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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με μεγάλη ικανοποίηση προχωρούμε στην έκδοση του τόμου V της σειράς ΑΛΑΣΑΡ-
ΝΑ, στην οποία δημοσιεύονται τα αρχαιολογικά ευρήματα της πανεπιστημιακής 

ανασκαφής στην αρχαία Αλάσαρνα (σύγχρονη Καρδάμαινα) της Κω. Η ανασκαφή πραγ-
ματοποιείται εδώ και τριάντα πέντε έτη στο Ιερό του Απόλλωνα Πυθαίου-Πυθαέως και 
στον Πρώιμο Βυζαντινό Οικισμό που το διαδέχτηκε στην ίδια θέση. Ο χώρος βρίσκεται στο 
ΝΔ άκρο της σύγχρονης τουριστικής κωμόπολης Καρδάμαινας που επεκτείνεται με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς και η ανασκαφή του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμβάλλει στην αποκάλυψη του 
πλούσιου ιστορικού και αρχαιολογικού παρελθόντος της περιοχής. Η ένταξη του ανασκα-
φικού μας προγράμματος στο χρηματοδοτηθέν και από ευρωπαϊκούς πόρους πρόγραμμα 
αριστείας ΘΑΛΗΣ (2011-2015) ήταν καθοριστικής σημασίας για την προαγωγή της έρευ-
νας και δημοσίευσης του πλήθους των ποικίλων κατηγοριών ευρημάτων της ανασκαφής. 
Όταν η έρευνά μας εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, είχαν ήδη δημοσιευθεί δύο τόμοι 
της σειράς ΑΛΑΣΑΡΝΑ, ο τόμος Ι με τις επιγραφές και ο τόμος ΙΙ με τα λίθινα αγγεία, 
σκεύη και εργαλεία από το ιερό και τον οικισμό. Με τη χρηματοδότηση του προγράμματος 
αυτού προχωρήσαμε στη μελέτη και έκδοση του τόμου ΑΛΑΣΑΡΝΑ VΙ, που περιλαμβά-
νει τα γλυπτά, τα νέα ευρήματα λίθινων σκευών και εργαλείων, τις νέες επιγραφές και τις 
φυσικοχημικές αναλύσεις των ευρημάτων (2017). Με τον ανά χείρας τόμο προχωρούμε στη 
δημοσίευση της κεραμικής των προϊστο ρικών χρόνων και στην παρουσίαση των βιοαρχαι-
ολογικών δεδομένων από την ανασκαφή συνολικά μέχρι το 2011, οπότε άρχισε τυπικά το 
ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. 

Ως επιμελήτρια του τόμου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγγραφείς των δύο ενοτή-
των τον δρ Μερκούρη Γεωργιάδη που δημοσιεύει τα προϊστορικά ευρήματα και την ομότ. 
καθηγήτρια κ. Λ. Καραλή, καθώς και τον συνεργάτη της δρ Daisuke Yamaguchi, που πα-
ρουσιάζουν τα βιοαρχαιολογικά δεδομένα όλων των περιόδων χρήσης του χώρου. Για τη 
βοήθειά της στα βιοαρχαιολογικά δεδομένα που αφορούν στον πρώιμο βυζαντινό οικι-
σμό, ευχαριστώ πολύ την ομότ. καθηγήτρια βυζαντινής αρχαιολογίας Σ. Καλοπίση-Βέρτη. 
Στον αντιπρύτανη καθηγητή κ. Ν. Βούλγαρη, στον πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ καθηγητή κ. Δ. Παυλόπουλο, στη διευθύντρια Δημοσιευμάτων 
και Εκδόσεων του ΕΚΠΑ κα Ε. Σεφερλή, τέλος στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που συνέβαλαν στην 
έκδοση του τόμου αυτού, οφείλονται πολλές ευχαριστίες. Θερμά ευχαριστούμε τέλος την κ. 
Β. Σχίζα που είχε την εκδοτική επιμέλεια του τόμου.

Γ. Κοκκορού-Αλευρά
Αθήνα 2-4-2020





[ 127 ][ 127 ]

ΤΑ ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Η προσπάθεια ανασύστασης του παλαιοπεριβάλλοντος είναι πλέον απαραίτητη σε 
κάθε ανασκαφή για την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών διαβίωσης, της διατρο-

φής, των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών αλλά και του κοινωνικού και πολιτισμι-
κού πλαισίου, εντός του οποίου αναπτύσσεται, συντηρείται και επιβιώνει η ανθρώπινη 
ομάδα που ζει και δρα στον συγκεκριμένο χώρο. Μεγάλη ποικιλία υλικών καταλοίπων, 
καθώς επίσης άμεσων και έμμεσων ενδείξεων ανακύπτει από την πρώτη εγκατάσταση μέ-
χρι και την τελευταία φάση χρήσης της αρχαιολογικής θέσης. Πρόκειται για αδιάψευστες 
μαρτυρίες για το φυσικό περιβαλλοντικό πλαίσιο κατά το παρελθόν και όσα αυτό προσέ-
φερε στον άνθρωπο. Σημαντικοί παράγοντες για την κατανόηση των λόγων παρουσίας 
συγκεκριμένων φυτικών και ζωικών ειδών εκτός από τη γεωγραφική τοποθεσία είναι το 
πολιτισμικό και τεχνολογικό επίπεδο. Ο τρόπος ζωής και οι αλλαγές του ως προς την εκμε-
τάλλευση των φυτών, των ζώων της ξηράς και της θάλασσας είναι στοιχεία ενδεικτικά της 
ποικιλομορφίας της εκάστοτε πολιτισμικής βαθμίδας.

Στον χώρο του ιερού του Απόλλωνα και στον πρώιμο βυζαντινό οικισμό της αρχαί-
ας Αλάσαρνας (σύγχρονη Καρδάμαινα) της Κω βρέθηκαν ζωικά οστά και μαλάκια, που 
χρονολογούνται από τον 7ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 7ο μ.Χ. αι. και προέρχονται από τα ιερά 
κτίρια, τα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα, τους οικιστικούς και εργαστηριακούς χώρους. Το 
υλικό που παρουσιάζεται στη μελέτη αυτή προέρχεται από τις ανασκαφές που διεξήχθη-
σαν από το 1985 μέχρι και το 2011.

1  Ευχαριστούμε θερμά τις ανασκαφείς καθηγήτριες Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτί-
δη-Κεσίσογλου για την παραχώρηση προς μελέτη των βιοαρχαιολογικών υλικών από την ανασκαφή στην αρχαία 
Αλάσαρνα. Η μελέτη έγινε στους χώρους αποθήκευσης του υλικού στην ανασκαφή από την καθηγήτρια Λ. Κα-
ραλή και τους συνεργάτες της από την Πανεπιστημιακή Ομάδα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, με επικεφαλής 
τον αρχαιολόγο, υποψήφιο διδάκτορα του ΕΚΠΑ κο Daisuke Yamaguchi. Η προκαταρκτική παρουσίαση των 
οστέινων αντικειμένων από τον συγκεκριμένο ερευνητή περιλαμβάνεται στην παρούσα δημοσίευση.

Λίλιαν Καραλή

◆



Α Λ Α Σ Α Ρ Ν Α  V

[ 128 ]

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται και ερμηνεύονται βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα 
από την πανεπιστημιακή ανασκαφή στο ιερό του Απόλλωνα και τον πρώιμο βυζαντινό 
οικισμό στην αρχαία Αλάσαρνα, τη σύγχρονη Καρδάμαινα της Κω. Από όλα σχεδόν τα 
ανασκαφικά σύνολα και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανασκαφής συνελέγη σημαντικός αριθ-
μός οστών ζώων, αρκετών οστρέων καθώς και μικρός αριθμός φυτικών καταλοίπων. Αυτό 
το κεφάλαιο περιέχει τα αποτελέσματα για τα είδη και τον αριθμό των ζώων και των φυτών 
που βρέθηκαν και χρονολογούνται από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και τους πρωτοχρι-
στιανικούς χρόνους.

Με την εξέταση των ζωικών οστών, των οστρέων, θαλάσσιων και χερσαίων μαλακίων 
και των σπόρων από την ανασκαφή γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερωτήμα-
τα: πώς ήταν το φυσικό περιβάλλον; Ποιες ήταν οι βασικές πηγές διατροφής; Ποια ήταν 
τα εδώδιμα είδη; Ποια συμβίωναν με τον άνθρωπο; Ποιες οι διατροφικές πρακτικές καθώς 
και οι δευτερεύουσες χρήσεις των ζώων και των προϊόντων τους;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟY 

Κατά τη μελέτη του υλικού που είναι ακόμη υπό εξέλιξη προέκυψαν δυσκολίες από τον 
τρόπο και τον βαθμό διατήρησης και τον μεγάλο βαθμό θρυμματισμού οστών και των 
οστρέων.

Τα είδη των ζωικών καταλοίπων που αναγνωρίστηκαν ανήκουν σε: μεγάλα θηλαστικά, 
μικρά θηλαστικά, πτηνά, ψάρια, ασπόνδυλα, μαλάκια (της ξηράς και της θάλασσας).

Σύνθεση του αρχαιοζωολογικού σ υνόλου

Η αναγνώριση και στη συνέχεια η ερμηνευτική προσέγγιση του αρχαιοζωολογικού υλικού 
από την αρχαία Αλάσαρνα αποτελούν μια ενδιαφέρουσα επιστημονική πρόκληση.

Γενικά η ανάγνωση του οστέινου υλικού απαιτεί πολλή προσοχή. Πολλά λάθη εμφα-
νίζονται στην αποκωδικοποίηση των ευρημάτων γιατί πολλά, ξένα προς τον άνθρωπο, 
φαινόμενα σχετίζονται με αυτά και μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση. Τα περισσότερα 
προβλήματα δημιουργούνται με τα ζώα εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν ως τροφή ή και 
για άλλους σκοπούς.2 Επισημαίνεται ότι τα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρω-
πο για τη μετακίνηση και τη μεταφορά φορτίων, για αγροτικές εργασίες, και ιδιαίτερα 
την άροση της γης, φέρουν διαφορετικά μυϊκά αποτυπώματα στα οστά τους. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει επίσης η πιθανότητα επιλογής συγκεκριμένων 
ειδών. Τα διατροφικά κατάλοιπα, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να αποτελούν —και 
γενικά δεν αποτελούν— την αντανάκλαση της σχετικής αφθονίας των διαφόρων ειδών 
στη φύση, και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται με επιφύλαξη στον καθο-
ρισμό κυρίως συγχρόνων περιβαλλοντικών συστημάτων. Επιπλέον, ακόμη και μέσα σε 
μια ανθρώπινη ομάδα, ο χαρακτήρας των καταλοίπων μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με 
το είδος της θέσης ή την κατάσταση. Η ατελής διατήρηση των μικρών και εύθραυστων 
τμημάτων, τα οποία αποσυντίθενται ταχύτερα από τα περισσότερο ανθεκτικά τμήματα 
του σκελετού, δημιουργεί συχνά ψευδείς εντυπώσεις αναφορικά με την αναλογία των 

2  Καραλή 2013, 162-76. 
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ηλικιών, των οποίων η σημασία για την οικονομία και τις συνήθειες της ανθρώπινης 
ομάδας είναι μεγάλη. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει την υπεροχή στοιχείων 
ιδιαίτερα ανθεκτικών, όπως τα βουκράνια των αρσενικών ελαφιδών ή οι γνάθοι, και να 
οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα ως προς την προτίμηση ορισμένων ειδών. Για 
παράδειγμα, στη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρείται ότι τα περισσότερα οστά από την 
περιοχή του οικοπέδου Μ. Ιερομνήμονος είναι σε καλή κατάσταση και επιπλέον τα ποσο-
στά παρουσίας πτηνών είναι μεγαλύτερα. Επίσης δεν ανευρέθηκαν οστά μικρών ζώων, 
πιθανότατα επειδή λόγω του μικρού μεγέθους τους συλλέγονται δύσκολα ή και καθόλου.

Στην ανασκαφή της αρχαίας Αλάσαρνας βρέθηκε μεγάλος αριθμός οστών. Λόγω της 
μεγάλης ποσότητας και του γεγονότος ότι τα ζωολογικά κατάλοιπα ήταν μικρού μεγέθους 
και αρκετά εύθρυπτα, επελέγη ο ακόλουθος τρόπος μελέτης:

• Σε πρώτη φάση διερευνήθηκαν συνολικά όλες οι πλαστικές σακούλες φύλαξης ευ-
ρημάτων, για να εκτιμηθούν, σε γενικές γραμμές, η ποιότητα και η ποσότητα των 
οστών και των οστρέων.

• Σε δεύτερη φάση διαχωρίστηκε και επελέγη προς μελέτη ένα ικανοποιητικό ποσοτι-
κά και ποιοτικά δείγμα προς λεπτομερή μελέτη και ανάλυση.

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να αναγνωριστούν το είδος, το γένος, ο τρόπος και τα 
αίτια θανάτου κάθε ζώου χωριστά (π.χ. Καραλή 2004), όταν αυτό ήταν εφικτό. Εντοπίσθη-
καν και σημειώ θηκαν, όπου υπήρχαν, ίχνη σφαγής. Επιτυχία της μελέτης ήταν η ιδιαίτερα 
δυσχερής και χρονοβόρα διάκριση μεταξύ δεξιού και αριστερού τμήματος του σκελετού, 
καθώς και ο υπολογισμός της ηλικίας των περισσοτέρων ζώων. Με τον τρόπο αυτό επε-
τεύχθη η δημιουργία του γραφήματος 1, όπου υπολογίστηκε ο ελάχιστος αριθμός ατόμων 
(MNI). Όμως όσον αφορά στην εκτίμηση της ηλικίας θανάτωσης τα στοιχεία δεν ήταν 
επαρκή, όχι ώστε να αξιολογηθεί συνολικά το οστεολογικό υλικό.

Όσον αφορά στον βαθμό διατήρησης των οστών, αυτή ποικίλλει από μέτρια έως κακή/
πολύ κακή. Άλλα οστά δηλαδή διατηρούνταν μετρίως και άλλα ήταν πολύ θρυμματισμένα 
έως πολύ φθαρμένα.3 Ειδικότερα, τα οστά των παλαιοτέρων ανασκαφικών περιόδων βρέ-
θηκαν σε μέτρια κατάσταση διατήρησης. Για τους λόγους αυτούς, όσον αφορά στα μακρά 
και στα πλατιά οστά, προτιμήθηκε να μη μετρηθεί το ακριβές μέγεθος κάθε σχίζας, αλλά η 
κατά προσέγγιση εκτίμηση του μέσου μήκους της.

Δεν διασώθηκαν οστά από όλα τα τμήματα του σκελετού των ζώων που βρέθηκαν τυ-
χαία, μεταφέρθηκαν, έζησαν στον χώρο ή καταναλώθηκαν από τους κατοίκους του. Βρέ-
θηκαν κυρίως θραύσματα, τα οποία εκπροσωπούν μόνον τμήμα του αρχικού συνόλου. 
Από την εξέταση του υλικού προέκυψε ότι στο γενικότερο σύνολο δεν αντιπροσωπεύονται 
καθόλου κάποια τμήματα του σκελετού. Βρίσκονται κυρίως μακρά οστά, άνω/κάτω σιαγό-
νες, δόντια, πολύ λίγα κέρατα, πλευρά (συχνά απροσδιόριστα), λίγα κρανία (πολύ θρυμ-
ματισμένα). Από τα άκρα σώζονται συνήθως τα δύο πρόσθια και κυρίως τα μετακαρπικά 
οστά. Ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν απουσιά ζουν τα οστά της λεκάνης. Τα περισσότερα 
οστά ανήκουν σε ενήλικα ζώα, όπως φαίνεται από τη συνοστέωση των μακρών οστών. 
Παρατηρήθηκαν επίσης αλλαγές στη μορφολογία και στο χρώμα. Οι μεταβολές στη μορ-
φολογία σχετίζονται, όχι μόνο με την ταφονομία αλλά και με αλλοιώσεις που προήλθαν 
από ίχνη δηγμάτων (δαγκώματα) από σκύλους και τρωκτικά, θραύση λόγω επαναλαμβα-
νομένων καθημερινών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων κ.ά. Οι μεταβολές στον χρωματισμό 
σχετίζονται με καύση, με τη γειτνίαση με ρίζες φυτών, με μεταλλικά αντικείμενα και άλλα. 

3  Κάτι που έχει παρατηρηθεί στα περισσότερα αρχαιοζωολογικά σύνολα της νησιωτικής Ελλάδας.
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Γράφημα 1. Ποσότητα και ποσοστά των ζωικών καταλοίπων
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Αν υπολογίσουμε ότι απομένει συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του αρχικού υλικού ασχέ-
τως μεγέθους ζώου και ταφονομικών συνθηκών, το μελετημένο δείγμα είναι απολύτως αξι-
όπιστο και αντιπροσωπευτικό της ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια κατοίκησης.

Τα είδη των ζωικών καταλοίπων που μελετήθηκαν παρουσιάζονται με την ακόλουθη 
σειρά και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προαναφέρθηκε:

Α. Ζώα μικρά και μεγάλα (Θηλαστικά και Πτηνά) 
Β. Μαλάκια (μαλάκια της θάλασσας και της ξηράς) και ψάρια.

Α. ΖΩΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ

Βρέθηκαν θηλαστικά μικρά και μεγάλα. Όσον αφορά στην ταύτιση των ζωικών ειδών η 
αναγνώριση έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

I. Επιλογή των αναγνωρίσιμων τμημάτων του σκελετού, όταν τα οστά ήταν σε καλή 
κατάσταση διατήρησης, οπότε η ταύτιση του ανατομικού μέλους και κατά συνέπεια 
του ζωικού είδους ήταν εφικτή,

II. Μέτρηση των πλευρών, όταν η διατήρηση ήταν κακή και επομένως η αναγνώριση 
του είδους δεν ήταν δυνατή, με στόχο την αναγνώριση τουλάχιστον του μεγέθους 
του ζώου και

III. Υπολογισμός τουλάχιστον της ποσότητας των οστέινων καταλοίπων με βάση τις 
σχίζες, όταν η κατάσταση διατήρησης ήταν πολύ κακή.

IV. Δημιουργία κατηγορίας «αδιάγνωστο είδος ζώου», όπου προσμετρώνται τα δείγ-
ματα, στα οποία ήταν εφικτή μόνον η αναγνώριση του ανατομικού μέλους αλλά 
όχι του ζωικού είδους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις έγινε απλώς διαχωρισμός σε μικρά, 
μεγάλα ζώα κ.λπ.

Ειδικότερα όσον αφορά στα θηλαστικά, έγινε προσπάθεια αρχικά να υπολογισθεί ο 
αριθμός των ταυτισμένων δειγμάτων (NISP4) και στη συνέχεια ο ελάχιστος αριθμός ατό-
μων (MNI5) όπως φαίνεται και στη βάση δεδομένων (Βάση αρχαιοπεριβαλλοντικών δεδο-
μένων). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρατίθενται στο γράφημα 1.

I .  Παρουσίαση των ζωικών  ειδών – Ποσοστά παρουσίας

Βάσει του αριθμού ταυτισμένων δειγμάτων (NISP) οι κύριες κατηγορίες ζωικών καταλοί-
πων εκπροσωπούνται ως εξής (Γράφ. 1α): 

• Προηγούνται τα είδη Ovis και Capra (Αιγοπρόβατα) με ποσοστό 55% επί του συνό-
λου. Αναγνωρίστηκαν 1191 οστά, τα οποία αποδόθηκαν σε 59 άτομα. Ως προς τον 
διαχωρισμό αίγας-προβάτου υπάρχει γενικότερα δυσκολία στην αναγνώριση για 
τους προαναφερθέντες λόγους. Τα κέρατα που βρέθηκαν, όμως, προέρχονται μόνο 
από αίγα, το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα οστά που φαίνεται ότι ανήκουν σε 
αίγα και όχι σε πρόβατο.6 Δεν βρέθηκε κανένα μακρύ οστό ακέραιο, αυτό ίσως θα 

4  NISP / Αριθμός ταυτισμένων δειγμάτων
5  MNI / Ελάχιστος αριθμός ατόμων
6  Όπως σημειώνεται στην αντίστοιχη στήλη της βάσης αρχαιοζωολογικών δεδομένων.



Α Λ Α Σ Α Ρ Ν Α  V

[ 132 ]

Εικ. 1. Οστά ζώων, Αλάσαρνα
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Εικ. 1. Οστά ζώων, Αλάσαρνα

μπορούσε να είναι ενδεικτικό ηθελημένου έντονου θρυμματισμού για την κατανά-
λωση του μυελού (Εικ. 1ε).

• Ακολουθεί το είδος Sus (Συίδες - Χοίροι) με ποσοστό 24%. Αναγνωρίστηκαν 516 
οστά χοίρου, τα οποία αποδόθηκαν σε 32 άτομα. Όσον αφορά στους χοίρους, γεγο-
νός είναι ότι προτιμώνται οι νεαροί χοίροι, καθώς τα οστά χοίρων ωρίμου ηλικίας 
είναι σαφώς λιγότερα αριθμητικά.7

Σε πολύ μικρότερα ποσοστά ακολουθούν:

• Το είδος Bos (Βοοειδή) με ποσοστό 11%. Αναγνωρίστηκαν 244 οστά που αποδόθη-
καν σε 9 άτομα.

• Το είδος Gallus (Πουλερικά) με ποσοστό 7%. Αναγνωρίστηκαν 155 οστά που αποδό-
θηκαν σε 15 άτομα.

• Το είδος Canis (Κυνοειδή) με ποσοστό 2%. Αναγνωρίστηκαν 37 οστά που αποδόθη-
καν σε 3 άτομα.

• Το είδος Cervus (Ελαφίδες) με ποσοστό 1%. Αναγνωρίστηκαν 7 οστά που αποδόθη-
καν σε 2 άτομα,

• Το είδος Lepus (Λαγίδες) με 6 οστά από 3 άτομα.
• Τέλος, σε πολύ μικρότερα ποσοστά τα είδη, Felix (ίσως γαλή) με 6 οστά από ένα άτο-

μο και το είδος Equus (Ιπποειδή) με 3 οστά από 1 άτομο.

Δηλαδή στο σύνολο μελετήθηκαν 2170 οστά, τα οποία αποδόθηκαν σε 126 ζώα που ανή-
κουν στα ανωτέρω είδη. Όσον αφορά στο γράφημα που αναφέρεται στον ελάχιστο αριθμό 
ατόμων (MNI) προηγούνται με ποσοστό 47% τα αιγοπρόβατα Οvis/Capra, ακολουθεί ο χοί-
ρος Sus με ποσοστό 25%, τα πουλερικά Galus με ποσοστό 12%, τα βοοειδή Bos με ποσοστό 
7% και με ποσοστό 2% ο σκύλος (Canis), το ελάφι (Cervus), ο λαγός (Lepus) και η γάτα 
(Felix).

ΙΙ .  Πλευρά

Στο γράφημα 1β παρουσιάζονται τα πλευρά, αλλά όχι το ζωικό είδος (Γράφ. 1β). Σε σύ-
νολο 858 πλευρών, τα 650 ανήκουν σε μεσαίου μεγέθους ζώα με ποσοστό 76%, τα 191 σε 
μεγάλα ζώα με ποσοστό 22%, και τα 17 σε μικρά ζώα με ποσοστό 2%. Φαίνεται, επομένως, 
ότι η παρουσία των μεσαίου μεγέθους ζώων υπερισχύει των μεγάλων ζώων, ενώ η παρου-
σία των μικρού μεγέθους ζώων είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό συνάδει με τον νησιωτικό 
χαρακτήρα της πανίδας. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τις σχίζες και τα αδιά-
γνωστα οστά.

ΙΙΙ .  Σχίζες και  αδιάγνωστα

Όσον αφορά τα αδιάγνωστα οστά, αυτά ανέρχονται σε 1757 θραύσματα (Γράφ. 1γ). Προ-
κύπτει ότι σε 1005 οστά υπερτερούν τα μεσαίου μεγέθους ζώα με ποσοστό 75%. Ακολου-
θούν τα μεγάλα ζώα με ποσοστό 19% και 257 οστά, τα μικρά ζώα με ποσοστό 6% και 72 
οστά, ενώ 423 είναι αδιά γνωστα.

7  Από τον κυνόδοντα του χοίρου διακρίνεται το φύλο, όπως σημειώνεται στην αντίστοιχη στήλη της βάσης 
αρχαιο ζωολογικών δεδομένων.
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Τα ζωικά κατά λοιπα ανά περίοδο

Η χρονολογική κατανομή του ζωολογικού υλικού παρουσιάζει έντονες ποσοτικές 
διαφοροποιή σεις (Γράφ. 2α, 2β, Γράφ. 3). Κατά την ελληνιστική-ρωμαϊκή περίοδο ανα-
γνωρίστηκαν τα ίδια ζωικά είδη σε παρόμοια ποσοστά με την πρώιμη βυζαντινή περίοδο. 
Για παράδειγμα, προηγούνται τα αιγοπρόβατα με ποσοστό 49% στις παλαιότερες περιό-
δους, όπως και στη νεότερη περίοδο με ποσοστό 54%. Θα πρέπει να σημειωθεί εντούτοις 
ότι το σύνολο των ζωικών καταλοίπων κατά την ελληνιστική-ρωμαϊκή περίοδο είναι πολύ 
μικρό (331 οστά) σε σύγκριση με το σύνολο της πρώιμης βυζαντινής περιόδου (1378 οστά).8 

8  Οι ανασκαφείς επισημαίνουν ότι η στρωματογραφική μελέτη είναι ακόμη υπό εξέλιξη και δεν αποκλείονται 
διαφοροποιήσεις στη χρονολόγηση κάποιων στρωμάτων, περιορισμένης έκτασης πάντως.

Γράφημα 2. Ποσότητα και ποσοστά των ζωικών καταλοίπων ανά περίοδο
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Γράφημα 3. Ποσότητα και ποσοστά των ζωικών καταλοίπων ανά περίοδο

Εικ. 2α. Κατανομή των ζωικών καταλοίπων στον οικισμό κατά είδος ζώου ανά περίοδο: Αίγες/Πρόβατα
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Εικ. 2β. Κατανομή των ζωικών καταλοίπων στον οικισμό κατά είδος ζώου ανά περίοδο: Βοοειδή

Εικ. 2γ. Κατανομή των ζωικών καταλοίπων στον οικισμό κατά είδος ζώου ανά περίοδο: Χοίροι
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Εικ. 2δ. Κατανομή των ζωικών καταλοίπων στον οικισμό κατά είδος ζώου ανά περίοδο: Πουλερικά

Εικ. 2ε. Κατανομή των ζωικών καταλοίπων στον οικισμό κατά είδος ζώου ανά περίοδο: Σκύλοι
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Ο λόγος μάλλον είναι ότι στους ελληνορωμαϊκούς χρόνους ο χώρος λειτουργούσε ως ιερό, 
ενώ στους πρώιμους βυζαντινούς ως μόνιμος οικισμός με επαναλαμβανόμενες καθημερι-
νές δραστηριότητες. Δεν αποκλείεται όμως να οφείλεται και στη μεγάλη καταστροφή και 
αναμόχλευση που υπέστη το ιερό με την ανάπτυξη του πρώιμου βυζαντινού οικισμού στην 
ίδια θέση και τη μετατροπή των αρχαίων ιερών κτιρίων σε οικιακούς και εργαστηριακούς 
χώρους και βέβαια στην πάροδο των αιώνων.

Οστά με διαφοροποίηση στη μορφολογία και  στον χρωματισμό

Μικρός αριθμός οστών παρουσιάζει μορφολογικές αλλαγές, είτε λόγω φυσικών αιτίων, είτε 
λόγω ανθρώπινης επέμβασης. Αξίζει να σχολιαστούν τρεις περιπτώσεις παραμόρφωσης 
οστού.

Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για τμήμα από αδιάγνωστο μακρύ οστό (Εικ. 1γ, Αρ. 
ευρ. Β22-Γ22/Ο7/1987), του οποίου ο όγκος έχει πολλαπλασιαστεί ενώ η λεία εξωτερική 
επιφάνειά του έχει αποκτήσει διαφορετική υφή και σπογγώδη μορφή. Πιθανότατα πρό-
κειται για οστεοσάρκωμα, τον συνηθέστερο κακοήθη όγκο των οστών. Αυτό μπορεί να 
επιβεβαιωθεί με περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση. Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για 
συνοστεωμένα μακρά οστά αιγοπροβάτων (Radius και Ulna, Εικ. 1β, Αρ. ευρ. Τομή V8/
Ο7/2001). Η τρίτη περίπτωση παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τμήμα 
μακρού οστού βοοειδούς (Tibia), το οποίο έσπασε, αλλά συγκολλήθηκε εν ζωή (Εικ. 1δ, 
Αρ. ευρ. Β27/Ο38/2007). Αυτό σημαίνει ότι το ζώο, μετά το κάταγμα του ποδιού (λόγω 
ατυχήματος), θεραπεύθηκε και συνέχισε να κινείται ελεύθερα. Αν τα ζώα ήταν σημαντικά 
μόνο για το κρέας τους, θα ήταν λογικό να θανατώνουν τα τραυματισμένα ζώα. Προφα-
νώς όμως ορισμένα ζώα είχαν κάποια άλλη χρησιμότητα για τους ανθρώπους (π.χ. για δευ-
τερογενή προϊόντα όπως γάλα, ως μέσο μεταφοράς, κ.ά.). Αυτό υποδεικνύεται γενικότερα 
από την αυξημένη παρουσία ενηλίκων ζώων στο δείγμα που εξετάστηκε.

Οστά με ίχνη κατεργασίας (από τον Daisuke Yamaguchi)

Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των ζωικών ειδών, βρέθηκαν τριάντα πέντε (35) οστά με 
ίχνη ανθρώπινης επέμβασης. Τα περισσότερα από αυτά ήταν θραυσμένα σε συγκεκριμένα 
σημεία του οικισμού, όπου κατά την ανασκαφή εντοπίστηκαν εργαστηριακές δραστηριό-
τητες. Ο αριθμός είναι μικρός και επί του παρόντος θα γίνει μόνο μια συνοπτική αναφορά.

Όλα τα οστέινα αντικείμενα σώζονται αποσπασματικά και δεν είναι εύκολη η διάγνω-
ση της χρήσης τους. Αυτά προορίζονται για μελλοντική συστηματική μελέτη.

Προς το παρόν, τα οστά με ίχνη ανθρώπινης επέμβασης διακρίνονται σε πέντε κατηγο-
ρίες ανάλογα με τη μορφή τους.

Α. Λειαντήρες (6 τεμάχια)

Β. Τελικά αντικείμενα (5 τεμάχια)

Γ. Κατάλοιπα κατεργασίας (4 τεμάχια )

Δ. Απορρίψεις κατεργασίας (11 τεμάχια)

Ε. Οστά με ελάχιστα ίχνη επεξεργασίας (9 τεμάχια)



Λ Ι Λ Ι Α Ν  Κ Α Ρ Α Λ Η

[ 139 ]

Εικ. 3. Λειαντήρες. 1. Γ-Κ7/Ο8/1995, 2. Δ18/Ο10/1988, 3. Θ23/Ο6/1987, 4. Θ28-Ανατ.Ι28/Ο13/2002, 5. Κ28/
Ο10/2001, 6. Κ29/Ο15/2002
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Εικ. 4. Άλλα αντικείμενα και οστά με ίχνη κατεργασίας. 1. Αστράγαλος (Β27/Ο8/2007), 2. Σπόνδυλος ιχθύος 
(Κ9/Ο4/1994), 3. Περόνη (Κ29/Ο19/2002), 4. Οπέας (Θ26 Ανατ.-Ι26 Δυτ./Ο2/2002), 5. Ξέστρο (Ζ26/Ο9/1996), 
6-8. Κατάλοιπα κατεργασίας (6: Δ18/Ο22/1988, 7: Θ28Ανατ.-Ι28Δυτ./Ο5/2002, 8: Β27/Ο44/2007)

Οι λειαντήρες είναι αντικείμενα που διατηρούν έντονα ίχνη τριβής σε ένα σημείο του 
οστού (Εικ. 3.1-6). Βρέθηκαν έξι (6) τεμάχια κυρίως από τον χώρο μεταξύ του κτιρίου Γ και 
του Ε (Εικ. 5). Εκτός από ένα αντικείμενο, όλα τα υπόλοιπα τεμάχια αποκτήθηκαν από 
τα πρώιμα βυζαντινά στρώματα. Είναι εμφανής η προτίμηση σε μακρά οστά μεσαίου ή 
μεγάλου ζώου, κυρίως κνήμες και βραχιόνια οστά. Το τμήμα της επίφυσης τρίβεται λοξά, 
αλλά εκτός από το τμήμα που χρησιμοποιείται ως εργαλείο δεν παρατηρούνται έντονα 
ίχνη επεξεργασίας. Επομένως θα χρησιμοποιούνταν καθαρά ως «φυσικά εργαλεία» χωρίς 
περίτεχνη τεχνική διαμόρφωση. Η χρήση των περισσοτέρων εικάζεται ότι σχετίζεται με τη 
φάση της λείανσης μαλακών αντικειμένων όπως πηλού και δέρματος.
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Τα πέντε (5) μορφολογικώς αναγνωρίσιμα τελικά οστέινα αντικείμενα περιλαμβάνουν 
έναν αστράγαλο, πιθανόν παιχνίδι (ζάρι; Εικ. 4.1), έναν σπόνδυλο ιχθύος με διάτρηση 
(Εικ. 4.2), μια κατεργασμένη περόνη (Εικ. 4.3), έναν οπέα από μεταπόδιο (Εικ. 4.4) και 
μια σχίζα, ίσως ξέστρο (Εικ. 4.5). Όλα τα αντικείμενα έχουν αποκτηθεί από τα πρώιμα 
βυζαντινά στρώματα. Τοπογραφικά συγκεντρώνονται στις τομές γύρω από το κτίριο Γ, με 
εξαίρεση τον σπόνδυλο ιχθύος που βρέθηκε σε τομέα νότια του οικοπέδου (Εικ. 5). Η το-
πογραφική κατανομή τους διαφέρει από αυτή των λειαντήρων. Τα αντικείμενα αυτά είναι 
αρκετά λειασμένα με εξαίρεση το ξέστρο. Ίσως τα εργαλεία που προορίζονταν για καθαρά 

Εικ. 5. Τόποι εύρεσης των οστέινων αντικειμένων: Λειαντήρας : Άλλα αντικείμενα (περόνη, αστράγα-
λος, δισκοειδές, οπέας, ξέστρο) : Κατάλοιπα κατεργασίας  : Απόρριψη κατεργασίας  : Άλλα οστά με 
ίχνη κατεργασίας
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εργαστηριακή χρήση, όπως ο λειαντήρας και το ξέστρο, δημιουργήθηκαν μόνο με την αξι-
οποίηση του φυσικού σχήματος των οστών.

Στα ημίεργα περιλαμβάνονται τέσσερα (4) οστά. Τα περισσότερα προέρχονται από 
πλευρά ζώων και βρέθηκαν κυρίως γύρω από τα κτίρια Γ και Ε (Εικ. 5). Τα χαρακτηρι-
στικότερα είναι τα δυο κατεργασμένα οστά (Θ28Ανατ.-Ι28Δυτ./Ο5/2002, Εικ. 4.7; Β27/
Ο44/2007, Εικ. 4.8), τα οποία είναι τεχνητά διαμορφωμένα και έχουν τετράγωνο σχήμα. 
Έχουν βρεθεί επίσης άλλο ένα διχοτομημένο πλευρό (Δ18/Ο22/1988, Εικ. 4.6) και ένα 
επεξεργασμένο κέρατο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε στην ανασκαφή μέχρι στιγμής κάποιο τελικό 
προϊόν από πλευρά και κέρατα ζώων.

Μικρός αριθμός ζωικών οστών, πιθανόν προϊόντα απόρριψης που προέκυψαν κατά τη 
διαδικασία κατεργασίας, μαζί με μερικά ελαφρώς κατεργασμένα οστά βρέθηκαν κυρίως 
σε δυο συγκεκριμένα σημεία: στο βόρειο τμήμα του κτιρίου Α και στο νότιο τμήμα της 
ανασκαφής (Εικ. 5). Ειδικά στο βόρειο τμήμα του κτιρίου Α (τομείς Β22-Γ22 και στη γύρω 
περιοχή), όπου διαπιστώνονται έντονες εργαστηριακές δραστηριότητες έχουν βρεθεί και 
τα πλευρά που αναφέρθηκαν παραπάνω και ανήκουν σε μεγάλα ζώα.

Οι τόποι εύρεσης των περισσοτέρων οστέινων καταλοίπων με ίχνη κατεργασίας δια-
φέρουν από αυτούς των άλλων τελικών προϊόντων. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, ότι 
χώροι κατεργασίας οστών για την παραγωγή οστέινων αντικειμένων ίσως να βρίσκονταν 
σε διαφορετικά σημεία της κατοικημένης περιοχής.

Γενικές παρατηρήσεις επί  του οστεολογικού υλικού

Άγρια ή εξημερωμένα, τα ζώα ήταν πάντα σε επαφή με τον άνθρωπο και πολλά από αυτά 
συμβίωναν μαζί του. Από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου, η επιβίωση στηρίχθηκε κυ-
ρίως στο κυνήγι μεγάλων θηλαστικών. Πολύ αργότερα σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης 
κατά τη Νεολιθική εποχή (8000 π.Χ. περίπου) εμφανίστηκαν οι πρώτοι βοσκοί και αγρότες, 
περνώντας από την παρασιτική οικονομία σε εκείνη της παραγωγής.

Η μελέτη των ζωικών οστών επιτρέπει να γνωρίσουμε όχι μόνο την καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων αλλά και το κλίμα καθώς και την εποχή του χρόνου. Γενικά το είδος των ζωικών 
καταλοίπων και συγκεκριμένα το είδος των ζώων που αντιπροσωπεύουν, είναι δείκτες του 
κλίματος, του περιβάλλοντος (περιφερειακού και τοπικού), της οικονομικής και της πολι-
τιστικής βαθμίδας μιας εποχής.

Στην αρχαία Αλάσαρνα, όπως έχει ήδη αποδειχθεί, προηγούνται οι αίγες και τα πρό-
βατα, τα οποία εμφανίζονται σε σαφώς μεγαλύτερες ποσότητες, ακολουθούν ο χοίρος, 
τα βοοειδή, ο σκύλος και η γάτα σε πολύ μικρότερες ποσότητες μαζί με ζώα από το κυ-
νήγι, όπως ελάφια και λαγούς. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ενήλικα ζώα όπως φαί-
νεται από τη συνοστέωση της επίφυσης με τη διάφυση (στα μακρά οστά, κνήμες κ.λπ.). 
Βάσει του υπολογισμού της ηλικίας τους, προκύπτει ότι καταναλώνονταν κυρίως ενή-
λικα ζώα. Παρέχεται έτσι μια γενικότερη εικόνα σχετικά με την οικονομία και τη σχέση 
με τα ζώα.

Από τη μελέτη φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στην κατανάλωση του 
κρέατος και δευτερευόντως στη χρήση του κοπαδιού ως μονάδας παραγωγής. Αυτή η 
συμπεριφορά είναι συνήθης στους νησιωτικούς οικισμούς. Αυτό θα μπορούσε να οφεί-
λεται στους περιορισμούς που προκύπτουν από το φυσικό περιβάλλον, όπου η εκτροφή 
χοίρων και βοοειδών αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες λόγω έλλειψης νερού και απου-
σίας μεγάλων εκτάσεων για βοσκή. Αντιθέτως, τα αιγοπρόβατα επιβιώνουν ευκολότερα 
σε παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες, τα οποία και αριθμητικά προηγούνται. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι πρόκειται για τα ίδια είδη ζώων, τα κατάλοιπα των οποίων βρίσκονται 
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από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα στις ανασκαφές του ελληνικού χώρου.9

Κατά κύριο λόγο προηγούνται ποσοτικά τα οικόσιτα ζώα. Αυτό είναι αναμενόμενο σε 
μια διαχρονικά κατοικημένη θέση. Ο κορμός της κτηνοτροφίας απαρτίσθηκε αρχικά από 
νεαρά τιθασευμένα ζώα, τα οποία κατόπιν άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, και επιπλέον 
αργότερα άρχισαν να αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως βάσει της δυνατότητας διατήρησης 
του κρέατος επί τόπου και στη συνέχεια συναφών προϊόντων, όπως γάλα και τυρί, και υλι-
κών όπως μαλλί, δέρμα, κέρατα, οστά κ.λπ. 

Τα ποσοστά των αιγοπροβάτων στους νησιωτικούς οικισμούς είναι πάντοτε υψηλότερα 
κατά 75% από το ΝISP καθ’ όλες τις χρονικές περιόδους, ενώ τα βοοειδή έχουν περιθωρι-
ακό ρόλο στη διατροφή. Στη νησιωτική Ελλάδα υπερτερούν οι αίγες στα σύνολα αιγοπρο-
βάτων. Αυτό μας οδηγεί στο γενικότερο συμπέρασμα μιας οικονομίας στηριγμένης στις 
οικιακές μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και χοίρων. Όσον αφορά στον τρόπο κατανά-
λωσης του κρέατος, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε περιορισμένη ποσότητα, καθώς σπα-
νίζουν τα ακέραια οστά, επομένως φαίνεται ότι επιδίωκαν και την αφαίρεση του μυελού 
των οστών. Η ώριμη ηλικία των περισσότερων ειδών από το δείγμα που μελετήθηκε και 
το γεγονός ότι ανήκουν κυρίως σε αρσενικά, είναι ενδεικτικά του τρόπου οικονομίας των 
κατοίκων της θέσης, δηλαδή των κτηνοτροφικών πρακτικών και των τοπικών συνηθειών. 
Πρόκειται για οικονομία κτηνοτρόφων που στηρίζεται και στην παραγωγή δευτερογενών 
προϊόντων (γάλα, τυρί, δέρμα, μαλλί). Βρέθηκαν επίσης πολλά λίθινα και πήλινα αποθη-
κευτικά αγγεία, πίθοι και αμφορείς κυρίως, επίσης μαγειρικά σκεύη – χύτρες – χειρόμυλοι, 
ιγδία (γουδιά) και άλλα σκεύη απαραίτητα στις καθημερινές οικιακές δραστηριότητες.10 
Επι πλέον βρέθηκαν πολλές αγνύθες που υποδηλώνουν υφαντική χρήση καθώς και άλλα 
οστέινα και μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα μικροτεχνίας αναγκαία στην οικιακή οι-
κονομία.11

Ενδεικτικό της σημασίας των μεγαλύτερων ζώων στην άροση, στη μεταφορά και γενι-
κότερα στη ζωή των κατοίκων της Αλάσαρνας είναι ένα μακρύ οστό βοοειδούς με κάταγ-
μα που στη συνέχεια συνοστεώθηκε. Αυτό δείχνει ξεχωριστή φροντίδα από τον ιδιοκτήτη 
του με στόχο την ίαση του ζώου (Εικ. 1δ). Ένα ακόμη ζώο που σχετίζεται με τη μεταφορά 
ανθρώπων και προϊόντων είναι και ο ίππος. Βρέθηκαν επίσης κατοικίδια ζώα ως φύλακες 
και βοηθοί στο κυνήγι, όπως ο σκύλος. Λίγα οστά σκύλου και γάτας θα πρέπει να συμπερι-
ληφθούν μάλλον στα κατοικίδια ζώα. Τα οστά σκύλου δεν ήταν σπασμένα όπως τα άλλα, 
αλλά βρέθηκαν ολόκληρα και συγκεντρωμένα (π.χ. Ο20, Δ20, 28/08, Εικ. 1α).12

Στους νησιωτικούς οικισμούς ανάλογα με το μέγεθος του νησιού εντοπίζονται λιγότερα 
σε αριθμό άγρια είδη καθώς το κυνήγι είναι συνηθέστερο στα μεγαλύτερου μεγέθους νησιά. 
Εξίσου στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και στη νησιωτική ανάμεσα στα μεγάλα ζώα του κυνη-
γιού συγκαταλέγονται το ελάφι και ο αγριόχοιρος και στα μικρότερα ο λαγός, η άγρια αίγα, 
τα πτηνά κ.ά. Είναι γνωστόν, από μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου, ότι 
ένας από τους βασικούς κυνηγετικούς στόχους των νησιωτών είναι τα πτηνά και κυρίως τα 
αποδημητικά. Ωστόσο τα οστά των πτηνών καθώς είναι εύθραυστα, δύσκολα διατηρούνται 

9  Καραλή 2011: 114-7, 119· Γιαννούλη 2010.
10  Για τα λίθινα εργαλεία και σκεύη βλ. Πουπάκη 2011 και 2017. Για τα πήλινα αγγεία των διαφόρων περιόδων 
βλ. Αλάσαρνα V, VIII- X. Υπό έκδοση.
11  Για μεταλλικά αντικείμενα και νομίσματα των ελληνορωμαϊκών χρόνων βλ. Κίσσα, υπό έκδοση και των πρώ-
ιμων βυζαντινών χρόνων Μουρελάτος, υπό έκδοση. Για τις αγνύθες και οστέινα εργαλεία και μικροαντικείμενα 
των πρώιμων βυζαντινών χρόνων βλ. Αρβανίτη, υπό έκδοση.
12  Συνήθως όταν πρόκειται για διατροφικά κατάλοιπα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έσπαζαν κατά κανόνα τα μα-
κρά οστά, ώστε να καταναλώσουν και τον μυελό (μεδούλι) των οστών (Εικ. 1ε), κάτι που δεν παρατηρήθηκε στα 
οστά των σκύλων. 
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και δύσκολα αναγνωρίζονται. Στην αρχαία Αλάσαρνα είδη που υποδηλούν κυνηγετικές 
δραστηριότητες είναι το ελάφι και ο λαγός, με περιορισμένο όμως αριθμό καταλοίπων. Αυτό 
θα μπορούσε να οφείλεται στη μεταφορά μόνο τμημάτων του ζώου. Ως γνωστόν, η κατανά-
λωση των θηραμάτων γινόταν συχνά επιτόπου με την ολοκλήρωση των κυνηγετικών δρα-
στηριοτήτων. Ο ρόλος του κυνηγίου φαίνεται επομένως ότι ήταν δευτερεύων στην οικονομία 
της συγκεκριμένης θέσης. Πιθανότατα ανάμεσα στα αδιάγνωστα θραύσματα και στις σχίζες 
να υπάρχουν και οστά αγρίων ζώων, τα οποία λόγω ομοιότητας με συγγενικά είδη (π.χ. σκύ-
λος με λύκο) δυσχεραίνουν την ασφαλή αναγνώριση και ταύτιση.

Η περιορισμένη παρουσία των βοοειδών, του σκύλου και της γάτας στο ζωικό σύνολο 
υποδηλώνει ίσως μια διαφοροποιημένη σχέση των τελευταίων με την ανθρώπινη ομάδα. 
Τα ζώα έλξης (τα βοοειδή και τα οστά ίππου), παρότι σε περιορισμένο αριθμό, υποδηλώ-
νουν κυρίως ενασχόληση με αγροτικές εργασίες, όπως άροση της γης, και τη χρήση τους 
ως μέσων μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών. Από τα παραπάνω σκιαγραφείται η εικόνα 
ενός αγροτικού οικισμού.

Σαφώς, το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα και γύρω από κάθε οικισμό είναι 
καθοριστικό για τον τρόπο ζωής και για τα είδη των ζώων που διαβιούν σε αυτόν.

Β. ΜΑΛΑΚΙΑ (και  ΨΑΡΙΑ)

Στις περισσότερες αρχαιολογικές θέσεις της Ελλάδος και κυρίως στις παράκτιες περιοχές 
βρίσκεται αρχαιομαλακολογικό υλικό, δηλαδή τα ανθεκτικά κατάλοιπα των μαλακίων, τα 
όστρεα. Αν και η μελέτη των οστρέων είχε μέχρι προσφάτως σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί, 
αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη κατανόηση της εκάστοτε θέσης, 
καθώς αυτά είναι φορείς σημαντικότατων πληροφοριών, για την ανασύσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος και του τοπίου του παρελθόντος, αλλά και για τον υλικό πολιτισμό (δια-
τροφικές συνήθειες, τεχνολογικές καινοτομίες), για τις αισθητικές αντιλήψεις (τέχνεργα), 
και τέλος για τις θρησκευτικές πρακτικές ή και τις πιθανές δοξασίες. Επιπλέον τα όστρεα, 
σε αντίθεση με πολλά άλλα οργανικά υλικά, είναι περισσότερο ανθεκτικά σε αντίξοες κλι-
ματικές και ταφονομικές συνθήκες και είναι αξιόπιστοι δείκτες της παλαιοακτής και των 
τρόπων αλιείας και συλλογής. Αυτά θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στη λανθασμένη 
υπόθεση ότι σε ορισμένες θέσεις βασικό στοιχείο της διατροφής ήταν μόνον τα μαλάκια.13 
Ωστόσο, στον ελληνικό χώρο η προτίμηση του ανθρώπου για τα σαλιγκάρια και τα μαλά-
κια είναι εμφανής, αν κρίνουμε από τις μεγάλες ποσότητες των οστρέων, που βρίσκονται 
συχνά στις περισσότερες αρχαιολογικές θέσεις μαζί με άλλα ζωικά κατάλοιπα.

Το μαλακολογικό υλικό από την αρχαία Αλάσαρνα (σύγχρονη Καρδάμαινα) προέρ-
χεται από όλη την ανεσκαμμένη έκταση και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του 
αριθμού και της ποικιλίας των καταγεγραμμένων ειδών. Στις δυσκολίες μελέτης συγκατα-
λέγονται όσα έχουν ήδη αναφερθεί στη μελέτη των ζώων, η έλλειψη συγκριτικού υλικού 
για τους ιστορικούς χρόνους, πληροφορίες για το άμεσο αρχαιολογικό περιβάλλον, τη 
χρονολόγηση κ.λπ. Το μαλακολογικό υλικό μελετήθηκε με βάση τα εξής κριτήρια: ανα-
γνώριση είδους, ομοταξίας (δίθυρο, γαστερόποδο, άλλο), NISP. Σημειώθηκαν στοιχεία για 
τον χρωματισμό, τον θρυμματισμό και κάποιες δευτερεύουσες χρήσεις.

13  Καραλή 1999.
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Παρουσίαση των ειδών Μα λακίων – Ποσοστά παρουσίας

Προσμετρήθηκαν συνολικά 1516 όστρεα, εκ των οποίων 1017 ήταν θραύσματα και 409 
σχεδόν ακέραια. Αυτά ανήκουν σε 45 είδη θαλασσίων και χερσαίων μαλακίων.14 Αναλυ-
τικότερα 14 είδη ανήκουν στην ομοταξία των θαλάσσιων διθύρων, 26 στην ομοταξία των 
θαλάσσιων γαστεροπόδων, 1 στην ομοταξία των κεφαλοπόδων (σηπιίδες) και 4 στην ομο-
ταξία των χερσαίων γαστεροπόδων (κοινώς στα σαλιγκάρια) (Πίν. 1, Γράφ. 4, Εικ. 6α).15

14  Όταν το υποείδος δεν είναι ευδιάκριτο, σημειώνεται απλώς το είδος (π.χ. Helix sp.)
15  Προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των αναγνωρισμένων δειγμάτων (NISP) διακρίθηκαν ακέραια και σχεδόν 
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Εικ. 6. Όστρεα από την Καρδάμαινα της Κω
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Αναγνωρίστηκαν τα ακόλουθα είδη θαλάσσιων διθύρων: Anomia sp., Arca noae Linné, 
Arcopsis lactea Linné, Callista chione Linné, Cardium edule Linné, Chamelea gallina Linné, 
Dosinia lupinus Poli, Donax (Serrula) trunculus Linné, Glycymeris glycymeris Linné, Mytilus 
galloprovincialis Lamarck, Ostrea edulis Linné, Pinna nobilis Linné, Pecten jacobaeus Linné, 
Spondylus gaederopus Linné.

 Αναγνωρίστηκαν επίσης τα ακόλουθα είδη θαλάσσιων γαστεροπόδων: Aporrhais 
pespelecani Linné, Astrea rugosa Linné, Buccinum sp., Calliostoma zizyphinum Linné, Cassis sp., 

ακέραια όστρεα, με βάση τον βαθμό θρυμματισμού. Σημειώθηκαν, όταν ήταν δυνατόν, οι περιπτώσεις ανθρωπο-
γενούς θρυμματισμού.
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Cerithium vulgatum Bruguière, Columbella rustica Linné, Conus ventricosus Gmelin, Cypraea 
(Luria) lurida Linné, Euthria cornea Linné, Fussinus syracusanus Linné, Lementina arenaria Linné, 
Hexaplex trunculus Linné, Bolinus brandaris Linné, Mitrella scripta Linné, Monodonta articulata 
Lamarck, Monodonta turbinata Born, Nassarius incrassatus Linné, Natica sp., Neverita josephinia 
Risso, Patella aspersa Lamarck, Patella coerulea Linné, Phalium granulatum Born, Tonna sp., 
Triton sp., Turitella communis Risso.

Αναγνωρίστηκαν επιπλέον τα ακόλουθα είδη χερσαίων μαλακίων: Helix aspersa Müller, 
Helix pomatia Linné, Helicella sp. και Rumina decollata Linné.

Από τα θαλάσσια είδη ποσοτικά προηγείται το είδος Cerithium με ποσοστό 35%, ακο-
λουθούν το χερσαίο Helix με ποσοστό 13%, το θαλάσσιο Cardium με ποσοστό 12%, το χερ-
σαίο Rumina με ποσοστό 10%, τα θαλάσσια Patella και ο Mytilus με ποσοστό 4%, και όλα τα 
άλλα σε πολύ μικρότερα ποσοστά από 3% έως 1% (Γράφ. 5).

Όσον αφορά στα δίθυρα σε σύνολο 309, προηγούνται τα είδη Cardium με 185 αναγνω-
ρισμένες θύρες, το είδος Mytilus με 64 θύρες, το Donax με 13 θύρες, το Glycimeris με 11 και 
το Spondylus με 8. Τα υπόλοιπα δίθυρα εμφανίζονται με πολύ μικρούς αριθμούς από πέντε 
μέχρι δύο θύρες το καθένα.

Στα γαστερόποδα, εξάλλου, σε σύνολο 784, προηγείται το είδος Cerithium με 530 κόγ-
χες, ακολουθούν η Patella με 54 θυρίδες, η Turitella με 34 κόγχες, οι Muricides με 45 κόγχες, 
ο τρίτων με 19 κόγχες, η Aporhais με 15 θυρίδες, τα Conus με 9 κόγχες, τα Monodonta με 18 
κόγχες και τα υπόλοιπα από 6 μέχρι 1 κόγχες. Στα χερσαία βρέθηκαν περίπου 416 χερσαία 
μαλάκια που ανήκουν σε 5 είδη, με επικρατέστερο το κοινό σαλιγκάρι.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θαλάσσια πανίδα εκπροσωπείται επίσης με μικρό αριθμό 
κεφαλόποδων και ιχθύων. Αναγνωρίστηκαν δύο θραύσματα από κεφαλόποδο του είδους 
Sepia sp. (σουπιά) και όσον αφορά στα ψάρια, 5 σπόνδυλοι από το είδος Scomber scombrus 
(σκουμπρί) και 2 από το είδος Thunnus thunnus L. (τόνος).16

Όσον αφορά στην κατάσταση εύρεσης και διατήρησης των οστρέων, το υλικό βρέθηκε 
από μέτρια έως πολύ θρυμματισμένο και από μέτρια έως πολύ φθαρμένο, ενώ τα περισ-
σότερα όστρεα από τα είδη Cardium και Cerithium (Εικ. 6β) βρέθηκαν σε καλή έως αρκετά 
καλή κατάσταση διατήρησης. Στο γενικό σύνολο επικρατούντα είδη είναι το θαλάσσιο μα-
λάκιο Cerithium και το χερσαίο Helix. Το πρώτο υπάρχει σχεδόν σε κάθε υποσύνολο, εκτός 
από τον Τομέα Ζ27 (1996), όπου σπανίζει. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι προηγούνται 
τα γαστερόποδα, έπονται τα δίθυρα, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των χερσαίων 
μαλακίων.

Τα μα λάκια και  το τοπίο

Η αναγνώριση των ειδών είχε ως αποτέλεσμα και τον προσδιορισμό του βιοτόπου των 
μαλακίων (Πίν. 1). Τα μαλάκια είναι ασφαλείς δείκτες του θαλάσσιου οικολογικού πε-
ριβάλλοντος (της ακτής και του βυθού), στο οποίο επιβιώνουν (Εικ. 9). Αυτό είναι ένα 
στοιχείο για την εκτίμηση αφενός της εικόνας και του τύπου των ακτών κατά τις χρονικές 
περιόδους κατοίκησης του οικισμού και αφετέρου για την κατανόηση των κινήσεων των 
ανθρώπων στον χώρο και κατά συνέπεια των δραστηριοτήτων των κατοίκων της αρχαί-
ας Αλάσαρνας. 

16  Τα κατάλοιπα αυτά είναι ιδιαιτέρως εύθρυπτα και πολύ δύσκολα διατηρούνται και γι’ αυτό δεν εντοπίζονταν 
εύκολα στις παλαιότερες ανασκαφές. Επομένως τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό 
ποσοστό παρουσίας των συγκεκριμένων ειδών.
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Γράφημα 5. Ποσοστό θαλάσσιων και χερσαίων μαλακίων

Γράφημα 4. Ποσότητα θαλάσσιων ασπόνδυλων και χερσαίων μαλακίων
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Γράφημα 6. Ποσότητα και ποσοστά θαλάσσιων μαλακίων ανά περίοδο
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Ως προς τα δίθυρα: το Cardium ζει σε αμμώδεις περιοχές από ρηχά νερά μέχρι βάθος 
περίπου 100 μ. Το Mytilus στη μέση και υποπαράλια ζώνη σε βραχώδη, αμμώδη και ιλυώδη 
βυθό. Το Donax ζει θαμμένο βαθιά στην άμμο κοντά στην ακτή, στην υποπαράλια ζώνη. Το 
Glycimeris σε μικρά βάθη 10-20 μ. σε αμμώδεις, ιλυώδεις βυθούς στη μέση και βαθυπαράλια 
ζώνη. Ο Spondylus ζει στην υποπαράλια ζώνη προσκολλημένος σε βράχους σε μικρό βάθος. 

Ως προς τα γαστερόποδα: τo Cerithium ζει σε βυθό με ιλύ και βράχους στη μέσο- και υπο-
παράλια ζώνη. Η Patella ζει προσκολλημένη σε βράχους στη μεσοπαράλια ζώνη, η Turitella 
ζει στην υποπαράλια ζώνη έως και 200 μ. βάθος, αλλά και σε ρηχά νερά, σε ιλυώδη βυθό. 
Το Aporrhais ζει στην υποπαράλια ζώνη από 10 έως 130 μέτρα βάθος σε παρόμοιους βυ-
θούς. Τα Conus ζουν σε βραχώδεις βυθούς σε φύκη και ιλύ στην υποπαράλια ζώνη. Τα 
Μonodonta πάνω και κάτω από βράχους και υφάλους στη χαμηλότερη παλιρροιακή ζώνη.

Από τη λεπτομερή μελέτη όλων των βιοτόπων προκύπτει μια γενικότερη εικόνα. Τα 
περισσότερα είδη ζουν στο ίδιο οικολογικό περιβάλλον, το οποίο βρίσκεται σε άμεση γειτ-
νίαση με τον οικισμό και το οποίο χαρακτηριζόταν κατά κύριο λόγο από αμμώδεις ακτές, 
ιλυώδεις και βραχώδεις βυθούς. Όσον αφορά στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις 
κινήσεις στον χώρο, μετά από τη λεπτομερή μελέτη και ανάλυση του υλικού προκύπτει, 
κυρίως βάσει της μορφολογίας των οστρέων, ότι εκτός από όσα είναι απλά περιβαλλοντικά 
κατάλοιπα, τα άλλα είναι τροφικά κατάλοιπα. Σχετικά με εκείνα τα οποία καταναλώθη-
καν, η συλλογή και αλίευσή τους θα πρέπει να ήταν μια διαχρονικής σημασίας ενασχόλη-
ση για τους κατοίκους της Αλάσαρνας. Όπως φάνηκε προηγουμένως, τα περισσότερα είδη 
θαλασσίων μαλακίων που βρέθηκαν, ζουν σε ποικίλα βάθη, από μικρά μέχρι μεγάλα (Εικ. 
9). Επομένως, η συλλογή αρκετών ειδών σε μικρά βάθη πρέπει να γινόταν με το χέρι ενώ 
στα μεγαλύτερα βάθη με αλίευση, εργασία σχετικά δύσκολη, καθώς απαιτείται πλοιάριο, 
δίχτυα ή κατάδυση.

Τα χερσαία μαλάκια αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία για το ευρύτερο χερσαίο 
περιβάλλον αλλά συχνά με μη διαγνώσιμη αρχαιολογική σημασία. Η παρουσία τους στην 
υπό μελέτη θέση υποδηλώνει ένα τυπικό μεσογειακό τοπίο με θαμνώδη βλάστηση και 
ασβεστολιθικό υπέδαφος. Η κατανάλωσή τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από το αρχαιολογικό 
πλαίσιο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν.

Όστρεα με διαφοροποίηση στη μορφολογία και  στον χρωματισμό

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στον χρωματισμό, τα περισσότερα θαλάσσια όστρεα 
από την ανασκαφή είναι τελείως αποχρωματισμένα. Σε κάποια όστρεα (όπως και στα οστά) 

Εικ. 7. Όστρεα με ίχνη κατεργασίας. 1. Spondylus (Η28 νότ./Δ22/1998), 2. Conus (Κ7-Λ7/Δ3/1995), 
3. Glycymeris (Θ10/Δ20/1995) 
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Εικ. 8α. Κατανομή των μαλακολογικών καταλοίπων στον οικισμό κατά είδος ανά περίοδο: Cerithium sp.

Εικ. 8β. Κατανομή των μαλακολογικών καταλοίπων στον οικισμό κατά είδος ανά περίοδο: Cardium sp.



Λ Ι Λ Ι Α Ν  Κ Α Ρ Α Λ Η

[ 153 ]

που μελετήθηκαν παρατηρήθηκαν αλλαγές στη μορφολογία και στο χρώμα.17 Τρία όστρεα 
έχουν κάποιον ιδιαίτερο χρωματισμό.

Ι. Μια θύρα από Pecten φέρει ίχνη κίτρινου χρώματος (Αρ. ευρ. Ζ26/Δ9/1996, Εικ. 
6δ) και μια άλλη θύρα, πάλι από Pecten, φέρει ίχνη φαιού χρώματος από πυρά (Αρ. ευρ. 
Ε26-Ζ26/Δ30/2006, Εικ. 6ε) όπως και ένα Murex, καμένο (Αρ. ευρ. Ε26-Ζ26/Δ26/2006). 
Στην παρούσα φάση της μελέτης δεν φαίνεται ο χρωματισμός αυτός να οφείλεται σε κά-
ποιον ιδιαίτερο λόγο. 

ΙΙ. Όσον αφορά στον θρυμματισμό, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια είδη, όπως π.χ. το 
Cardium, σπανιότατα είναι θρυμματισμένα. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στον τρόπο 
κατανάλωσης, δηλαδή στη μαγειρική, ή σε μη κατανάλωση αλλά σε τυχαία μεταφορά. Από 
το κύριο σώμα των περισσοτέρων οστρέων των ειδών Triton και Phalium σώζεται κυρίως το 
άνοιγμα αλλά όχι η απόληξη.18 Αυτό πιθανότατα αποτελεί ένδειξη κατανάλωσης και όχι 
χρήσης τους ως πνευστού μουσικού οργάνου.19

Εντοπίστηκαν 3 όστρεα με σαφή ίχνη χρήσης:

17  Τα περισσότερα από τα χερσαία όστρεα διατηρούν τον χρωματισμό τους. Αυτό οφείλεται στο ότι αρκετά είναι 
νεώτερα και παρεισέφρησαν στα υποκείμενα στρώματα, όπως για παράδειγμα το είδος Rumina, το οποίο βρίσκε-
ται κοντά στις ρίζες των φυτών.
18  Εξαίρεση αποτελεί τμήμα του σώματος και της άνω αιχμηρής απόληξης τρίτωνος (Εικ. 6γ).
19  Karali et al. υπό έκδοση.

Εικ. 9. Βιότοποι μαλακίων και λοιπών θαλάσσιων οργανισμών. Πηγή: Vega Asensi http://gradameeting.org/
wp-content/uploads/2019/03/Zona-Intermareal-Cantabrico-Vega-Asensio-GRADA.jpg
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• Μια θύρα σπονδύλου (Spondylus sp., αρ. ευρ. Η28 νότ./Δ22/1998, Εικ. 7.1) πιθανό-
τατα ξέστρο, λειαντήρας (;)

• Ένας κώνος λειασμένος (Conus sp., αρ. ευρ. Κ7-Λ7/Δ3/1995, Εικ. 7.2) πιθανότατα 
ανήκε σε σύνολο παιχνιδιού ή κοσμητικό αντικείμενο (περίαπτο).

• Μια θύρα Glycymeris (αρ. ευρ. Θ10/Δ20/1995, Εικ. 7.3) πιθανότατα εργαλείο, ξέ-
στρο, λεια ντήρας (;)

Γ.  ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής αρκετά φυτικά κατάλοιπα που ανήκουν σε όλες τις φάσεις 
του ανασκαφικού χώρου. Για τη συλλογή τους εφαρμόστηκε η απλή διαλογή με το χέρι. 
Εδώ παρουσιάζονται συνολικά 100 σπόροι από 3 δείγματα, που χρονολογούνται επίσης 
σε όλες τις περιόδους ζωής του χώρου, από τους ελληνιστικούς (Η11-Θ11/Α 81=Δ/7/1996) 
έως και –κυρίως– τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους, εποχή οικιστικής φάσης του χώρου. 
Πρόκειται προ πάντων για υλικό από το εσωτερικό αγγείων (Η11-Θ11/Α154=Δ11/1996), 
αμφορέων (Ζ8/Δ4/1994 ρωμ.- πρ. βυζαντινών χρόνων;), πίθων (Θ9/Δ2/1995: πρ. βυζα-
ντινών χρόνων) και χυτρών (Γ21-22/ Α318, 319, 320/ 1994 και Η11-Θ11/Α 81=Δ7/1996: 
πρ. βυζαντινών χρόνων) και βρέθηκαν κατά κανόνα εντός κτισμάτων αλλά και αλλού.20

Προηγείται το σιτάρι με 45 σπόρους, και πιο συγκεκριμένα το σκληρό σιτάρι (Triticum 
aestivum/durum L.), ακολουθεί με 31 σπόρους το ρόβι (Vicia ervilia L.) και τελευταίο με 24 
σπόρους το κριθάρι, Hordeum vulgare L.από τον χώρο Α του Τομέα Θ9/Δ2/1995 (Γράφ. 7). 
Το γεγονός ότι βρέθηκαν μαζί διαφορετικοί μεταξύ τους σπόροι, θα μπορούσε να είναι εν-
δεικτικό ότι ήταν υπολείμματα τροφής και σε δεύτερη φάση πετάχτηκαν ως απορρίμματα.

20  Για πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς θέσεις εύρεσης και τη χρονολόγηση των στρωμάτων ευχαριστούμε τις 
διευθύντριες της ανασκαφής καθηγ. Γ. Κοκκορού-Αλευρά (ελληνορωμαϊκή φάση) και Σ. Καλοπίση-Βέρτη – Μ. 
Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου (πρώιμη βυζαντινή φάση).

Γράφημα 7. Φυτικά κατάλοιπα (Πρώιμα βυζαντινά)
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εξέταση των ζωικών οστών, των ζώων της ξηράς και της θάλασσας και των φυτών που 
αναγνωρίσθηκαν απαντά στα ερωτήματα: πώς ήταν το φυσικό περιβάλλον; Ποιες ήταν οι 
βασικές πηγές διατροφής; Ποια ήταν τα εδώδιμα είδη; Ποια συμβίωναν με τον άνθρωπο; 
Ποιες οι διατροφικές πρακτικές καθώς και οι δευτερεύουσες χρήσεις των ζώων και των 
προϊόντων τους;

Στην αρχαία Αλάσαρνα υπήρχαν οικόσιτα ζώα, εξημερωμένα και μη, ήμερα και άγρια. 
Τα αιγοπρόβατα είναι τα περισσότερα, ακολουθούν ο χοίρος και τα βοοειδή ενώ εκπρο-
σωπούνται σε πολύ μικρούς αριθμούς τα υπόλοιπα είδη. Ενδεικτικό της χρήσης και της 
σημασίας των ζώων στη ζωή και ειδικότερα στην οικονομία του οικισμού της αρχαίας Καρ-
δάμαινας είναι το γεγονός ότι σε όλες τις αναλύσεις προηγούνται τα μεσαίου μεγέθους ζώα 
(δηλαδή αίγες, πρόβατα και χοίροι). Η παρουσία των ζωικών καταλοίπων έχει να κάνει 
με τη διατροφή, τις αγροτικές εργασίες και το κυνήγι. Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία ου-
σιαστικά των ίδιων ζώων, αλλά η υπεροχή κάποιων ανά περίοδο (Γράφ. 3, Εικ. 2β, 2γ, 2δ, 
2ε). Η εικόνα που παρέχεται θα μπορούσε να δεικνύει ενίσχυση της κτηνοτροφίας και ίσως 
συγχρόνως και του αριθμού των κατοίκων του οικισμού κατά τις τελευταίες περιόδους 
κατοίκησης.

Εντοπίστηκαν επίσης σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα της ξηράς και της θάλασσας. 
Χαρακτηριστικά του παράκτιου τοπίου είναι τα είδη των μαλακίων που βρέθηκαν καθώς 
τα περισσότερα προέρχονται από βραχώδεις ακτές. Η παρουσία τους σχετίζεται με τη δια-
τροφή, την αλιεία και τυχαίους παράγοντες. Λίγα όστρεα του είδους Murex, τα περισσότε-
ρα ακέραια, δεν υποστηρίζουν μέχρι στιγμής την εντόπια παραγωγή πορφύρας. Η εικόνα 
από τα φυτικά κατάλοιπα που αναγνωρίστηκαν είναι η αναμενόμενη για τον τρόπο ζωής 
στους αιγαιακούς οικισμούς των αντίστοιχων χρονικών περιόδων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, στην αρχαία Αλάσαρνα η οικονομία βασι-
ζόταν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στο κυνήγι και σε μικρότερο βαθμό στη συλλογή 
και αλιεία. Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία ουσιαστικά των ίδιων ειδών, αλλά και η υπε-
ροχή κάποιων ανά περίοδο (Πίν. 1, Γράφ. 5, Εικ. 6). Διαφαίνεται σαφής προτίμηση στα 
μεσαίου μεγέθους ζώα, κυρίως στα αιγοπρόβατα, ποσοτική αύξηση των ίδιων ειδών και 
αυξημένη κατανάλωση κρέατος κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Όσον αφορά στους 
θαλάσσιους οργανισμούς, η γενικότερη εικόνα που παρέχεται θα μπορούσε να δεικνύει 
κάποιες προτιμήσεις στη συλλογή ειδών (Γράφ. 6α, 6β, Εικ. 8α, 8β), αλλά επίσης και δια-
φοροποίηση στο παράκτιο φυσικό περιβάλλον κατά τις τελευταίες περιόδους κατοίκησης 
(Εικ. 9).

Η γειτνίαση της θάλασσας και το τσουνάμι που είναι ιστορικά καταγεγραμμένο21 άφη-
σαν τη σφραγίδα τους στη στρωματογραφία και στην ταφονομία. Είναι γνωστό ότι ο χώ-
ρος αυτός έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές κατά τη διάρκεια της μακραίωνης κατοίκη-
σης του. Αρκετές πληροφορίες για φυσικές καταστροφές στην ηπειρωτική και νησιωτική 
Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη σεισμική δραστηριότητα και τα ακραία φυσικά φαινόμενα 
που ακολουθούν, όπως για το τσουνάμι στις πληγείσες παράκτιες περιοχές, παρέχονται 
από ποικίλες ιστορικές πηγές, και ανασκαφικό υλικό, αλλά επιβεβαιώνονται κυρίως από 
τη γεωλογική έρευνα.22

 Σε μια αρχαιολογική ανασκαφή δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό ποια ακριβώς 

21  Σχετικά βλ. Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη και Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου 2010, 50-1.
22  Pararas-Carayannis 2011.
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ίχνη προέρχονται από την καταστροφική δράση του σεισμού και ποια από το τσουνάμι. 
Η ανασύνθεση του περιβάλλοντος του παρελθόντος και η αναπαραγωγή της καταστροφι-
κής ορμής των θαλάσσιων κυμάτων, που κατέστρεψαν παράκτιους οικισμούς μπορούν να 
επιτευχθούν με εξειδικευμένη γεωφυσική και παλαιοπεριβαλλοντική ανάλυση των γεωαρ-
χαιολογικών στοιχείων και αρχαιοπεριβαλλοντικών κινητών και ακινήτων ευρημάτων.23

Στην Αλάσαρνα μεγάλος αριθμός ακεραίων οστρέων μικρού μεγέθους σε ποσοστό 56% 
ανήκει σε συγκεκριμένο είδος γαστεροπόδου μαλακίου, το Cerithium vulgatum Bruguière, 
και βρέθηκαν κυρίως σε στρώματα που χρονολογούνται στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο 
(Γράφ. 6, Εικ. 8α). Η παρουσία τους θα μπορούσε να ερμηνευθεί πιθανότατα με την επι-
κάλυψη τμήματος του κατοικημένου χώρου από τη θάλασσα. Το τσουνάμι, ως γνωστόν, 
επελαύνει πολύ δυναμικά και απροειδοποίητα. Αρχικά, η στάθμη της θάλασσας χαμηλώ-
νει και το νερό αποσύρεται από την ακτή παρασύροντας άμμο, βότσαλα, οργανισμούς και 
οτιδήποτε άλλο βρίσκεται εκεί. Τα κύματα όταν πλησιάζουν στην ακτή αναδιπλώνονται 
και μειώνεται η ταχύτητά τους, αλλά τότε πολλαπλασιάζονται το ύψος και η ορμή τους. 
Σε αυτήν τη φάση άμμος και άλλα υλικά από τον βυθό, μαζί με διάφορους θαλάσσιους 
οργανισμούς παρασύρονται και μεταφέρονται βίαια στην ξηρά. Ίσως τα κελύφη των κε-
ρυθίων (Cerithium), τα οποία βρέθηκαν στους περισσότερους χώρους της ανασκαφής να 
έχουν παρασυρθεί και εναποτεθεί στον οικισμό κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Αυτήν την 
υπόθεση ενισχύει το γεγονός ότι το μέγεθός τους αποκλείει τη συμμετοχή τους στη δια-
τροφή ή στην α λιεία ως δόλωμα, ενώ το κέλυφός τους είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ακέραιο (δηλαδή είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια εξαγωγής 
της σάρκας του μαλακίου). Η υπόθεση αυτή όμως θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί μόνον με 
την αντίστοιχη γεωαρχαιολογική μελέτη των αντίστοιχων ιζημάτων όπου εμπεριέχονται 
τα Cerithium.

Το γεγονός ότι πρόκειται για νησιωτική θέση, και μάλιστα παραθαλάσσια, έπαιξε μεγά-
λο ρόλο στην ιστορία της θέσης, στον σχηματισμό και στον τρόπο διατήρησης των αποθέ-
σεων. Το νησιωτικό περιβάλλον και οι ιδιαίτερες γεωαρχαιολογικές συνθήκες που επέδρα-
σαν στον σχηματισμό των επάλληλων οικιστικών φάσεων της αρχαίας Αλάσαρνας, στα 
παράλια της νότιας Κω, συνδέονται αναπόφευκτα με τον χώρο εύρεσης και την ιστορία 
εναπόθεσης των αρχαιοζωολογικών καταλοίπων στα αρχαιολογικά στρώματα του οικιστι-
κού συνόλου. 

Η αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών καταλήγει παντού σε αλλαγές των βιοτό-
πων και των τοπίων και μόνον μετά από τη λεπτομερέστερη τεκμηρίωση των αρχαιολογι-
κών συνόλων και της στρωματογραφίας θα είναι ασφαλέστερα τα συμπεράσματά μας για 
τη διαχρονική σημασία των ζώων και των φυτών στην αρχαία Αλάσαρνα.

Η ανασύσταση του παρελθόντος, ως γνωστόν, είναι μια διαδικασία πολυσύνθετη που 
επηρεάζεται από ποικίλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και πολιτισμικές επιλογές. Γι’ αυτό 
οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται πρέπει να επιλέγονται 
με ιδιαίτερη προσοχή. Ο έλεγχος και η επανεξέταση των εκάστοτε δεδομένων που έχει στη 
διάθεσή του ο ερευνητής, καθώς και οι νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προκύπτουν 
με την ανάπτυξη και τεχνολογική εξέλιξη των επιστημών, μπορούν στο μέλλον να προσπε-
ράσουν τις ερμηνευτικές δυσκολίες του παρελθόντος.

23  Soter and Katsonopoulou 2011.
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΟΣΤΡΕΑ*24

Α. Λειαντήρες

Αρ. Ευρ. Προέλευση Ζωικό είδος Ανατομικός φορέας Χρονολόγηση

Γ-Κ7/Ο8/1995 στρ. 4, π. 5, ομ. 6 Bos Tibia (R) ΠΒ

Στην άνω επίφυση φέρει ίχνη τριβής πιθανότατα λόγω χρήσης. (Εικ.4.1)

Δ18/Ο10/1988 στρ. μπάζων, π. 5, 
ομ. 1

Ovis/Capra Humerus (L) Αδιάγνωστο 

Σώζεται τμήμα διάφυσης προς την κάτω επίφυση. Το ήμισυ της επίφυσης έχει υποστεί έντονη τριβή / στίλβωση. 
Πρόκειται ίσως για εργαλείο λείανσης. (Εικ. 4.2)

Θ23/Ο6/1987 στρ. 3, π. 12, ομ. 2 Ovis/Capra Tibia (L) ΠΒ

Σώζεται διάφυση και τμήμα της άνω επίφυσης. Η επίφυση έχει γίνει επίπεδη λόγω έντονης τριβής και χρήσης. Το 
άλλο άκρο της διάφυσης έχει αφαιρεθεί, πιθανότατα για να δημιουργηθεί χώρος για το δάκτυλο του χρήστη. Ίσως 
πρόκειται για εργαλείο κατεργασίας δερμάτων. (Εικ. 4.3)

Θ28 ανατ. Ι28 / Ο13 / 
2002

στρ. 7, π. 8, ομ. 4 Sus Humerus (L) Ρ/ΠΒ 

Πρόκειται για αντικείμενο παρόμοιου τύπου με το Δ18/Ο10/1988. Σώζεται τμήμα της διάφυσης προς την κάτω 
επίφυση, το ήμισυ της οποίας έχει αφαιρεθεί και παρουσιάζει ίχνη τριβής. Είναι αδιάγνωστη η χρήση του. Θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως χαρακτικό εργαλείο για τη δημιουργία διπλών αυλακώσεων σε μαλακό υλικό όπως π.χ. 
σε πηλός. (Εικ. 4.4)

Κ28/Ο10/2001 στρ. 8, π. 15, ομ. 14 Bos? Metatarsus? Ε/Ρ

Πρόκειται για διχοτομημένο μακρό οστό που πιθανώς προέρχεται από μεταταρσικό οστό μεγάλου ζώου. Έχει 
αφαιρεθεί τμήμα της επίφυσης, με την τεχνική της κρούσης δημιουργήθηκε κοίλωμα, ίσως για να τοποθετείται το 
δάκτυλο του χρήστη. Στη συνέχεια η προσπάθεια αφαίρεσης της επίφυσης απέτυχε, όπως δεικνύουν τα ίχνη κοπής. 
Ίσως χρησίμευσε ως λειαντικό εργαλείο (Εικ. 4.5).

Κ29/Ο15/2002 Β. τμήμα, στρ. 5, π. 11, 
ομ. 5

Bos Phallange I (R) ΠΒ

Σώζεται μόνο τμήμα της κάτω επίφυσης, ενώ η άρθρωση έγινε επίπεδη με τη διαδικασία της τριβής. Ίσως να ήταν 
προσωρινό χαρακτικό εργαλείο για τη δημιουργία διπλών αυλακώσεων σε μαλακό υλικό όπως π.χ. ο πηλός. Μήκος: 
4.8 εκ., Πλάτος: 3.0 εκ., Πάχος: 3.0 εκ. Πρόκειται για αντικείμενο παρόμοιου τύπου με τα Δ18/Ο10/1988, Θ28 ανατ. 
Ι28 / Ο13 / 2002 (Εικ.4.6)

Β. Τελικά αντικείμενα

Αρ. Ευρ. Προέλευση Ζωικό είδος Ανατομικός φορέας Χρονολόγηση

Β27/Ο8/2007 στρ. 2, π. 4, ομ. 4 Ovis/Capra Astragalus ΠΒ

[αστράγαλος] Πρόκειται για αστράγαλο με εξομάλυνση σε κάθε επιφάνεια. Πιθανότατα ζάρι, για πεντέλιθο / 
πεντόβολο / κότσι. (Εικ. 5.1)

Θ26 Ανατ.-Ι26 Δυτ./
Ο2/2002

στρ. 5, π. 1, ομ. 2 Ovis/Capra Metacarpus ΠΒ

[οπέας] Πρόκειται για μετακαρπικό οστό αίγας ή προβάτου με έντονα ίχνη φθοράς λόγω κακών συνθηκών 
διατήρησης. Σώζεται μόνο το αιχμηρό άκρο Χρησίμευσε πιθανότατα ως εργαλείο διάτρησης σε μαλακό υλικό. Μήκος: 
5.8 εκ., Πλάτος: 1.3 εκ., Πάχος: 0.9 εκ. (Εικ. 5.4)

Ζ26/Ο9/1996 στρ. 9, π. 13, ομ. 9 μεσαίο ζώο Σχίζα Ρ

[ξέστρο?] Πρόκειται για σχίζα με λοξότμητο άκρο που δημιουργήθηκε με την τεχνική της κρούσης. Ίσως ήταν ξέστρο 
ή χαρακτικό εργαλείο. (Εικ. 5.5)

*  Στον πίνακα υιοθετούνται οι εξής συντομογραφίες: Α = αρχαϊκή εποχή, Ε = ελληνιστική εποχή, Ρ = ρωμαϊκή 
εποχή, ΥΡ = υστερορωμαϊ κή εποχή, ΠΒ = πρώιμη βυζαντινή εποχή.
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Κ9/Ο4/1994 χώροςΑ, Ν. 
ήμισυ

στρ. 3, π. 2, ομ. 2 Ψάρι Σπόνδυλος ΠΒ

[δισκοειδές] Πρόκειται για σπόνδυλο ψαριού, τόνου με οπή στο κέντρο. Παρόμοια αντικείμενα χρησιμοποιούνται 
στην κόσμηση ως χάντρες. (Εικ. 5.2)

Κ29/Ο19/2002

Β. τμήμα

στρ. 6, π. 14, ομ. 12 - - Ε/Ρ

[περόνη] Πρόκειται για πλήρως επεξεργασμένο οστέινο αντικείμενο, από το οποίο απουσιάζει το αιχμηρό του άκρο. 
Δεν είναι διαγνώσιμο το συγκεκριμένο ανατομικό μέλος και το είδος του ζώου, από το οποίο προέρχεται, αν και 
παραπέμπει σε μακρό οστό. Θα μπορούσε να ήταν μια άριστα λειασμένη οστέινη περόνη. Οι περόνες, ως γνωστόν, 
χρησιμοποιούνταν ευρύτατα ήδη από τους πολύ πρώιμους ιστορικούς χρόνους για να συγκρατούν πτυχές των 
ενδυμάτων ή ακόμη και τα μαλλιά. Μήκος: 5.3 εκ., Πλάτος: 0.4 εκ. (Εικ. 5.3)

Γ.  Ημίεργα

Αρ. Ευρ. Προέλευση Ζωικό είδος Ανατομικός φορέας Χρονολόγηση

Β27/Ο44/2007 στρ. 2, π. 13, ομ. 15 Bos Metapodia ΠΒ

Πρόκειται για μεταπόδιο, από το οποίο αφαιρέθηκε αρχικά η επίφυση και στη συνέχεια λειάνθηκε όλη η επιφάνεια, 
δημιουργώντας ένα τετραγωνικού σχήματος αντικείμενο. Θα μπορούσε να χρησίμευσε ως θήκη, αλλά δεν μπορεί να 
επιβεβαιωθεί η χρήση του. Μήκος: 5.8 εκ., Πλάτος: 4.1 εκ. (εξωτ.), 2.3 εκ. (εσωτ.), Πάχος: 1.2 εκ. (Εικ. 5.8)

Δ18/Ο22/1988 πλατιά 
ζώνη Β

 π. 20, ομ. 6, στρ. 
θεμελίωσης κτιρίου Α

μεγάλο ζώο Πλευρό Ε

Πρόκειται για λοξότμητο διχοτομημένο πλευρό με ημιτελή επεξεργασία λείανσης στις δυο του επιφάνειες κατά μήκος. 
Μπορεί να χρησίμευσε ως μαχαίρι, ή να είναι απόθεμα για περαιτέρω επεξεργασία. Μήκος: 4 εκ., Πλάτος: 2.5 εκ. (Εικ. 
5.6)

Θ28Ανατ.-Ι28Δυτ./
Ο5/2002

στρ. 5, π. 3, ομ. 2 μεγάλο ζώο Πλευρό ΠΒ

Πρόκειται για τμήμα πλευρού μεγάλου ζώου. Οι άκρες του πλευρού έχουν αποκοπεί με τη χρήση αιχμηρού 
εργαλείου. Είναι σε κακή κατάσταση διατήρησης. Θα μπορούσε να είναι απόθεμα για περαιτέρω επεξεργασία. Μή-
κος: 6.9/7.0 εκ., Πλάτος: 2.3/2.7 εκ., Πάχος: 2.5 εκ. (Εικ. 5.7)

Κ29/Ο4/2002 Α. τοίχος, στρ. 6, π. 
12, ομ. 6

Capra Horncore ΠΒ

Πρόκειται για λειασμένο τμήμα από κέρατο ζώου. Θα μπορούσε να είναι υλικό για περαιτέρω επεξεργασία.

Δ. Προϊόντα κατεργασίας

Αρ. Ευρ. Προέλευση Ζωικό είδος Ανατομικός φορέας Χρονολόγηση

Β22-Γ22/Ο11/1987 π. 20, ομ. 5. στρ. θεμε-
λίωσης Τ 56

Bos Femur Ρ

Σώζεται τμήμα της διάφυσης. Στην αριστερή όψη παρατηρούνται ίχνη κοπής, ενώ στη δεξιά παρατηρούνται ίχνη 
κοπής και τριβής με στόχο τη δημιουργία επίπεδης επιφανείας. Πρόκειται για απόρριψη από την κατεργασία 
κάποιου άλλου αντικειμένου. Μήκος: 15 εκ., Πλάτος: 5 εκ.

Β27/Ο14/2007 στρ. 2, π. 6, ομ. 4 Bos Femur (R) ΠΒ

Παρατηρούνται τρία ίχνη μαχαιριού.Μάλλον πρόκειται για απόρριψη κατά τη διαδικασία αφαίρεσης της άνω 
επίφυσης, διότι το ένα ίχνος κοπής είναι βαθύτερο από τα άλλα δυο.

Γ22/Ο3/1988 στρ. 2, π. 3, ομ. 3 Sus Canine (mand. L) ΠΒ

Ένας κυνόδοντας αρσενικού χοίρου έχει μορφοποιηθεί σε πλακίδιο. Κατά μήκος παρατηρούνται ίχνη κοπής.

Δ19-Ε19/Ο1/1988 π. 1α, ομ. 1, στρ. 4 Sus Canine (mand. R) Ρ/ΠΒ

Ένας κυνόδοντας αρσενικού χοίρου φέρει τα ίχνη τριβής. Ίσως κατά τη διάτρηση απέτυχε η κατεργασία και 
απορρίφθηκε.

Δ22/Ο1/1985 στρ. 3, ομ. 7 Sus Humerus (R) Ε/Ρ?

Το αριστερό τμήμα της κάτω επίφυσης έχει αφαιρεθεί τεχνικά.
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Η9/Ο5/1996 στρ. 3, π. 7, ομ. 2 Ovis/Capra Metatarsus (L) ΠΒ

Σώζεται τμήμα της κάτω επίφυσης. Φέρει έντονο ίχνος κοπής στην μέση.

Η9/Ο5/1996 στρ. 3, π. 7, ομ. 2 Ovis/Capra Metatarsus ΠΒ

Σώζεται τμήμα προς την κάτω επίφυση. Τεχνικά διχοτομημένο τεμάχιο χωρίς επιτυχία.

Θ28Ανατ.-Ι28Δυτ./
Ο15/2002

στρ. 7, π. 10, ομ. 4 Capra Horn core Ρ/ΠΒ

Τμήμα κεράτου αίγας κοντά στην αιχμηρή απόληξη (η οποία απουσιάζει). Παρατηρούνται τρία ίχνη κοπής, τα 
οποία προφανώς έγιναν κατά την προσπάθεια αφαίρεσης του καμπυλωτού τμήματος του κεράτου. Το τμήμα προς 
τη βάση (το οποίο είναι σχετικά επίπεδο) θα χρησίμευε ως λαβή ή θήκη. Η διαδικασία κοπής έγινε και από τις δυο 
πλευρές, αριστερά και δεξιά, με τη χάραξη δυο αυλακώσεων, οι οποίες διασταυρώνονταν περίπου στο κέντρο. Έτσι 
διαχωρίσθηκε το κέρατο σε δυο τμήματα. Έπειτα η επιφάνεια κοπής έγινε επίπεδη με τριβή. Επομένως, το αντικείμενο 
δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, καθώς δεν παρατηρούνται άλλα ίχνη εκτός από τα τρία ίχνη αυλάκωσης. Μήκος: 8.0 εκ., 
Πλάτος: 4.2 εκ. (κάτω), 2.5 εκ. (άνω).

Ι7+Ι8/Ο17/2001 ομ. 10, στρ.; Ovis/Capra Metacarpus ΠΒ

Σώζεται μόνο η διάφυση, έχει διχοτομηθεί χωρίς επιτυχία.

Κ28/Ο7/2001 στρ. 8, π. 15, ομ. 14 μεσαίο ζώο μακρό οστό Ε/Ρ

Διχοτομημένο μακρό οστό με αυλάκωση. Στο κάτω μέρος παρατηρείται επίσης εξομάλυνση για ισοπέδωση. Λόγω της 
κακής κατάστασης διατήρησης δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός της χρήσης του. Μήκος: 3.2 εκ., Πλάτος: 1.0 εκ.

Ζ27/Ο10/1996 Αν. τμήμα, στρ. 6, π. 
22, ομ. 6

Bos Metapodia Ε/Ρ

Τμήμα κάτω επίφυσης με ίχνη κοπής.

Ε. Οστά με ελάχιστα ίχνη επεξεργασίας

Αρ. Ευρ. Προέλευση Ζωικό είδος Ανατομικός φορέας Χρονολόγηση

Β22-Γ22/Ο10/1987 π. 19, ομ. 5, στρ. 4ο (;) Ovis/Capra Tibia (L) Ρ

Λείπει η επίφυση. Παρατηρούνται ίχνη μαχαιριού.

Η11-Θ11/Ο11/1996 χώρος Α, Ν. ήμισυ, 
στρ. 3, π. 3, ομ. 6

Gallus Radius (L) ΠΒ

Παρατηρούνται δύο ίχνη μαχαιριού.

Η11-Θ11/Ο11/1996 χώρος Α, Ν. ήμισυ, 
στρ. 3, π. 3, ομ. 6

Ovis/Capra Σχίζα ΠΒ

Παρατηρούνται τρία ίχνη μαχαιριού.

Ζ26/Ο5/1996 στρ. 8, π. 9, ομ. 6 Sus Canine (mand. L) ΥΡ/ΠΒ

Ένας κομμένος κυνόδοντας αρσενικού χοίρου, που φέρει ίσως κόκκινο χρώμα.

Ι7/Ο22/2001 στρ. 3, π. 3, ομ. 14 Bos Phalange II (L) ΠΒ

Το κάτω μέρος φέρει ίχνη τριβής, ίσως από χρήση.

Ι4-5Β/Ο28/2001 στρ. 5, π. 17, ομ. 16 Μεσαίου 
μεγέθους ζώο

Πλευρό ΠΒ

Φέρει ίχνη τριβής.

Ι4/Ο21/2001 στρ. 4, π. 12, ομ. 11 Μεγάλου 
μεγέθους ζώο

Πλευρό ΥΡ/ΠΒ

Φέρει ίχνη τριβής.

Ι4-5Ν/Ο30/2001 στρ. 6, π. 20, ομ. 19 Μεσαίου 
μεγέθους ζώο

Πλευρό ΥΡ/ΠΒ ;

Φέρει ίχνη τριβής.

Κ9/Ο13/1994 χώρος Α, στρ. 4, π. 6, 
ομ. 3

μεσαίο ζώο Πλευρό ΥΡ/ΠΒ ;

Παρατηρούνται τρία ίχνη μαχαιριού.
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ΣΤ. Όστρεα με ίχνη επεξεργασίας

Αρ. Ευρ. Προέλευση Είδος Χρονολόγηση

Η28 νότ./ Δ22/1998 στρ. 9, π. 18, ομ. 7 Spondylus gaederopus Linné. Α-ΠΕ

Μια θύρα σπονδύλου ίσως εργαλείο, ξέστρο/λειαντήρας (Εικ. 7.1)

Κ7-Λ7 19/7/1995 χώρος Α, στρ. 3, π. 1, 
ομ. 4

Conus ventricosus Gmelin ΠΒ

Ένας λειασμένος κώνος φέρει οπή στην κορυφή του. Πιθανότατα ανήκε σε σύνολο παιχνιδιού, ή ως κοσμητικό 
αντικείμενο; (Εικ. 7.2)

Θ10/Δ20/1995 χώρος Α, στρ. 3, π. 8, 
ομ. 4

Glycymeris glycymeris Linné ΠΒ

Σώζεται τμήμα της θύρας, ίσως εργαλείο, ξέστρο/ λειαντήρας (Εικ. 7.3)










