperforated examples, usually round in shape, are identified as possible lids. A total of six 
stone figurines were unearthed at the site. They are schematic representations of the human 
form. They are made of different raw materials (e.g. limestone and picrolite) and have various 
sizes and shapes. The unique example where a human clay foot is represented, proves that 
the coroplastic art of Cyprus originated in the Ceramic Neolithic and not in the Chalcolithic era, 
when the production of clay figurines started to flourish.

Chapter 5 presents several categories of small finds such as perforated discs, possible sling 
bullets, miniature tools and items of personal adornment (e.g. pendants, amulets, beads, dress 
pins and other). They were made of various stones such as limestone, diabase and andesite. 
However, the most frequent raw material used in the production of the aforementioned 
artefacts is picrolite, a symbolically charged soft blueish-green stone available in southwest 
Cyprus and, in the case of Kouphovounos, collected from the neighbouring riverbed of Kouris. 
Overall, a number of two hundred twenty three (223) items was registered and is presented in 
Catalogue 6. Most of the aforementioned artefacts have good parallels in other Aceramic and 
Ceramic Neolithic as well as Chalcolithic sites of the island. The variety of items of personal 
adornment offers a glimpse of the symbolic behaviour of the Kantou inhabitants.

Chapter 6 offers a discussion on the available osteoarchaeological and malacological 
material recovered from the settlement of Kantou. The existence of more than thirty five 
(35) marine species and land mollusca, many of which were edible, suggests that they were 
incorporated in the subsistence economy of the Kouphovounos inhabitants. Moreover, several 
species might have functioned as personal ornaments or as symbolic items (e.g. triton shells). 
Animal bones were in very bad condition due to the quality of the calcareous soil of this area. 
However, the typical trio of Neolithic Cyprus was recognised (i.e. caprines, pigs and fallow 
deer) implying a clear similarity of this community with the usual subsistence strategies of the 
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period. The human bone material is scarce, and it mainly comes from the two burials of House 
15. The general condition of the skeletons and the fact that both burials were found under the 
building’s floor, point to a relative continuity from the Aceramic Neolithic period concerning 
inhumation practices and rites.

Chapter 7 completes the view of bioarchaeological data of the settlement by discussing 
the available traces of the recovered archaeobotanic material. The economic focus on crop 
cultivation is proved by the existence of several species, mainly wheat (einkorn, emmer), barley 
and pulses (especially lentil). A few grape pipes and some weeds were also recognised from the 
soil samples collected at the site. The flora material occurred in the form of carbonised seeds 
and/or charcoal and was recovered via the flotation process.

The subsistence economy of the settlement was largely based on agropastoral activities 
and less on food-collection via hunting, fishing etc. The Kantou community seems to be 
characterised by social equality. A few indications of social differentiation, mainly in the 
architecture, personal ornamentation and some categories of ground stone industry, do not 
alter the view of an egalitarian society. Lastly, Kantou Kouphovounos was undoubtedly more 
long-lived than its contemporary sites, since it was inhabited earlier and abandoned later 
than Sotira Teppes and Ayios Epiktitos Vrysi. For this reason and also due to the systematically 
recovered and studied material culture, it has allowed a better understanding of the Ceramic 
Neolithic period in Cyprus.
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