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Εισαγωγή 

 

Η εργαςία αυτι αποτελεί τον καρπό τθσ περιζργειάσ του γράφοντοσ γφρω 

από τθν προϊςτορία ενόσ γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ τθσ χϊρασ μασ για τθν οποία 

ελάχιςτα γνϊριηε και μάλιςτα επιφανειακά. Με τθν ζρευνα ςτισ βιβλιοκικεσ 

ςφντομα διαπιςτϊκθκε ότι οριςμζνοι οδθγοί κα μποροφςαν να διαμορφϊςουν ζνα 

πρϊτο πλαίςιο μελζτθσ, ϊςτε να ακολουκιςει περαιτζρω εμβάκυνςθ και 

κατανόθςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ ο κακθμερινόσ άνκρωποσ τθσ Πρϊιμθσ 

Εποχισ του Χαλκοφ από τθ Μακεδονία επζλεξε να ςτεγάςει και να προςτατεφςει 

τον εαυτό του από τισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ι άλλουσ κινδφνουσ, να 

παραςκευάςει τθν τροφι του, να ηεςτάνει και φωτίςει το χϊρο του, αλλά και να 

«ςτιςει» το εργαςτιρι του καλφπτοντασ κακθμερινζσ ηωτικζσ του ανάγκεσ. 

Τα βιματα για τθ μελζτθ αυτϊν των πτυχϊν τθσ κακθμερινισ ηωισ του 

προϊςτορικοφ κατοίκου τθσ Μακεδονίασ ξεκίνθςαν ςτισ αρχζσ του 20ου αι. με τισ 

αναςκαφζσ των Γάλλων και Βρετανϊν αρχαιολόγων, εντάκθκαν τθν περίοδο 1961-

1979 φζρνοντασ ςτο φωσ οικιςμοφσ οι οποίοι αποτζλεςαν ςτακμοφσ για τθν ιςτορία 

τθσ ζρευνασ, και ςυνεχίηονται με αμείωτθ ζνταςθ ζωσ τισ μζρεσ μασ από τουσ 

αρχαιολόγουσ των Εφορειϊν Αρχαιοτιτων και των Πανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ μασ 

που δρουν ςτον μακεδονικό βορρά για τθ διάςωςθ και ανάδειξθ των ελλθνικϊν 

αρχαιοτιτων. Σιμερα οι προκατρακτικζσ αναφορζσ ςτο ΑΕΜΘ αποτελοφν τον κφριο 

οδθγό για τθν αδιάκοπθ αυτι δραςτθριότθτα, κακϊσ λίγεσ είναι οι τελικζσ 

δθμοςιεφςεισ, ςυγκριτικά τουλάχιςτον με τον αρικμό κζςεων που είναι πλζον 

γνωςτζσ από αναςκαφζσ ι επιφανειακζσ ζρευνεσ. 

Ακολουκϊντασ και εμείσ τα βιματα αυτά, ςχεδιάςαμε τθν εργαςία μασ ζτςι 

ϊςτε να παρακολουκιςουμε τθν οικιςτικι και αρχιτεκτονικι τθσ Μακεδονικισ 

Πρϊιμθσ Χαλκοκρατίασ τόςο γεωγραφικά όςο και ςε χρονολογικά ςτάδια. 

Γεωγραφικά ςκοπόσ μασ ιταν να διαπιςτϊςουμε αν θ φυςικι διαίρεςθ του τόπου 

επθρζαςε τισ ςυνικειεσ των ανκρϊπων ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να προτιμιςουν 

διαφορετικζσ μορφζσ και τεχνικζσ από περιοχι ςε περιοχι, ενϊ χρονολογικά να 

ανιχνεφςουμε αλλαγζσ με τθν πάροδο του χρόνου από τα πρωιμότερα ςτάδια τθσ 

Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ προσ τα υςτερότερα. Αν τα καταφζραμε ι αν ιταν 

δυνατόν να ευδοκιμιςει ο τρόποσ αυτόσ προςζγγιςθσ, ενδεχομζνωσ με μεγαλφτερθ 

επιτυχία από όςθ κατορκϊςαμε, κα φανεί κακϊσ ο ενδιαφερόμενοσ αναγνϊςτθσ 

κα περιδιαβεί τα κεφάλαια του παρόντοσ τόμου. Εμείσ επιλζγουμε να ποφμε δφο 

λόγια για τθ διάταξθ αυτισ τθσ εργαςίασ, ϊςτε να είναι εκείνοσ προετοιμαςμζνοσ 

για όςα κα ακολουκιςουν. 

Στο πρϊτο μζροσ ςυγκεντρϊςαμε τα κυριότερα δεδομζνα από τον κάκε 

οικιςμό, με πλθροφορίεσ για τθ κζςθ και τθ μορφι του, το ιςτορικό τθσ ζρευνάσ 
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του, τισ περιόδουσ που απζδωςε θ ςτρωματογραφία του και βζβαια, 

αναλυτικότερα, τα αρχιτεκτονικά του ςτοιχεία ςτθ διάρκεια τθσ Πρϊιμθσ 

Χαλκοκρατίασ. Αυτό ζγινε για είκοςι κζςεισ, που είναι και όςεσ ζχουν αποδϊςει 

οικιςτικά κατάλοιπα τθσ περιόδου αυτισ, δθμοςιευμζνα ςε προκαταρκτικό ι τελικό 

ςτάδιο. Πζντε κζςεισ διαςπείρονται ςτο ανατολικό τμιμα τθσ Μακεδονίασ, δζκα 

κζςεισ ςτο κεντρικό και πζντε άλλεσ ςτο δυτικό. Ωσ κζςθ ςε δφο περιπτϊςεισ 

αντιμετωπίςαμε ευρφτερθ περιοχι, διότι οι προϊςτορικοί οικιςμοί ιταν εκεί 

παρακείμενοι και δεν υπιρχαν ιδιαίτεροι λόγοι να αναλυκοφν ωσ διαφορετικά 

γεωγραφικά ςθμεία, αν και περιγράφονται ωσ χωριςτζσ εγκαταςτάςεισ. Η μία 

περίπτωςθ ιταν αυτι του Πολφχρονου και των γειτονικϊν του Θεοδωρζικων ςτθ 

Χαλκιδικι και θ άλλθ τθσ Αιανισ ςτο νομό Κοηάνθσ, όπου και οι προϊςτορικοί 

οικιςμοί ςτθν Πολεμίςτρα και τα Λειβάδια. 

Τα δεδομζνα για κάκε οικιςμό υπαγόρευςαν τθ διάταξθ των κεφαλαίων ςτθ 

ςυηιτθςθ του δεφτερου μζρουσ τθσ εργαςίασ μασ. Εκεί, ξεκινιςαμε με ζνα 

κεφάλαιο για τθ διαςπορά των εξεταηόμενων εγκαταςτάςεων και τθ μορφι των 

κζςεων, ϊςτε να καταλιξουμε ςε οριςμζνα ςυμπεράςματα για τισ «εδαφικζσ» 

προτιμιςεισ των αρχαίων «Μακεδόνων». Συνεχίςαμε με τθ ςυγκζντρωςθ των 

ςθμαντικότερων χρονολογικϊν ςυγχρονιςμϊν και ςυςχετιςμϊν, ϊςτε να εντάξουμε 

τουσ οικιςμοφσ ςε ζνα κατά το δυνατόν διαφωτιςτικό χρονολογικό πλαίςιο, με 

ςκοπό τθν κατάτμθςθ των διακζςιμων πλθροφοριϊν ςε μικρότερα χρονολογικά 

ςτάδια από το ευρφ και αόριςτο διάςτθμα τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ 

γενικότερα. Τζλοσ, ταξινομιςαμε τα ςτοιχεία που παρατζκθκαν ςτο πρϊτο μζροσ 

ζτςι ϊςτε να ςυηθτθκοφν όλα τα ςχετικά με τουσ οικιςμοφσ ηθτιματα, τα οποία 

ιταν τα εξισ: οχυρϊςεισ, χωροταξία, πλθκυςμόσ, πολεοδομικόσ ιςτόσ, κατόψεισ 

οικοδομθμάτων, παςςαλόπθκτεσ κατοικίεσ, ςπίτια με λίκινα κεμζλια, ςτζγεσ, 

δάπεδα, οικιακόσ εξοπλιςμόσ (κλίβανοι, εςτίεσ, βοθκθτικζσ και αποκθκευτικζσ 

καταςκευζσ τροφοπαραςκευαςτικοφ χαρακτιρα). Στθν τελευταία ενότθτα 

δοκιμάςαμε να ςυνοψίςουμε τα ςτοιχεία για τθ λειτουργία των χϊρων του 

προϊςτορικοφ νοικοκυριοφ, με κυριότερο ερϊτθμα αυτό του πικανοφ επιμεριςμοφ 

των λειτουργιϊν ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ αντί τθσ ςυγκζντρωςισ τουσ χωρίσ 

διάκριςθ ςτα ίδια δωμάτια. Θελιςαμε να αναφερκοφμε και ςτο πολφ απαιτθτικό 

ηιτθμα των παραλλιλων, τουλάχιςτον ςτον τομζα τθσ χωροταξίασ και των 

κατόψεων, κάτι που ζγινε ακροκιγϊσ, ωςτόςο ενδεικτικά, πιςτεφουμε, ϊςτε να 

φανεί ότι θ Μακεδονία ςτεκόταν ςτο ςταυροδρόμι Ευρϊπθσ, Μ. Αςίασ και 

νοτιότερθσ Ελλάδασ, με αποτζλεςμα να δεχκεί αλλά και να μεταδϊςει πικανϊσ 

επιδράςεισ χαρακτθριςτικζσ για ζνα ευρφτερο πολιτιςμικό πλαίςιο ςτα αρχαιότερα 

ςτάδια τθσ Εποχισ του Χαλκοφ. 

Δεν κα ιςχυριςτοφμε ςε καμία περίπτωςθ ότι εξαντλιςαμε τα κζματα που 

μόλισ αναφζρκθκαν. Διακαταχόμαςτε εξάλλου από τθν αναςφάλεια τθσ 

διαπραγμάτευςθσ με ζνα κζμα που δεν γνωρίηουμε ςε βάκοσ, κακϊσ οφτε ο τόποσ 
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εργαςίασ μασ είναι θ Μακεδονία, οφτε τα αρχαιολογικά τθσ κατάλοιπα, κυρίωσ θ 

κεραμικι αλλά και πολλά από τα αρχιτεκτονικά τθσ ςτοιχεία μασ είναι οικεία, 

δεδομζνων των ςθμαντικϊν διαφορϊν ςτον υλικό πολιτιςμό μεταξφ βορειότερθσ 

και νοτιότερθσ Ελλάδασ. Ασ ςθμειωκεί, για παράδειγμα, ότι θ πρϊιμθ ΠΕΧ εκεί 

ξεκίνθςε αργότερα από το αντίςτοιχο ςτάδιο τθσ Πρϊιμθσ Χαλκοκρατίασ ςτον 

ευρφτερο αιγαιακό χϊρο, με αποτζλεςμα να ςυγχρονίηεται με τθν Πρωτοελλαδικι ΙΙ 

ι ζνα πολφ φςτερο τμιμα τθσ ΠΕ Ι περιόδου. Αλλά και θ φφςθ του υλικοφ 

υπαγορεφει ςυχνά διαφορετικι προςζγγιςθ από αυτι που ζχουμε ςυνθκίςει εμείσ 

οι «νότιοι». Αναλογιηόμαςτε τθ δυςκολία να αναγνωριςτοφν κατόψεισ ανάμεςα ςε 

δεκάδεσ παςςαλότρυπεσ των μακεδονικϊν ςπιτιϊν, κακϊσ και τοίχοι που δεν 

διαςϊκθκαν παρά μόνο υπό μορφι λωρίδων πθλοφ. Τισ δυςκολίεσ αυτζσ, κυρίωσ 

επάνω ςτο ςοβαρότατο ηιτθμα των κατόψεων, ζχουμε ςυηθτιςει ςε ςχετικό 

κεφάλαιο τθσ εργαςίασ μασ, όπου παρακζςαμε τα κριτιρια – εργαλεία των 

αναςκαφζων τθσ Μακεδονίασ ϊςτε να αντεπεξζλκουν ςτο αιτοφμενο αυτό τθσ 

ζρευνασ. 

Θα ςθμειϊςουμε τελειϊνοντασ τθν ειςαγωγι μασ μία δικι μασ ςκζψθ, που 

ενδεχομζνωσ να μθν ςυμμερίηεται κανζνασ άλλοσ, ωςτόςο νομίηουμε ότι ζχει 

κάποια βάςθ. Στισ περιςςότερεσ από τισ είκοςι κζςεισ, που ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτθ μελζτθ μασ, είναι ςυνεχείσ οι αναφορζσ ςε ςτοιχεία του οικιακοφ εξοπλιςμοφ, 

με λεπτομερείσ περιγραφζσ εςτιϊν, κλιβάνων και άλλων πθλοκαταςκευϊν 

διαφόρων τφπων. Η βιβλιογραφικι μασ εμπειρία δεν ζχει να μασ υπενκυμίςει κάτι 

ανάλογο από τθ νοτιότερθ Ελλάδα, όπου οι αναφορζσ που ζχουμε υπόψθ μασ είναι 

πολφ λιγότερεσ, ςυγκριτικά ελάχιςτεσ. Γιατί ςυμβαίνει αυτό; Δεν υπιρχαν, δεν 

διαςϊκθκαν, ι δεν είμαςτε ςε κζςθ, εξαιτίασ βιαςφνθσ ι κακιερωμζνθσ πρακτικισ 

να τισ εντοπίςουμε; 

Θζλω να ευχαριςτιςω τισ κακθγιτριζσ μου ςτο Πανεπιςτιμιο Κριτθσ 

Τηαχίλθ Ίριδα και Κόπακα Κατερίνα για τθν ευκαιρία που μου ζδωςαν να διευρφνω 

τον αρχαιολογικό μου ορίηοντα διαπιςτώνοντασ ότι τα αρχαιολογικά δεδομζνα δεν 

ςταματοφν ςτθν αυςτθρι παράκεςθ μαρτυριών, αλλά ξεκινοφν από αυτι ώςτε να 

εμβακφνουν, τουλάχιςτον όςον αφορά ςτθν Προϊςτορικι Αρχαιολογία, ςτισ 

κακθμερινζσ πτυχζσ τθσ ηωισ του προϊςτορικοφ ανκρώπου, που μασ μιλά 

αφινοντασ πίςω του τα υλικά κατάλοιπα τθσ δράςθσ του. Επίςθσ για τθν υπομονι 

τουσ να περιμζνουν τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ εργαςίασ. Θερμζσ ευχαριςτίεσ 

οφείλω και ςτο μζλοσ τθσ Επιτροπισ Υποςτιριξισ μου Κουκά Ουρανίασ, επίκουρο 

κακθγιτρια του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, για τθ ςυμβολι τθσ ςτθν ολοκλιρωςθ 

αυτισ τθσ μελζτθσ. 

Ακινα, Ιανουάριοσ 2010 

Μ. Μαυροειδόπουλοσ 
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ΝΣΙΚΙΛΙ ΣΑ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέση: Η πξντζηνξηθή ζέζε ηνπ Νηηθηιί Σαο 

βξίζθεηαη ζην ΝΑ ηκήκα ηεο πεδηάδαο ηεο 

Γξάκαο, ζηα φξηα φκσο ηνπ λνκνχ Καβάιαο 

(Πίλ. Ι. 1), πεξί ηα 5 ρικ. απφ ηνπο αξραίνπο 

Φηιίππνπο
1
, θνληά ζε απνμεξακέλν έινο

2
 (Πίλ. 

Ι. 2). 

 

Όνομα: Η ζέζε είλαη γλσζηή απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αη. σο Νηηθηιί Σαο ή Μεγάιν Ληζάξη
3
. 

Αλαθέξεηαη θαη σο Όξζηα Πέηξα
4
, φλνκα πνπ 

δφζεθε ζηελ Σνπξθνθξαηία ράξε ζην επηηχκβην 

κλεκείν ηνπ Ρσκαίνπ ζηξαηησηηθνχ Q. Vibius, 

πνπ είρε ηδξπζεί ζην πέξαζκα ηεο Δγλαηίαο 

Οδνχ, θνληά ζηνπο βφξεηνπο πξφπνδεο ηεο 

ζέζεο
5
. 

 

Μορυή: Η ηνχκπα έρεη ζρήκα ζρεηηθά σνεηδέο 

(Πίλ. ΙΙ. 1-2), κε δηαζηάζεηο 250 x 180 πεξ. κ., 

                                                 
1
 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά. 1996, 681. 

2
 Θενράξεο – Ρσκηνπνχινπ 1961, 81. 

3
 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 1, 697 

(αγγιηθή πεξίιεςε). 
4
 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ 1992, 227. 

5
 Γελ ππήξμε ε δπλαηφηεηα λα δηαπηζησζεί εάλ άιινη 

γλσξίδνπλ ζηα ειιεληθά ην «Νηηθηιί Σαο» σο 

«Μεγάιν Ληζάξη» θαη άιινη σο «Όξζηα Πέηξα», ή  

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν εθδνρέο ηαπηνρξφλσο ή 

θαηά πξνηίκεζε. Δκείο δελ ζπλαληήζακε ζηελ 

ππφςε καο βηβιηνγξαθία ηα δχν ειιεληθά ηνπσλχκηα 

καδί. Πάλησο, ην γεγνλφο φηη σο «Μεγάιν Ληζάξη» 

είλαη γλσζηή ε ζέζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη., ελψ 

σο «Όξζηα Πέηξα» ήδε απφ ηελ Σνπξθνθξαηία, 

ππνδεηθλχεη, πηζαλψο, ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ δχν 

εθδνρψλ. 

θαη ππεξέρεη ηεο γχξσ πεδηάδαο θαηά 17,30-

18,30 κ. πγθαηαιέγεηαη ζηηο πςειέο 

ζηξνγγπιεκέλεο ηνχκπεο, φπσο απηή ησλ 

ηηαγξψλ. Σν γεγνλφο φηη δελ έρεη κε ηηο 

αλαζθαθέο πξνζεγγηζζεί ην θπζηθφ έδαθνο 

πξνθάιεζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή 

κνξθή ηεο ζέζεο. Σέζεθε ην δήηεκα ηεο 

χπαξμεο πξνγελέζηεξνπ θπζηθνχ πςψκαηνο 

επάλσ ζην νπνίν έιαβε ρψξα ε πξψηε 

εγθαηάζηαζε, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνπο 

Νενιηζηθνχο ρξφλνπο. ηξσκαηνγξαθηθή έξεπλα 

κε ηε κέζνδν ησλ θαξφησλ ππέδεημε φηη ην 

αξρηθφ ζεκείν ήηαλ ειαθξά ππεξπςσκέλν απφ 

ηε γχξσ πεξηνρή, δελ εμήρζεζαλ, σζηφζν, 

πεξαηηέξσ ζπκπεξάζκαηα. Θεσξήζεθε φκσο φηη 

ε έθηαζε ηεο ηνχκπαο ηελ επνρή ησλ 

αλαζθαθψλ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ φζν ζηελ 

αξραηφηεηα, ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο απφζεζεο 

επηρψζεσλ απφ ηελ θνξπθή ζηηο πιαγηέο
6
. 

 

Έρεσνα: Η ηνχκπα εληνπίζζεθε ην 1914, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, απφ 

ηνπο Blegen θαη Welsh, ελψ δνθηκαζηηθή 

έξεπλα έγηλε απφ ηε Γαιιηθή Αξραηνινγηθή 

ρνιή θαη ηνλ M. L. Renaudin ην 1920-22
7
. Η 

πξψηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα δηελεξγήζεθε απφ 

ηνπο J. Deshayes θαη Γ. Θενράξε απφ ην 1961 

έσο ην 1975
8
. Σν 1986 αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ 

εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο θαη Γαιιηθήο πιεπξάο 

νδήγεζε ζηελ έλαξμε λένπ αλαζθαθηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ ζπλερίζηεθε ηνπιάρηζηνλ 

έσο ην 1996
9
. θνπφο ησλ λεφηεξσλ αλαζθαθψλ 

ππήξμε ε δηεξεχλεζε ηεο λενιηζηθήο 

εγθαηάζηαζεο
10

. 

 

                                                 
6
 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 1, 682-

685. 
7
 Θενράξεο – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. ππνζεκ. 2, 81. 

Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. 

ππνζεκ. 4, 226. 
8
 Γηα ηηο αλαζθαθέο ησλ εηψλ απηψλ δεο Treuil 1983, 

96-99. Δπίζεο, Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – 

Ρσκηνπνχινπ, φ.π. ππνζεκ. 4, 226-248. 
9
 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 1, 681. 

Σε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο 

αλέιαβαλ ε ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, ε 

Γαιιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή Αζελψλ θαη ην 

Γαιιηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 
10

 Βι. γηα παξάδεηγκα Martinez 1996, 63-66. 
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Ανασκαυές: ην πιαίζην ηνπ παιαηφηεξνπ 

αλαζθαθηθνχ πξνγξάκκαηνο, ήδε απφ ηελ 

επνρή ησλ Deshayes θαη Θενράξε, ε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηνχκπα επηθεληξψζεθε ζε 

ηνκείο δηαθξηζέληεο εμαξρήο ζε ειιεληθνχο θαη 

γαιιηθνχο. Σν 1961 σο γαιιηθφο ηνκέαο 

νξίζηεθε ε θνξπθή ηεο ηνχκπαο, ελψ σο 

ειιεληθφο ηα αλαηνιηθά άλδεξα ηεο βάζεο 

ηεο
11

. Λίγεο αθφκε δνθηκαζηηθέο ηνκέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη εθηφο νξίσλ ησλ 

θχξησλ ηνκέσλ. Μεηά ην 1961 ε αλαζθαθή 

δηαθφπεθε, γηα λα ζπλερηζηεί ην 1967
12

, νπφηε 

λένη ηνκείο έξεπλαο επηθεληξψζεθαλ ζηε ΝΑ 

πιαγηά ηνπ ιφθνπ
13

. Μεηά ην 1967 δελ ππήξμε 

ζπλέρεηα γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά, ελψ νη 

Γάιινη εξγάζηεθαλ ζηελ ηνχκπα έσο ην 1975 

(Πίλ. ΙΙ. 1) 

Σν λέν αλαζθαθηθφ πξφγξακκα, κε 

έλαξμε ην 1986, δηαρεηξίζζεθε ηνπο ηνκείο V 

θαη VI (Πίλ. ΙΙ. 2), κε ηνπο Γάιινπο λα εξεπλνχλ 

ζηνλ ηνκέα V ηηο επηρψζεηο ησλ αξρψλ ηεο 

Νεφηεξεο Νενιηζηθήο (Νηηθηιί Σαο Ι), ελψ ηνπο 

Έιιελεο ζηνλ ηνκέα VI απηέο ηνπ ηέινπο ηεο 

ίδηαο πεξηφδνπ (Νηηθηιί Σαο ΙΙ)
14

. ηφρνο ηεο 

λέαο πεξηφδνπ έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

λενιηζηθήο εγθαηάζηαζεο ζηε λεφηεξε θάζε 

ηεο
15

. ηνλ ηνκέα VI ζπκπεξηειήθζε ε ηνκή 

πνπ είρε αλαζθάςεη ν Θενράξεο ην 1967. 

ηξψκα θαηνίθεζεο ηεο Πξψηκεο 

Υαιθνθξαηίαο εληνπίζζεθε ζην δπηηθφ ηκήκα 

ηνπ ηνκέα VI, ακέζσο θάησ απφ ηελ 

επηθαλεηαθή επίρσζε
16

. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Σν Νηηθηιί 

Σαο απνηειεί νπζηαζηηθά κηα λενιηζηθή ζέζε (ή 

νδεγήζεθε ζην λα είλαη έηζη ιφγσ ηνπ 

απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ησλ αλαζθαθέσλ ηεο 

γηα ηε Νενιηζηθή Δπνρή), φπνπ φκσο 

εληνπίζζεθαλ θαηάινηπα θαη ηεο Πξψηκεο 

Υαιθνθξαηίαο, ήδε κε ηελ έλαξμε ηνπ 

αλαζθαθηθνχ πξνγξάκκαηνο Deshayes θαη 

Θενράξε ην 1961
17

, ζεκαηνδνηψληαο ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ Δπνρή ηνπ Λίζνπ ζηελ Δπνρή 

ηνπ Υαιθνχ
18

. Μεηαγελέζηεξεο πεξίνδνη θαη 

                                                 
11

 Deshayes 1961, 82. 
12

 Ρσκηνπνχινπ 1968, 48. 
13

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. 

ππνζεκ. 4, 228. 
14

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 1, 685. 
15

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε 1993α, 143. 
16

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 1, 690. 
17

 Θενράξεο – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. ππνζεκ. 2, 85. 
18

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. 

ππνζεκ. 4, 232. 

θάζεηο επηβεβαηψζεθαλ εμαξρήο, φηαλ ζηνλ 

Γαιιηθφ ηνκέα βξέζεθαλ βπδαληηλά θαη 

πζηεξνξξσκατθά αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα
19

. Η 

ρξνλνιφγεζε ησλ δηαδνρηθψλ πξντζηνξηθψλ 

θάζεσλ ζην Νηηθηιί Σαο ζηεξίρζεθε, εθηφο ηεο 

θεξακηθήο, ζε ξαδηνρξνλνινγήζεηο, πνπ 

νδήγεζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεζζάξσλ θπξίσλ 

θάζεσλ
20

: 

Νηικιλί Τας Ι: αληηζηνηρεί ζην ηέινο ηεο 

Μέζεο Νενιηζηθήο θαη ζπγρξνλίδεηαη κε ηε 

θάζε ηηαγξψλ ΙΙ. Νηικιλί Τας ΙΙ: Αληηζηνηρεί 

ζηε Νεφηεξε Νενιηζηθή θαη ζπγρξνλίδεηαη κε ηε 

θάζε ηηαγξψλ ΙΙΙ. Νηικιλί Τας ΙΙΙ: Αληηζηνηρεί 

ζηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη 

ζπγρξνλίδεηαη θπξίσο κε ηηο θάζεηο ηηαγξψλ 

IV θαη Va. Γηαηξείηαη ζε δχν ζηάδηα, ηε θάζε 

ΙΙΙα, πνπ θαηαιακβάλεη ηελ πξψηκε ΠΔΥ ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ηε θάζε IIIβ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε κέζε θαη χζηεξε ΠΔΥ. 

Νηικιλί Τας ΙV: Αληηζηνηρεί ζε ζηάδην ηεο 

Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ζπγρξνλίδεηαη 

κε ηελ ΤΔ ΙΙΙ ηεο λνηηφηεξεο Διιάδαο. 

 Σα επίπεδα ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, φπσο αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο γαιιηθέο 

αλαζθαθέο ηνπ 1961-1975, απνδφζεθαλ σο 

εμήο
21

: 

Δπίπεδα 17-13 = Νηηθηιί Σαο ΙΙΙΑ 

Δπίπεδα 11-3 = Νηηθηιί Σαο ΙΙΙΒ 

Κξίλνληαο απφ ηελ ηππνινγία ηνπ 

εθεξηάδε γηα ηηο εζηίεο θαη ηνπο θιηβάλνπο, 

θαίλεηαη φηη νη θαηαζθεπέο απηέο, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, αλήθαλ ζηελ πεξίνδν 

ΙΙΙβ, αθνχ ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη κε βάζε ηα 

επξήκαηα ησλ επηπέδσλ 4, 9, 10 θαη 11, σζηφζν 

κε δχν θαηαζθεπέο ζηα επίπεδα 13 θαη 15 ηεο 

πεξηφδνπ ΙΙΙΑ
22

. Σα πέληε επίπεδα πνπ 

εληφπηζαλ νη Γάιινη ζηνλ ηνκέα Α2 

εληάζζνληαη, πξνθαλψο, ζηε ζπλνιηθή 

αξίζκεζε ηνπ εθεξηάδε. Κξίλνληαο απφ ηα 

βάζε πνπ ζεκεηψλνληαη
23

, ηα δχν ππεξθείκελα 

(5 θαη 4) αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν ΙΙΙΒ, 

αθνινπζνχλ δε ηα ηξία επφκελα (3 έσο 1), πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξίνδν ΙΙΙΑ. 
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 Deshayes, φ.π. ππνζεκ. 11, 88. 
20

 Séfériadès 1983, 639, 641 εηθ. 5. 
21

 φ.π., 637. 
22

 φ.π., 657. 
23

 Dikili Tash I 1992, 28-31. 



Νηικιλί Τας 

23 
 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Ελληνικές ανασκαυές 

 

Έρευνα 1986-1996: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

λεφηεξνπ αλαζθαθηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην 

Νηηθηιί Σαο, εληνπίζζεθαλ θαηάινηπα ηεο 

Πξψηκεο Υαιθνθξαηίαο ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

ηνκέα VI, ακέζσο κεηά ην επηθαλεηαθφ 

ζηξψκα
24

. Αλαγλσξίζηεθαλ ζηνηρεία απφ 

παζζαιφπεθηα θηίζκαηα, νη νπέο παζζάισλ 

ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδνληαλ απφ ιίζνπο, πνπ 

βξέζεθαλ θαηά ρψξαλ, ηνπνζεηεκέλνη ζε 

θπθιηθή δηάηαμε
25

 (Πίλ. ΙΙΙ. 1-2). Γελ 

αλαγλσξίζηεθαλ θαηφςεηο. Απνδφζεθαλ ζηε 

θάζε ιάθθνη πνπ εηζρσξνχζαλ ζηα λενιηζηθά 

ζηξψκαηα
26

, νη νπνίνη εξκελεχηεθαλ σο 

απνξξηκκαηηθνί
27

. ε δχν απφ απηνχο βξέζεθε 

ζηξψκα ζηάρηεο αλακεκηγκέλν κε φζηξαθα, 

νζηά δψσλ, φζηξεα θαη απαλζξαθσκέλνπο 

θαξπνχο. Έλαο απφ ηνπο ιάθθνπο, ζηνλ ππζκέλα 

ηνπ νπνίνπ βξέζεθε επίρξηζκα πεινχ, 

ζεσξήζεθε ζηξφο
28

. πγθεληξψζεηο πειψλ 

ζπζρεηίζηεθαλ κε πηζαλέο θαηαζθεπέο φπσο νη 

θνχξλνη θαη νη εζηίεο
29

. ε ππνδνκή εζηίαο 

απνδφζεθε εκηθπθιηθή θαηαζθεπή απφ δχν 

επάιιειεο ζεηξέο ιίζσλ. 

Γφζεθε αξρηθά ρξνλνιφγεζε γηα ηελ 

θεξακηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ιάθθσλ ζε 

πξψηκν ζηάδην ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, σζηφζν γηα ηα θηίζκαηα ηεο πεξηφδνπ, 

πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο Φάζε Α, εθθξάζηεθε ε 

επηθχιαμε πζηεξφηεξεο ρξνλνιφγεζεο, 

ελαξκνληζκέλεο κε ηε θάζε Νηηθηιί Σαο ΙΙΙΒ 

θαη ηηαγξψλ Va
30

. Παξαδίδνληαη επίζεο 

ξαδηνρξνλνινγήζεηο πνπ ηνπνζεηνχλ ηε θάζε Α 

πεξί ην 3000 π.Υ.
31

 

 

Έρευνα 1961 και 1967: ε πεξηζζφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα είραλ θαηαιήμεη νη πξψηνη 

αλαζθαθείο ηεο ζέζεο, νη νπνίνη ήδε ην 1961
32

 

δηέγλσζαλ ηελ χπαξμε πέληε δηαδνρηθψλ 

νηθηζκψλ ηεο Πξψηκεο Υαιθνθξαηίαο, ζηνπο 

πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ. Οη νηθηζκνί απηνί 
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 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 1, 690. 
25

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε, φ.π. ππνζεκ. 15, 138. 
26

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 1, 690. 
27

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε 1993β, 70. 
28

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε 1994, 124. 
29

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε, φ.π. ππνζεκ. 27, 69. 
30

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε, φ.π. ππνζεκ. 28. 
31

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 1, 690. 
32

 Θενράξεο – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. ππνζεκ. 2, 83. 

θαηακεηξήζεθαλ κε γλψκνλα ηελ εκθάληζε 

αιιεπάιιεισλ ζηξψζεσλ πεινχ, πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο δάπεδα, αιιά θαη 

θαηαινίπσλ εζηηψλ. Η απνθάιπςε δξφκνπ 

ηξηψλ ζηξψζεσλ, κε πιάηνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 

0,90 κ.
33

, κεηαμχ δχν παζζαιφπεθησλ 

θηηζκάησλ, ελφο βέβαηνπ θαη ελφο πηζαλνχ, 

ππέδεημε ηελ χπαξμε πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο 

πεξηφδνπ
34

. ην Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – 

Ρσκηνπνχινπ 1992, 243 αλαθέξεηαη φηη ηα 

αιιεπάιιεια δάπεδα ηεο αλαζθαθήο ηνπ 1967 

ήηαλ έμη, επνκέλσο θαη νη αληίζηνηρεο θηηξηαθέο 

θάζεηο, πνπ δελ παξνπζίαδαλ, σζηφζν, 

ζεκαληηθέο κεηαμχ ηνπο ρξνλνινγηθέο δηαθνξέο. 

Οικία Θεοτάρη: ηελ Πξψηκε Δπνρή 

ηνπ Υαιθνχ απνδφζεθε παζζαιφπεθηε νηθία
35

 

(Πίλ. IV. 1) πνπ ζπγθέληξσλε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: νπέο παζζάισλ ζε ζεηξά κε 

θαηεχζπλζε ΝΓ – ΒΑ φξηδαλ ηε δπηηθή πιεπξά 

δξνκηθνχ νηθήκαηνο κήθνπο 11 ηνπιάρηζηνλ κ. 

Σν νηθνδφκεκα, απφ ην νπνίν δηαηεξήζεθαλ 

ίρλε ηεο λφηηαο θαη βφξεηαο
36

 επίζεο πιεπξάο, 

είρε δηαηξεζεί ζε ηξεηο ρψξνπο κε δχν ηνηράξηα, 

πνπ έθεξαλ πηζαλψο ιίζηλν ζεκέιην
37

. ην 

λνηηφηεξν δσκάηην βξέζεθε εζηία (Δ1α ζηνλ 

πίλ. IV. 1), φπσο θαη ζην βνξεηφηεξν (Δ2 ζηνλ 

πίλ. IV. 1), πνπ αλαθέξεηαη φηη «ζηεγαδφηαλ 

ηδηαηηέξσο» ή «δηέζεηε νπαίνλ», θαζψο 

ζπζρεηίζηεθαλ κε απηφ νπέο παζζάισλ θαη 

θαηάινηπα πεινχ ζηέγεο
38

. Φαίλεηαη σζηφζν φηη 

απηά κε ηα απνηππψκαηα μχισλ ή θαιακηψλ 

πξνέξρνληαλ γεληθφηεξα απφ ηε ζηέγε ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο
39

. Οη δχν απηνί αθξαίνη ρψξνη 

ζεσξήζεθαλ σο πεξηνρέο παξαζθεπήο ηξνθήο. 

 Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Θενράξε ζην 

εκεξνιφγην ηεο αλαζθαθήο αιιά θαη θαηά ηελ 

πξψηε δεκνζίεπζε ηνπ παζζαιφπεθηνπ 

νηθνδνκήκαηνο (1961) νδήγεζαλ ζε κηα 

αλαζχλζεζε ησλ ζρεηηθψλ κε απηφ δεδνκέλσλ, 

ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ ην 1992
40

. Πξνηάζεθαλ 

ηξεηο νηθνδνκηθέο θάζεηο, ζηελ αξραηφηεξε απφ 
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 φ.π., 84. 
34

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. 

ππνζεκ. 4, 235. 
35

 Θενράξεο – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. ππνζεκ. 2, 84. 
36

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. 

ππνζεκ. 4, 236. 
37

 φ.π. Πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξαδίδνληαη ζηε δεκνζίεπζε απηή δελ αλαθέξνληαη 

ζην Θενράξεο – Ρσκηνπνχινπ 1961, δηφηη 

πξνέξρνληαη απφ ην εκεξνιφγην ηεο αλαζθαθήο. 
38

 Θενράξεο – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. ππνζεκ. 2, 84. 
39

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. 

ππνζεκ. 4, 236. 
40

 φ.π., 236 θαη εμήο. 
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ηηο νπνίεο αλήθεη ην παζζαιφπεθην πεξίγξακκα 

ηεο νηθίαο, κε ειαθξψο θακππινχκελεο ηηο 

γσλίεο, ελδερνκέλσο θαη ν βφξεηνο απφ ηνπο δχν 

ιίζηλνπο ηνίρνπο πνπ ην δηαηξνχζαλ ζε ηξία 

κέξε (Πίλ. IV. 1). ε επφκελε, δεχηεξε θάζε 

(Πίλ. IV. 2) πξνζηέζεθαλ ν λφηηνο ηνίρνο θαη 

ιίζηλν έδξαλν ή θιίλε ζηνλ θεληξηθφ ρψξν, 

θαηαζθεπή απνηεινχκελε απφ θαιά 

ζηξσκέλνπο ιίζνπο θαη επηζηξσκέλε κε πειφ 

(Πίλ. IV. 3-4). Γελ απνθιείζηεθε, σζηφζν, ε 

πξνζζήθε θαη ησλ δχν κεζνηνηρηψλ ζηελ ίδηα 

νηθνδνκηθή θάζε. ε ηξίηε νηθνδνκηθή θάζε 

απνδφζεθαλ επξεζέληεο ζε ςειφηεξν επίπεδν 

ιίζνη, πνπ απνδφζεθαλ ζε θαηνηθία 

πξνζαλαηνιηζκνχ φκνηνπ κε ην αξραηφηεξν 

παζζαιφπεθην θηίξην, ππνδεηθλχνληαο (καδί κε 

ηα επξεζέληα ζηε δεχηεξε θάζε) 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ πξφρεηξνπ ζπηηηνχ 

απφ επφκελα κε ιίζηλνπο ηνίρνπο. Οη δηαδνρηθέο 

απηέο θαηνηθίεο πξνζαξκφζηεθαλ ζηα φξηα ηνπ 

πξνυπάξρνληνο δξφκνπ, ελψ νη ιίζηλνη ηνίρνη 

ζεσξήζεθαλ ζεκέιηα αλσδνκήο μχιηλσλ, 

επηρξηζκέλσλ κε πειφ, ή πιίλζηλσλ ηνίρσλ. Οη 

ηξεηο νηθνδνκηθέο θάζεηο απνδφζεθαλ 

ρξνλνινγηθά ζηε θάζε Νηηθηιί Σαο ΙΙΙΒ, κε ην 

παζζαιφπεθην (αξραηφηεξν ζπίηη) κάιινλ πξνο 

ηηο αξρέο ηεο πεξηφδνπ
41

. 

 Εζηίες: νη αξραηφηεξεο εζηίεο, ηνπ 

παζζαιφπεθηνπ ζπηηηνχ, απνδφζεθαλ ζηνλ ηχπν 

κε θπθιηθή θάηνςε θαη ιίζηλν πεξίγξακκα. Η 

εζηία ηνπ πζηεξφηεξνπ απφ ηα ηξία 

νηθνδνκήκαηνο, κε πεξηρείισκα, απνδφζεθε, 

φπσο θαη ην παξαθείκελν ιίζηλν έδξαλν, ζε 

λενιηζηθή παξάδνζε
42

. 

 Άλλα οικοδομήμαηα: αλαθέξνληαη 

γεληθά απφ ηνλ Θενράξε σο επξήκαηα ηεο 

αλαζθαθήο ηνπ 1961 απνδηδφκελα ζηελ Πξψηκε 

Υαιθνθξαηία «νηθήκαηα εμ επθζάξησλ πιψλ, 

θαιπβψλ δει. … ιείςαλα δηαιειπκέλσλ 

ιηζνθηίζησλ ηνίρσλ … πιείζηα ηεκάρηα πεινχ 

επαιείςεσο ηεο ζηέγεο, θέξνληα έθηππα 

θνηιψκαηα θαιάκσλ θαη θιάδσλ, ελίνηε δε θαη 

δνθψλ ζηεξίμεσο»
43

. 

 

Γαλλικές ανασκαυές 

 

Η εγκαηάζηαζη: Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηηο ειιεληθέο θαη γαιιηθέο 

αλαζθαθέο καξηπξά φηη κε ηελ είζνδν ηεο ΠΔΥ 

ε επηθάλεηα θαηνίθεζεο ζηνλ πξντζηνξηθφ 

νηθηζκφ ηνπ Νηηθηιί Σαο ειαηηψζεθε. Δθηφο απφ 
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 φ.π., 245. 
42

 φ.π., 242. 
43

 Θενράξεο – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. ππνζεκ. 2, 83-84. 

ηα επξεζέληα ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ θαη 

νξηζκέλεο πεξηνξηζκέλεο δψλεο, φπσο απηή ζηελ 

αλαηνιηθή θιηηχ, δελ απνθαιχθζεθαλ άιια 

θαηάινηπα ηεο πεξηφδνπ
44

. Δπίζεο, νη δχν 

πεξηνρέο θαηαινίπσλ ηεο ΠΔΥ δελ πξέπεη 

απαξαηηήησο λα αληηκεησπηζζνχλ σο ηκήκαηα 

εληαίαο εγθαηάζηαζεο, αιιά σο ζεκεία 

δηαζπνξάο ηεο θαηνίθεζεο. ηελ θνξπθή νη 

Γάιινη έθεξαλ ζην θσο πέληε επίπεδα 

θαηνίθεζεο (ηνκέαο Α2)
45

, ηα νπνία 

θαζνξίζηεθαλ ζπρλά απφ ηελ παξνπζία 

θιηβάλσλ, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί εάλ αλήθαλ ζε θνηλέο ή 

δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο δελ 

βξέζεθαλ δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη
46

. Σα επξήκαηα 

άιισλ εγθαηαζηάζεσλ κπνξνχζαλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξα: ζην λφηην ήκηζπ ηνπ ηεηξαγψλνπ S 

24 ην ηξίην επίπεδν θαηνίθεζεο αλαγλσξίζζεθε 

ράξε ζηελ παξνπζία πνιπάξηζκσλ ζξαπζκάησλ 

αγγείσλ θαη αληηθεηκέλσλ, φπσο ελφο θιηβάλνπ 

θαη κηαο εζηίαο. Αλ θαη ην ζχλνιν δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα αλαζπγθξνηεζεί, εμήρζε ην 

ζπκπέξαζκα φηη θαηαζηξάθεθε απφ θσηηά
47

. 

ην πέκπην επίπεδν θαηνίθεζεο (ηεηξάγσλν R 

26 θαη αλαηνιηθφ ηκήκα R 25) βξέζεθαλ 

πνιπάξηζκεο νπέο παζζάισλ, πνιιά δε άιια 

αληηθείκελα, φζηξαθα θαη νζηά δψσλ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ζηα ηεηξάγσλα R24 / R 25 

ήηαλ πηζαλφηαηα ην ππφιεηκκα εμέδξαο απφ 

ιηζνδνκία. Καη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πέκπηνπ 

επηπέδνπ θαηαζηξάθεθε απφ θσηηά, φπσο 

καξηπξνχλ ε άθζνλε ζηάρηε θαη νη θακέλεο 

κάδεο ρψκαηνο θαη άςεηνπ πεινχ
48

. 

 Καηαζκεσαζηικές ηετνικές: Η 

αλαγλψξηζε ησλ θηηζκάησλ ηεο Πξψηκεο 

Υαιθνθξαηίαο ζηνπο γαιιηθνχο ηνκείο ηεο 

αλαζθαθήο ζηεξίρζεθε ζηηο νπέο ησλ 

παζζάισλ, πνπ, αλ θαη πνιπάξηζκεο ζε 

νξηζκέλα επίπεδα, ζπλήζσο δελ έδεηρλαλ ζαθή 

πξνζαλαηνιηζκφ, πιελ δχν πεξηπηψζεσλ: ζην 

ηεηξάγσλν R 27 ζεηξά απφ παζζαιφηξππεο 

ζρεκάηηδε γξακκή κε πξνζαλαηνιηζκφ Β-Ν· ζην 

ηεηξάγσλν R 24, παζζαιφηξππεο ζπλδένληαλ ζε 

δχν δψλεο εξπζξνχ θακέλνπ ρψκαηνο θαη 

παξαηάζζνληαλ ζε θαηεχζπλζε Β-ΒΓ/Ν-ΝΑ. 

Δλδερνκέλσο απνηεινχζαλ θαηάινηπα ηνίρσλ. 

Έλα αθφκα ζηνηρείν απνηέιεζαλ νη κάδεο 

θακέλνπ ρψκαηνο, πνπ ζε νξηζκέλεο 

                                                 
44

 Dikili Tash, φ.π. ππνζεκ. 23, 49. 
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 φ.π. 
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πεξηπηψζεηο είραλ θάπνηα ζεκαζία
49

. Η ρξήζε 

ιάζπεο απφ άςεην πειφ εμαθνινχζεζε λα 

απνηειεί θχξηα θαηαζθεπαζηηθή ηερληθή ηεο 

πεξηφδνπ Νηηθηιί Σαο ΙΙΙ (ζε αληίζεζε κε φ,ηη 

ζπλέβε δπηηθά θαη λφηηα, φπνπ σκέο πιίλζνη 

αληηθαηέζηεζαλ ηνλ πειφ), ραξαθηεξίδνληαο σο 

κέζνδνο αθφκα ηελ Δπξψπε, ηα Βαιθάληα, ηε 

Θξάθε θαη ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία
50

. 

πνξαδηθά, εμάιινπ, δηαηεξήζεθαλ ίρλε 

ιεπθψλ επηρξηζκάησλ. Βξέζεθαλ επίζεο κάδεο 

πεινχ πνπ έθεξαλ απνηππψκαηα θαιακηψλ. ην 

ηεηξάγσλν R 24, γηα παξάδεηγκα, εληνπίζζεθαλ 

κέζα ζηνπο ιάθθνπο πνπ αλνίρζεθαλ ζην 

επίπεδν θαηνίθεζεο. 

 Εζηίες: Οη εζηίεο πνπ εληνπίζζεθαλ ζηα 

επίπεδα ηεο ΠΔΥ (πέληε ζπλνιηθά, 

εηθνλίζζεθαλ νη ηέζζεξηο) ήηαλ ιηζφθηηζηεο, 

σζηφζν παξνπζίαδαλ δηαθνξέο ζηνλ εμνπιηζκφ 

θαη ηε κνξθή ηνπο. Δζηία ηεηξ. S 24 / επηπ. 5 

(Πίλ. V – αξηζκεκέλε σο Α): ρνλδξνεηδψο 

θπθιηθή, πηζαλψο κε ιίζηλν πεξηρείισκα. Δζηία 

ηεηξ. R 25 / επηπ. 5 (Πίλ. V – αξηζκεκέλε σο Β): 

δνκή απφ ζξαχζκαηα αγγείσλ θαη εξπζξσπφ 

ρψκα. θάθηεθε ζην έδαθνο θαη νξηδφηαλ απφ 

ηαηλία θίηξηλνπ ρψκαηνο (δεο παξαθάησ ηχπν 

εθεξηάδε 1β). Σξεηο άιιεο θέξνπλ βέβαην 

πεξηρείισκα ιίζσλ: ε κία, κάιινλ ηεηξάγσλε, 

θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηεηξ. R 25 είρε 

αβέβαηε κνξθή. Άιιε, ζην ηεηξ. S 24 / επηπ. 2 

(Πίλ. V – αξηζκεκέλε σο C) ήηαλ θηηαγκέλε 

απφ κηθξά ραιίθηα θαη έθεξε πεξηρείισκα 

ηνμνεηδνχο κνξθήο απφ κεγαιχηεξνπο ιίζνπο, 

ελψ ζηηο πιεπξέο ηεο είραλ ηνπνζεηεζεί κηθξά 

θεξακίδηα
51

. Η εζηία ζην ηεηξ. S 24 / επηπ. 1 

(Πίλ. V – αξηζκεκέλε σο D) θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ραιίθηα ζθεπαζκέλα κε ρψκα θαη 

νξηνζεηήζεθε απφ πεξηρείισκα κε κεγάινπο 

ιίζνπο επίζεο δηεπζεηεκέλνπο ζε ηνμνεηδή 

δηάηαμε
52

. 

Φαίλεηαη ζπλνιηθά φηη νη εζηίεο αλήθαλ 

ζε δχν ηχπνπο, έλαλ πεξίπνπ θπθιηθφ θαη έλαλ 

νξζνγψλην. Η αθξηβήο ηνπο ζέζε δελ ζηάζεθε 

δπλαηφλ λα αλαγλσξηζζεί θαη ζεσξήζεθε πηζαλφ 

φηη άιιεο ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο ζην εζσηεξηθφ 

ελψ άιιεο ζην εμσηεξηθφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
53

 

(γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζε ηχπνπο δεο παξαθάησ, 

κεηά ηνπο θιηβάλνπο). 

 Κλίβανοι: Σν ζπρλφηεξν θαηάινηπν ησλ 

θιηβάλσλ (ραξαθηεξίζηεθαλ σο ηέηνηεο 

                                                 
49

 φ.π., 48. 
50

 φ.π. 
51

 φ.π., 50. 
52

 φ.π. 
53

 φ.π. 

θαηαζθεπέο δψδεθα, νξηζκέλεο ζε ίδην 

αλαζθαθηθφ ηεηξάγσλν, αιιά ζε δηαθνξεηηθά 

βάζε) ήηαλ ε πιάθα ηεο βάζεο ή ηκήκα ηεο. 

Άιινηε δηαηεξήζεθε απφ απηή κεκνλσκέλν 

ζξαχζκα (ηεηξ. Σ 24 / επηπ. 4) (Πίλ. V – 

αξηζκεκέλν σο Δ), άιινηε φκσο ηα θαηάινηπα 

ήηαλ πεξηζζφηεξα: ζην ηεηξ. Σ 24 / επηπ. 3 

δηαηεξεκέλν ηκήκα ηεο θπθιηθήο βάζεο (Πίλ. V 

– αξηζκεκέλo σο F) έδεημε πνιιέο 

αλαθαηαζθεπέο, ελψ δηαζψζεθαλ πνιπάξηζκα 

ζξαχζκαηα ηεο ζφινπ. Η βάζε ελφο άιινπ 

θιηβάλνπ ζην ηεηξ. S 24 / επηπ. 4 είρε κνξθή 

πνπ δελ θαζνξίζηεθε, είρε δε θαηαζθεπαζηεί 

απφ ραιίθηα θαη επίζηξσζε ρψκαηνο. Οη 

ελδείμεηο δελ επαξθνχζαλ πάληνηε ψζηε λα 

απνδνζνχλ ζπγθεθξηκέλα θαηάινηπα ζε 

θιηβάλνπο, γηα παξάδεηγκα, ε δηαδνρή παρείαο 

ζηξψζεο κειαλνχ ρψκαηνο, ζηξψκαηνο ζηάρηεο 

θαη, ηέινο, ζηξψζεο εξπζξνχ ρψκαηνο
54

. ην 

ηεηξ. S 24 / επηπ. 3 ν θιίβαλνο ήηαλ πξνθαλψο 

ειιεηςνεηδήο (Πίλ. VI – αξηζκεκέλνο σο Α). Η 

πιάθα ελφο θιηβάλνπ ζην ηεηξ. R 25 / επηπ. 3 

ήηαλ ζεκειησκέλε επάλσ ζε έλα ζηξψκα κε 

φζηξαθα αγγείσλ ηνπνζεηεκέλα ζε επίπεδε 

δηάηαμε. Αξθεηά ζηνηρεία πξνζέθεξε ε 

απνθάιπςε ελφο θιηβάλνπ ζην ηεηξ. R 25 / επηπ. 

2 (Πίλ. VI – αξηζκεκέλνο σο Β): 

θαηαζθεπάζηεθε ελ κέξεη πάλσ απφ έλαλ ιάθθν 

θαη επηζηξψζεθε κε κεγάιεο πέηξεο θαη κεγάια 

ζξαχζκαηα αγγείσλ, βξέζεθε κάιηζηα γεκάηνο 

ζηάρηε θαη απνξξίκκαηα. Η κνξθή ηνπ ήηαλ 

θπθιηθή, κε δηάκεηξν πεξ. 1,10 κ. Απέδσζε 

ηξεηο δηαδνρηθέο πιάθεο, ε πξψηε θαη ε δεχηεξε 

απφ ηηο νπνίεο ρσξίδνληαλ κε ζηξψκα απφ 

ππθλή ιεπθή ζηάρηε πάρνπο 3 εθαηνζηψλ θαη 

απφ ζηξψκα ρψκαηνο γθξίδνπ πνπ πεξηείρε 

ραιίθηα. Ο θιίβαλνο ζην ηεηξ. T 24 / επηπ. 2 

αλαγλσξίζηεθε σο πιάθα θακέλνπ εξπζξνχ 

ρψκαηνο ζηελ θνξπθή παρείαο ζηξψζεο απφ 

ζηάρηεο. Δίρε, πξνθαλψο, ειιεηςνεηδή κνξθή, 

αιιά ε αλαγλψξηζε είλαη κάιινλ αβέβαηε. Θα 

κπνξνχζε λα απνηειεί εζηία
55

. 

Οη θιίβαλνη ζην Νηηθηιί Σαο ήηαλ απιήο 

κνξθήο, κε ππεξπςσκέλν ζεκέιην, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιίθηα. Δμαίξεζε 

απνηέιεζε ν θιίβαλνο ζην ηεηξ. R 25 / επηπ. 3, 

πνπ είρε σο ζεκέιην ζηξψζε αγγείσλ, ελψ 

επάλσ ηνπο ππήξρε πιάθα απφ ρψκα πνπ είρε 

ζθιεξχλεη απφ ηε θσηηά. Οη αλαθαηαζθεπέο 

γίλνληαλ επάλσ ζηα θαηάινηπα ησλ 

παιαηφηεξσλ πιαθψλ
56

. Γεληθά, ε κνξθή ησλ 

                                                 
54

 φ.π. 
55

 φ.π., 51. 
56

 φ.π. 
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θιηβάλσλ είλαη ζπρλά ε πην αβέβαηε. 

Δπηβεβαηψλεηαη ε επηβίσζε ειιεηςνεηδψλ 

παξαδεηγκάησλ, ρσξίο σζηφζν ε θάηνςή ηνπο 

λα είλαη απνιχησο επηβεβαησκέλε. Οη 

νξζνγψληνη θιίβαλνη είλαη ακθίβνινη. Νέν 

δεκηνχξγεκα απνηεινχλ νη θπθιηθνί θιίβαλνη, 

πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο πεηαιφζρεκνπο 

πνπ θπξηαξρνχλ ηελ ίδηα επνρή ζηνλ Άγην Μάκα 

θαη ηνπο ηηαγξνχο
57

. Όζν γηα ηε ζέζε ηνπο, 

είλαη κεγάιε ε πηζαλφηεηα λα βξίζθνληαη κέζα 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο, αλ θαη απηφ είλαη κάιινλ 

ππνζεηηθφ
58

. 

 Ο εθεξηάδεο
59

 ραξαθηήξηζε πνιχ 

δχζθνιε ηε δηάθξηζε κεηαμχ εζηηψλ θαη 

θιηβάλσλ, ρξεζηκνπνίεζε δε σο θξηηήξην 

ηαμηλφκεζεο ηνλ πην ζχλζεην ή απιφ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηνπο. Καζφξηζε ηνπο εμήο ηχπνπο, 

πνπ καξηπξνχλ ηελ ηάζε ή ηελ επθνιία 

ζπρλφηεξεο αλαγλψξηζεο ησλ εζηηψλ: 

Τύπος 1α: Καηάινηπα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ εζηηψλ: ζηξψζε ηέθξαο πάρνπο 5 εθ. ρσξίο 

κνξθή, πεξηείρε φζηξαθα, θακέλα νζηά, αθφκα 

θαη αλζξψπηλα δφληηα. 

Τύπος 1β: Δζηίεο ζθακκέλεο ζην 

έδαθνο: ιεθάλε κηθξνχ βάζνπο νξίδεηαη απφ 

                                                 
57

 φ.π. 
58

 φ.π., 52. 
59

 Seferiades, φ.π. ππνζεκ. 20, 657. 

ηαηλία αξγηιψδνπο ρψκαηνο ππνθίηξηλνπ. Ο 

ππζκέλαο θαηαζθεπάζζεθε απφ ζηξψζε 

αξγηινρψκαηνο εξπζξσπνχ, πνπ πεξηείρε 

πνιπάξηζκα ραιίθηα θαη φζηξαθα. 

Τύπος 2α: Δζηία ζε απιή πιάθα ή 

ππφβαζξν θιηβάλνπ. Η πιάθα απφ άξγηιν 

ςεκέλν είλαη ζρεδφλ θπθιηθή, θαη’ εμαίξεζε 

ηξαπεδηφζρεκε. Μάιινλ γλψξηζε 

αλαθαηαζθεπέο. 

Τύπος 2β: Σχπνο αξαθαηζάλσλ: ιίζηλε 

πιάθα θαη ηνηρψκαηα. Η πιάθα, πνπ 

ηνπνζεηείηαη επάλσ ζε ζηξψζε ραιηθηψλ ή 

κηθξψλ ιίζσλ, νξίδεηαη ελ κέξεη απφ κεγάιεο 

πέηξεο. 

Λάκκοι: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

απνθαιχθζεθαλ ιάθθνη. Ο αλνηγκέλνο θάησ 

απφ ηνλ θιίβαλν ηνπ ηεηξ. R 25 / επηπ. 2 ζα 

ρξεζίκεπε γηα ηηο ζηάρηεο. ε άιινλ βξέζεθαλ 

ζηάρηεο, απαλζξαθσκέλα νζηά δψσλ θαη 

ζξαχζκαηα αγγείσλ, ίζσο φκσο επξφθεηην γηα 

ηα θαηάινηπα εζηίαο παξά γηα φξπγκα ζθακκέλν 

ζην έδαθνο. Έλαο αθφκα ιάθθνο πεξηείρε ηα 

ζξαχζκαηα κεγάινπ αγγείνπ κε άγλσζην 

πξννξηζκφ
60

. 

                                                 
60

 Dikili Tash, φ.π. ππνζεκ. 23, 52. 
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ΙΣΑΓΡΟΙ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ 
 

 

 

 

 

 
 

Θέζη: Ζ ζύγρξνλε θνηλόηεηα ησλ Σηηαγξώλ 

βξίζθεηαη ζηα λόηηα ηνπ λνκνύ Γξάκαο (Πίλ. 

VII. 1), 12 ρικ λνηηνδπηηθά ηεο πόιεο ηεο 

Γξάκαο
1
. Ζ ηνύκπα ησλ Σηηαγξώλ εθηείλεηαη 

ζηελ αξηζηεξή όρζε ηνπ πνηακνύ Αγγίηε, 

πεξίπνπ 2 ρικ. λόηηα ηεο γέθπξαο από ηελ νπνία 

πεξλά ν δξόκνο από ηελ Αιηζηξάηε πξνο ηε 

Γξάκα
2
. 

 

Όνομα: Τν όλνκα ηεο ηνύκπαο νθείιεηαη ζηελ 

νκώλπκε θνηλόηεηα θνληά ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη. 

 

Μοπθή: Ζ δεκηνπξγία ηεο ηνύκπαο απνδόζεθε 

σο έλα βαζκό ζηελ θαηάξξεπζε θαηαζθεπώλ, 

ηέζεθε σζηόζν ην εξώηεκα θαηά πόζν ε κνξθή 

ηεο επεξεάζηεθε από δηάβξσζε θαη κεηαθνξά 

πξνζρώζεσλ, ίζσο θαη από ζθόλε πνπ 

κεηαθέξζεθε από ηνλ άλεκν. Ο ινθίζθνο 

έθηαλε ζην ύςνο ησλ 11 πεξ. κ. από ηε γύξσ 

πεδηάδα, ελώ είρε δηάκεηξν 180 πεξ. κ.
3
 

 

Έπεςνα: Οη εξγαζίεο ζηε ζέζε νινθιεξώζεθαλ 

ην 1970
4
 κεηά από δύν αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο 

(θαινθαίξη 1968 θαη 1969) θαη κηα πεξίνδν 

κειέηεο (1970). Οξγαλώζεθαλ ζε ζπλεξγαζία 

ηεο M. Gimbutas, θαζεγήηξηαο Δπξσπατθήο 

Αξραηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Καιηθόξληα, κε ηνλ C. Renfrew, κέινο ηόηε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sheffield θαη αξγόηεξα, 

                                                 
1
 Δ.Γ.Δ., Τόκνο Γ΄, 274. 

2
 Sitagroi Η 1986, 9. 

3
 ό.π., 32. 

4
 ό.π., vii. 

όηαλ δεκνζηεύζεθαλ ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα 

ηεο αλαζθαθηθήο κειέηεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Cambridge. Από ηελ πιεπξά ηεο Διιεληθήο 

Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο παξνύζα ήηαλ ε Φ. 

Κνπθνύιε-Φξπζαλζάθε, Έθνξνο Αξραηνηήησλ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
5
 ηελ επνρή εθείλε. 

 

Αναζκαθέρ: Οη αλαζθαθηθέο ηνκέο (Πίλ. VII. 

2) ραξάρηεθαλ ζε θάλλαβν ηεηξαγώλσλ πιεπξάο 

10 κ., κε ζπλνιηθό εκβαδόλ 130 x 40 κ. (Α – Γ 

x Β – Ν)
6
. Ζ αλαζθαθή ζπκπεξηέιαβε νξηζκέλεο 

δηεξεπλεηηθέο ηνκέο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ κε ην 

ιαηηληθό γξάκκα Ε, κε ζεκαληηθόηεξε ίζσο από 

απηέο ηελ πξώηε πνπ δηελεξγήζεθε (ΕΑ), ε 

νπνία απέδσζε ζηξσκαηνγξαθία βάζνπο 11 κ. 

Αθνινύζεζαλ επηπιένλ δηεξεπλεηηθέο ηνκέο, 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε παξαηήξεζε ζαθνύο 

ζηξσκαηνγξαθηθήο αθνινπζίαο, θαηά κήθνο ηεο 

εμσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ ζπλνιηθνύ πεδίνπ
7
. Ζ 

ζπλήζεο ηαθηηθή ήηαλ λα αλαζθάπηνληαη 

ηεηξάγσλεο ηνκέο πιεπξάο 10 κ., κε κάξηπξεο 

πιάηνπο 1 κ. ζηηο βόξεηεο θαη αλαηνιηθέο 

πιεπξέο ηνπο, ώζηε ην θαζαξό πεδίν έξεπλαο λα 

θαιύπηεη 9 αθξηβώο ηκ. Όηαλ θξηλόηαλ 

απαξαίηεηε ε εξγαζία ζε κηθξόηεξν εκβαδόλ, 

ηόηε ην ηεηξάγσλν ησλ 10 κ. ρσξηδόηαλ ζε 4 

κηθξόηεξα ησλ 5 κ., ηα νπνία αξηζκνύληαλ σο a, 

b, c θαη d. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή αθήλνληαλ 

κάξηπξεο 1 κ. ζηηο Β θαη Α πιεπξέο, κε 

απνηέιεζκα ην εκβαδόλ ησλ ηνκώλ λα 

πεξηνξίδεηαη ζηα 4 η.κ.
8
 

 

ηπωμαηογπαθία / Υπονολόγηζη: Ζ καθξά 

αλζξώπηλε παξνπζία ζηνλ ιόθν ησλ Σηηαγξώλ 

αληηπξνζσπεύεηαη από απνζέζεηο ζπλνιηθνύ 

πάρνπο 11 κ.
9
 Απεδείρζε όηη ηα ζηξώκαηα θάζε 

θάζεο απιώλνληαλ θαηά νξηδόληην ζρεηηθά 

ηξόπν, γεγνλόο πνπ δηεπθόιπλε ηε 

ζηξσκαηνγξαθηθή ζύλδεζε ησλ ηνκώλ θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ
10

. Αλαγλσξίζηεθαλ 

πέληε θάζεηο
11

, από ηηο νπνίεο ε ηειεπηαία, 

                                                 
5
 ό.π. 

6
 ό.π., 17. 

7
 ό.π. 

8
 ό.π., 21. 

9
 ό.π., 10. 

10
 ό.π., 16. 

11
 Liritzis 1979, 208. Renfrew 1971, 275. 
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θάζε V, δηαηξέζεθε ζε a θαη b
12

. Ταθέο πνπ 

απνδόζεθαλ ζηελ 1
ε
 κ.Φ. ρηιηεηία 

απνθαιύθζεθαλ κέζα ζηα ζηξώκαηα ηεο θάζεο 

V, ηα νπνία είραλ παξαβηαζζεί από ηα ηαθηθά 

νξύγκαηα. Σηελ ΠΔΦ αλήθνπλ νη θάζεηο IV 

(Πξώηκε ΠΔΦ), Va (Μέζε ΠΔΦ) θαη Vb 

(Ύζηεξε ΠΔΦ), πνπ ρξνλνινγήζεθαλ ζηα 3500 

– 3100, 3100 – 2700 θαη 2700 – 2200 

αληηζηνίρσο
13

. Καηά Elster θαη Alram-Stern 

κεηαμύ ηεο θάζεο IV θαη ηεο ηειεπηαίαο 

θαζαξήο λενιηζηθήο θάζεο ΗΗΗ κεζνιαβεί 

ρξνλνινγηθό θελό ελόο έσο ηξηώλ αηώλσλ
14

. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

σέδιο οικιζμού και σωποηαξία
15

: Φάλεθε από 

παζζαιόηξππεο πνπ αλήθαλ ζε ηνίρνπο 

γεηηνληθώλ ζπηηηώλ ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ όηη 

νη νηθίεο ηνπ νηθηζκνύ ήηαλ θηηζκέλεο ε κία 

θνληά ζηελ άιιε. Ζ ππθλή απηή δηάηαμε 

εξρόηαλ ζε θαλεξή αληίζεζε κε ην δηαζέζηκν 

ρώξν, θαη απνδόζεθε ζε πηζαλή ακπληηθή 

ηαθηηθή. Ζ απνπζία νρπξώζεσλ, σζηόζν, δελ 

επλόεζε ηελ άπνςε απηή,  κε απνηέιεζκα λα 

πξνηαζεί ελαιιαθηηθή ζεσξία, απηή ηνπ 

θνηλσληθνύ ειέγρνπ ηεο θιεξνλνκεκέλεο γεο. 

 

Καηάλοιπα ΠΕΥ: Ζ απνζπαζκαηηθή 

δηαηήξεζε ησλ θαηαινίπσλ θαη ε δηαπίζησζε 

όηη κόλν ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο από θσηηά 

κπνξνύζαλ λα αλαγλσξηζηνύλ νηθίεο 

θαηαζθεπαζκέλεο από ζηνηβαρηό πειό, 

θαζηζηνύλ ηελ απνθάιπςε νξηζκέλσλ ζπηηηώλ 

ηεο ζέζεο πνιύ ζεκαληηθή, θπξίσο ηεο 

«Κακέλεο Οηθίαο», πνπ εληνπίζζεθε ζηελ ηνκή 

PO
16

. 

Ηδηαίηεξε, εμάιινπ, ζεκαζία είραλ 

κεκνλσκέλα θαηάινηπα, όπσο απηά ηεο ηνκήο 

ΕΑ, όπνπ ζε έθηαζε κε εκβαδόλ 3 x 3 κ. 

εληνπίζζεθαλ 81 ζηξώκαηα
17

 (Πίλ. VIII). Ζ 

νξηνζέηεζε ησλ ηνίρσλ ραξαθηεξίζηεθε 

δύζθνιε, ελώ γηα ηα δάπεδα επαξθνύζε ε 

αλαγλώξηζε κηαο νκαιήο επηθάλεηαο 

απνδηδόκελεο ζε πεξηνρή δξαζηεξηόηεηαο. Τα 

αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο ηνκήο ΕΑ είραλ 

                                                 
12

 Sitagroi, ό.π. ππνζεκ. 2, 19. 
13

 Alram-Stern 2004, 825. 
14

 Elster 1997, 21. Alram-Stern, ό.π. 
15

 Elster, ό.π., 22. 
16

 Sitagroi, ό.π. ππνζεκ. 2, 19. 
17

 ό.π., 175. 

δηαηαξαρηεί ζε ηξία ζεκεία από ηαθέο ύζηεξεο 

ρξνλνιόγεζεο. 

Οη θάζεηο IV θαη V αληηπξνζσπεύνληαλ 

από ζεηξά 14 επηπέδσλ δξαζηεξηόηεηαο. Σε 

απηά απνδόζεθε αξηζκόο ησλ εληνπηζζέλησλ 

ζηξσκάησλ, έηζη ώζηε ηα αξηζκεκέλα από 2 έσο 

20 λα θαηαρσξεζνύλ ζηε θάζε V, ελώ ηα 21-32 

ζηελ αξραηόηεξε θάζε IV
18

. Υπνιείκκαηα 

θαηαζθεπώλ ζηνηβαρηνύ πεινύ ζε μύιηλν 

πιαίζην βξέζεθαλ ζηα ζηξώκαηα 26 θαη 31 ηεο 

θάζεο IV, επάλσ ζε δάπεδα. Καηά ηνλ Renfrew, 

o όξνο «δάπεδν» ραξαθηήξηδε θάζε νξηδόληην 

θνκκάηη αλνηρηόρξσκνπ πεινύ, κε έθηαζε 1 

πεξ. η.κ. θαη πεξηζζόηεξν, αλ θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο ην κέηξν δελ μεπεξληόηαλ. 

Παζζαιόηξππεο ήηαλ νξαηέο θαηά ηόπνπο, όπνπ 

ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ είρε αλαγλσξηζζεί, 

αιιά ε κηθξή έθηαζε ηεο ηνκήο δελ επέηξεςε ηε 

δηάθξηζε θαηαζθεπώλ
19

. Σην ζηξώκα 12 ηεο 

θάζεο Vb νη παζζαιόηξππεο ελόο δαπέδνπ 

νξηνζεηνύληαλ κε αλνηρηόρξσκν πειό. Μηα 

ζρεδόλ θπθιηθή εζηία δηακέηξνπ 1 κ. βξέζεθε 

ζην ζηξώκα 16 (θάζε Va), ελώ ζηα ζηξώκαηα 

31/32 ηεο θάζεο IV, άιιε εζηία, αξθεηά 

κηθξόηεξε, πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο ιεθαλνεηδήο 

(bowl shaped), είρε δηάκεηξν 0,25 κ. θαη 

ζρεκαηηδόηαλ από θακέλν πειό
20

. 

Σηελ «θύξηα πεξηνρή» ηεο αλαζθαθήο 

απνθαιύθζεθαλ θαηάινηπα ησλ θάζεσλ Va θαη 

Vb, νξηζκέλα από ηα νπνία ζπληζηνύζαλ δύν 

νηθίεο, γλσζηέο έθηνηε σο «Κακέλε Οηθία» θαη 

«Μαθξά Οηθία»
21

. Ζ δηαθνξά ηνπ επηπέδνπ ζην 

νπνίν απνθαιύθζεθαλ νδήγεζε ζε απηόκαηε 

ρξνλνιόγεζε ηεο «Κακέλεο Οηθίαο» ζε 

πξσηκόηεξν ζηάδην (θάζε Va). Ωο πζηεξόηεξν 

ζύλνιν ραξαθηεξίζηεθε ην ιεγόκελν «Bin 

Complex»
22

, έλα ζύλνιν θηβσηίσλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ από πειό ή θνλίακα, ζπζρεηηδόκελσλ 

κε δύν δάπεδα, ρσξίο όκσο απνδνζέληα 

θαηάινηπα ηνίρσλ. 

 

“Bin Complex”
23

 (Πίλ. ΗΦ-Φ): Τν “Bin 

Complex” («ζύλνιν απνζεθεπηηθώλ θηβσηίσλ») 

πεξηείρε θηβώηηα θαηαζθεπαζκέλα επάλσ ζην 

δάπεδν, από ππόιεπθν πειό ή θνλίακα, κε 

ηνηρώκαηα πάρνπο 0,07-0,08 κ. Τα πεξηζζόηεξα 

ήηαλ θπθιηθά (Πίλ. Φ. 2), ή ζρεδόλ θπθιηθά, κε 

δηάκεηξν πνπ κεησλόηαλ ζηαδηαθά πξνο ηα 

                                                 
18

 ό.π., 175-6. 
19

 ό.π., 176. 
20

 ό.π., 177. 
21

 ό.π., 184. 
22

 ό.π., 185. 
23

 ό.π., 187. 



Σιηαγροί 

 

 

επάλσ θαη έθηαλε έσο ηα 0,80 κ. Έλα 

ειιεηςνεηδέο (Πίλ. Φ. 3), ήηαλ αξθεηά 

κεγαιύηεξν, κε κήθνο 2 κ. Οη θαηαζθεπέο απηέο 

δηαηεξήζεθαλ ζε ύςνο 0,30 πεξίπνπ κ., αιιά 

δελ απνθιείεηαη λα ήηαλ ςειόηεξεο. Ζ 

εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα ήηαλ ιεηαζκέλε. Σε 

κία πεξίπησζε έλα θπθιηθό θηβώηην, δηακέηξνπ 

0,40 κ., βξίζθνληαλ ζε επαθή κε άιιν, 

ειιεηςνεηδέο, αλάινγσλ δηαζηάζεσλ θαη ηε κηα 

πιεπξά ηνπ αλνηρηή. Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

ήηαλ ιεηαζκέλα. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπώλ απηώλ 

είλαη αβέβαηε. Ζ απνπζία αξρηηεθηνληθώλ 

θαηαινίπσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ειάρηζηεο 

παζζαιόηξππεο ζηελ πεξηνρή απηή ζα 

κπνξνύζαλ λα ππνδείμνπλ όηη ην ζύλνιν αλήθεη 

ζε εμσηεξηθό ρώξν, ίζσο απιή. Ζ απνπζία 

αξρηηεθηνληθώλ θαηαινίπσλ απνδόζεθε κάιινλ 

ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο παξά ζηνλ ηξόπν 

θαηαζθεπήο ησλ ζπηηηώλ ηνπ επηπέδνπ απηνύ 

από απιέο σκνπιίλζνπο, ρσξίο μύιηλν πιαίζην. 

Πηζαλή ήηαλ ε απνζήθεπζε δεκεηξηαθώλ κέζα 

ζηα θηβώηηα (βξέζεθαλ ζην ζρεηηθό επίπεδν 

θακέλνη ζπόξνη), αλ θαη θάπνηεο ελδείμεηο 

δηαθνξεηηθήο αιιά όρη ηόζν πηζαλήο 

ιεηηνπξγίαο παξείραλ ηα πθαληηθά βάξε πνπ 

βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθό ελόο από απηά. 

 Σηελ ίδηα πεξηνρή απνθαιύθζεθαλ 

ιάθθνη νξηνζεηεκέλνη κε πειό (Πίλ. Φ. 4). 

Καηάινηπα επζύγξακκνπ εμάξκαηνο από 

ςεκέλν πειό, κήθνπο 0,40 κ. θαη ύςνπο 0,15 κ. 

απνδόζεθαλ ζε εζηία
24

 (Πίλ. Φ. 1). 

 

«Μακπά Οικία»
25

 (Πίλ. ΦΗ): Ζ Μαθξά Οηθία, 

κε δηαζηάζεηο 15,5 x 5,2 κ., δηαηήξεζε ηνπο 

ηνίρνπο ηεο, νη νπνίνη απνηεινύληαλ από ρώκα 

νκνηόρξσκν αιιά ζπκπαγέζηεξν από απηό ηεο 

γύξσ πεξηνρήο. Γηαθξίλνληαλ ζηηο πιεπξέο ηνπο 

                                                 
24

 ό.π. Φαίλεηαη όηη ζηνπο Σηηαγξνύο εληνπίζηεθε 

ηύπνο εζηίαο πνπ είρε ππεξπςσκέλν ηνίρσκα ή 

ηνηρώκαηα θαη ζπλήζσο αλαγλσξηδόηαλ από ηελ 

παξνπζία εμάξκαηνο, επζύγξακκνπ θαη 

ππεξπςσκέλνπ από ην έδαθνο. Δθηόο από ην 

παξάδεηγκα ηνπ «Bin Complex», εζηίεο ηνπ ηύπνπ 

απηνύ βξέζεθαλ ηόζν ζηε «Μαθξά Οηθία», όζν θαη 

ζε ζπζρεηηζκό κε θαηάινηπα άιισλ νηθηώλ. Όπνπ 

ζην θείκελό καο αλαθέξεηαη ηέηνην «καθξόζηελν 

έμαξκα», πξόθεηηαη αθξηβώο γηα εζηία ηνπ ηύπνπ 

απηνύ. Ο ραξαθηεξηζκόο ridge-backed (ό.π., 207, 

αιιά θαη αιινύ) ππνδεηθλύεη όηη ην καθξόζηελν 

έμαξκα ελδερνκέλσο απνηεινύζε όξην θνληά ζην 

πίζσ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, ε νπνία δελ ζα είρε 

πεξηκεηξηθά ηνηρώκαηα αιιά κόλν έλα, σο θξάρηε, 

ζην ζεκείν απηό. 
25

 ό.π., 189. 

ζηελά νξύγκαηα πνπ έθηαλαλ ζε βάζνο έσο θαη 

0,50 κ. θαη απνδόζεθαλ ζε πξόζεζε 

ηνπνζέηεζεο θάζεησλ παζζάισλ θαη 

δηακόξθσζεο ξερήο ηάθξνπ ζεκειίσζεο (Πίλ. 

ΦΗ. 1). Ωζηόζν ππνηέζεθε θαη πζηεξόηεξε 

δηακόξθσζε, κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

απνξξνήο πδάησλ, επεηδή ηα θαηώηεξα δάπεδα 

ηεο νηθίαο δελ θάλεθε λα θαιύπηνπλ ηα 

νξύγκαηα. Ζ απόιεςε ηνπ ζπηηηνύ, πνπ ζε  

πζηεξόηεξε θάζε είρε κάιινλ δηαρσξηζζεί, 

ήηαλ αςηδσηή. Σε νιόθιεξε ηελ πεξηνρή 

απνθαιύθζεθαλ παζζαιόηξππεο (Πίλ. ΦΗ. 2), 

νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ βξέζεθαλ ζην 

εζσηεξηθό ησλ ηνίρσλ, ππνδεηθλύνληαο 

θαηαζθεπή κε μύιηλν πιαίζην. Αμηνζεκείσην 

ήηαλ όηη δελ εληνπίζζεθε θεληξηθή ζεηξά 

κεγαιύηεξσλ παζζάισλ κέζα ζηνπο ηνίρνπο, 

νύηε νπέο θεληξηθώλ ζηεξηγκάησλ ηεο νξνθήο 

δηαθνξεηηθέο από άιιεο παζζαιόηξππεο: 

κεξηθέο κεγάιεο θεληξηθέο νπέο ίζσο είραλ απηό 

ην ζθνπό. Τα δάπεδα ηεο νηθίαο ήηαλ δηαδνρηθά. 

Βξέζεθαλ καθξόζηελν έμαξκα εζηίαο θαη ηξία 

απνζεθεπηηθά θηβώηηα. Πξνηάζεθαλ γηα ηελ 

νηθία ρξνλνινγήζεηο ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο 

ΠΔΦ. 

 

Καμένη Οικία
26

: Τν θαιύηεξα δηαηεξεκέλν 

ζπίηη ηεο ΠΔΦ ζηνπο Σηηαγξνύο, ε «Κακέλε 

Οηθία» (Burnt House), κε πξνζαλαηνιηζκό από 

ΒΓ-ΝΑ, απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 

πεξίνδν θαη δίλεη ηελ επθαηξία γηα νξηζκέλεο 

παξαηεξήζεηο, ζρεηηθέο ηόζν κε ηελ θαηαζθεπή 

ησλ παζζαιόπεθησλ νηθηώλ όζν θαη κε ηνλ 

εζσηεξηθό ηνπο εμνπιηζκό. 

Χρονολόγηζη
27

: Τν ζπίηη απηό θηίζηεθε 

ζηε κέζε θάζε ηεο ΠΔΦ, ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξίνδν Va, πνπ ζεσξείηαη ζύγρξνλε κε ην 

Δπίπεδν ΗΗΗ ζην Νηηθηιί Ταο. Γεληθόηεξα 

ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ΠΔ ΗΗ ηεο λνηηόηεξεο 

Διιάδνο αιιά θαη κε νξηζκέλεο ηνπηθέο 

αηγαηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο, όπσο ε Μπιε 

Πνιηόρλε θαη ε Τξνία Η. 

Κάηοψη και διαζηάζεις: Τν νηθνδόκεκα 

είρε εκβαδόλ 55 πεξ. η.κ. θαη δηαηξείην ζε ηξεηο 

ρώξνπο αμνληθά δηαηεηαγκέλνπο (Πίλ. ΦΗΗ-ΦΗΗΗ): 

α) αλνηρηό πξνζάιακν ή πξνζηών, κε 

δηαζηάζεηο πεξ. 5 x 4 κ. θαη πηζαλή είζνδν ζηνλ 

εζσηεξηθό ηνπ ηνίρν, β) θεληξηθό δσκάηην 

δηαζηάζεσλ 5 x 5 κ. θαη γ) αςηδσηή θνπδίλα, κε 

δηαζηάζεηο πεξ. 5 x 3 κ., ζηελ νπνία νδεγνύζε 

είζνδνο δηακνξθσκέλε ζηνλ βόξεην ηνίρν ηνπ 

                                                 
26

 Κπξίσο Elster, ό.π. ππνζεκ. 14, 19 θαη εμήο, αιιά 

θαη Sitagroi, ό.π. ππνζεκ. 2, 190 θαη εμήο. 
27

 Elster, ό.π. ππνζεκ. 14, 21. 



Σιηαγροί 

 

 

θεληξηθνύ δσκαηίνπ. Οη κεηξήζεηο απηέο 

ππέδεημαλ εμακειή νηθνγέλεηα, ζην θάζε κέινο 

ηεο νπνίαο ζα αλαινγνύζαλ ιηγόηεξα ησλ 10 

η.κ.
28

 

Καηαζκεσή: Οη ηνίρνη ηνπ θηίζκαηνο 

ηζρπξνπνηήζεθαλ εζσηεξηθά (Πίλ. ΦΗV. 1) θαη 

εμσηεξηθά (Πίλ. ΦΗV. 2) κε μύιηλνπο 

παζζζάινπο δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ (0,03, 

0,10 θαη 0,20 κ.) κε ηνπο κεγαιύηεξνπο 

πξννξηδόκελνπο γηα ζηήξημε ηεο νξνθήο. 

Σηάζεθε δπλαηό λα πεξηγξαθεί ε κνξθή ηνπ 

μύιηλνπ πιαηζίνπ (Πίλ. ΦΗΗΗ. 2): έλα κεγαιύηεξν 

δνθάξη είρε ηνπνζεηεζεί αλά 3 - 4 κηθξόηεξα. 

Αλάκεζα ζηνπο παζζάινπο ππήξρε εκβόιηκε 

θαιακσηή, πνπ δεκηνπξγνύζε έλα παρύ πιαίζην 

ην νπνίν θαιππηόηαλ κε ιαζπνθνλίακα. Γηα ηε 

ζηήξημε ηεο νξνθήο ηζρπξόο πάζζαινο 

ζπγθξαηνύζε ηε δηαηξέρνπζα δνθό, ζηελ νπνία 

ζα είρε πξνζδεζεί. Σηε ζπλέρεηα νη 

θαηαζθεπαζηέο ηεο νξνθήο δεκηνπξγνύζαλ έλα 

πιέγκα κηθξόηεξσλ παζζάισλ (ηνπο νπνίνπο 

κπνξνύζαλ λα επελδύνπλ κε ιαζπνθνλίακα) θαη 

θάιππηαλ κε απηό ηνλ θελό ρώξν κεηαμύ ησλ 

θνξπθώλ ησλ ηζρπξόηεξσλ παζζάισλ ησλ 

πιεπξηθώλ ηνίρσλ θαη ηεο θεληξηθήο δνθνύ ηεο 

νξνθήο. Μηθξόηεξα θαιάκηα ή θιαδηά ζα 

ηνπνζεηνύληαλ ζηα ελδηάκεζα θελά ώζηε λα 

νινθιεξσζεί ε ζηέγε
29

. Γηα ηηο επηζηξώζεηο 

θνληάκαηνο ζα ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο 

αλαινγίεο κε απνηέιεζκα λα παξάγεηαη ην 

θαηάιιειν πιηθό, αδηάβξνρν θαη καθξάο 

δηαξθείαο, πνπ ζα ηζρπξνπνηνύζε ηηο εμσηεξηθέο 

επηθάλεηεο ησλ κεζνηνηρηώλ (Πίλ. ΦΗV. 3), ηα 

δάπεδα θαη ηελ νξνθή ηνπ νηθνδνκήκαηνο, 

θαζώο θαη ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο (γηα 

παξάδεηγκα, θνύξλνο θαη εζηία). Σην εμσηεξηθό 

ην ζπηηηνύ απισλόηαλ ιαζπνθνλίακα, ελώ ζην 

εζσηεξηθό ιεπθόο αζβέζηεο ή γπςνθνλίακα, 

ίζσο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ μύιηλνπ ή 

ιίζηλνπ εξγαιείνπ γηα ηελ ηειηθή εμνκάιπλζε 

ησλ επηθαλεηώλ. Γηα ηε ζπλνιηθή θαηαζθεπή 

ηεο Κακέλεο Οηθίαο θαίλεηαη όηη ζα απαηηήζεθε 

ε «επηζηξάηεπζε» εμεηδηθεπκέλσλ ηερληηώλ
30

. 

 Οη ηξεηο ελόηεηεο ηεο Κακέλεο Οηθίαο: 

Προζηώο
31

: Ζ είζνδνο ζην ζπίηη γηλόηαλ από 

ηνλ ρώξν απηόλ, πηζαλόηαηα όπσο ζηα 

«κεγαξόζρεκα» νηθνδνκήκαηα, ελώ άλνηγκα 

ζην δπηηθό ηνίρν ζα απνηεινύζε ελαιιαθηηθή 

ζύξα. Τν ηκήκα απηό ηεο θαηνηθίαο δέρζεθε 

                                                 
28

 ό.π., 23. 
29

 ό.π., 24. 
30

 ό.π., 25. 
31

 ό.π., 29-30. 

επεμεξγαζία όπσο ην ππόινηπν θηίζκα, θαζώο 

έθεξε επηρξηζκέλν ηνίρν θαη δάπεδν. 

Κενηρικό δωμάηιο
32

: Τν θεληξηθό 

δσκάηην είρε είζνδν ζηε ΒΑ γσλία ηνπ πξνο ηελ 

θνπδίλα. Πηζαλώο κηα αθόκα είζνδνο βξηζθόηαλ 

ζηνλ ΝΑ ηνίρν, πξνο ην πξνζηών. Δπξόθεηην γηα 

ρώξν δηακνλήο θαη εξγαζίαο, πνπ ζεξκαηλόηαλ 

κε εζηία (Πίλ. ΦΗV. 4). Τα θαηάινηπα ηεο 

ηειεπηαίαο βξέζεθαλ ακέζσο αλαηνιηθά ηνπ 

θέληξνπ ηνπ δσκαηίνπ. Δίρε επηρξηζηεί κε 

θνλίακα. Οξηδόηαλ από καθξόζηελν έμαξκα 

ύςνπο 0,04 κ, επίζεο επηρξηζκέλν, θαη 

δηαηεξεκέλν ζε κήθνο 0,95 κ. 

Κοσζίνα
33

: Ο επζύγξακκνο ηνίρνο ηεο 

ήηαλ απηόο πνπ ηε ρώξηδε από ην θεληξηθό 

δσκάηην. Ζ εμσηεξηθή πεξίκεηξνο ζα είρε ηε 

κνξθή ελόο θακππιόγξακκνπ θξάρηε πνπ 

ζρεκάηηδε ηελ αςίδα. Όξπγκα γεκάην κε ιεπηό 

ζθνηεηλόρξσκν ρώκα ππεδείθλπε πιένλ ηε ζέζε 

ηεο ηειεπηαίαο. Σην εζσηεξηθό ηεο θνπδίλαο ή 

ζηε γύξσ πεξηνρή δελ εληνπίζζεθαλ 

παζζαιόηξππεο ή θακέλα ραιάζκαηα. 

Υπνηέζεθε όηη θάπνην από ηα κέιε ηεο 

νηθνγελείαο ζα έζηεζε ειαθξύ θξάρηε από 

ιεπηέο, θνληά ηνπνζεηεκέλεο ζαλίδεο, θαιάκηα, 

παζζάινπο ή θιαδηά, πνπ νινθιεξσηηθά 

ππέθπςαλ ζηε θσηηά πνπ θαηέζηξεςε ην ζπίηη. 

Ίζσο ππήξρε κεξηθή θάιπςε ηνπ ρώξνπ (δελ 

βξέζεθαλ ππνιείκκαηα νξνθήο) ώζηε λα 

πξνζηαηεύνληαη νη απνζεθεπκέλεο ηξνθέο από 

ηα θαηξηθά θαηλόκελα αιιά θαη λα επηηξέπεηαη ν 

επαξθήο αεξηζκόο γηα ην καγείξεκα. Με ηνλ 

ειαθξύ θξάρηε ηεο
34

 θαη ηα 11 η.κ. ηεο ε 

θνπδίλα ζα απνηεινύζε επέθηαζε ηνπ θεληξηθνύ 

δσκαηίνπ, ελώ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί 

σο θεληξηθή ζην λνηθνθπξηό, θαζώο εδώ γηλόηαλ 

ε απνζήθεπζε, πξνθαλώο θαη ε πξνεηνηκαζία 

θαη παξαζθεπή ηεο ηξνθήο. 

 Μαδί κε κηα ζεηξά από αγγεία θαη 

ζθεύε, ζην δάπεδν ηεο θνπδίλαο (Πίλ. XV. 1) 

ζηήζεθαλ δύν απνζεθεπηηθά θηβώηηα 

νξηνζεηεκέλα κε πειό, κία εμέδξα κε δηάκ. 1 κ. 

                                                 
32

 ό.π., 28-29. 
33

 ό.π., 25-28. 
34

 Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε άπνςε, ό.π., 26, όηη νη 

θνύξλνη θαη νη απνζεθεπηηθνί ρώξνη ηεο θνπδίλαο 

πήξαλ ηε ζέζε ηνπο πξηλ από ηνλ αςηδσηό θξάρηε. 

Απηά θαη άιια θηλεηά ζηνηρεία ηνπνζεηήζεθαλ θαηά 

ηξόπν ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ύπαξμε ρώξνπ ζην 

κέζνλ ηνπ εκηθπθιίνπ. Δπεηδή όκσο ε θαηαζθεπή 

ηνπ θπθιηθνύ θνύξλνπ απαηηνύζε πεξηκεηξηθή 

εξγαζία, ε πεξάησζή ηνπ ζα γηλόηαλ κόλν εθόζνλ 

ππήξρε ηθαλόο ρώξνο ώζηε λα θηλεζεί ν 

θαηαζθεπαζηήο, θάηη πνπ ζα ήηαλ δπλαηόλ κόλν εάλ 

δελ ππήξρε θξάρηεο. 



Σιηαγροί 

 

 

θαη κηα κηθξή πεηαιόζρεκε θαηαζθεπή κε 

κνξθή θνύξλνπ
35

 (Πίλ. XV. 2, XVI. 1). Ζ 

εμέδξα (Πίλ. XVI. 2), ππεξπςσκέλε θαηά 0,30 

εθαηνζηά από ην γύξσ δάπεδν, ραξαθηεξίζηεθε 

σο θνύξλνο ςσκηνύ. Ζ αξρηθή θαηαζθεπή, 

ζπζρεηηδόκελε κε ζύγρξνλε από ην Νηηθηιί Ταο, 

αιιά θαη κε παξόκνηα, ηεο θάζεο ΗΗΗ ζηνπο 

Σηηαγξνύο, είρε βάζε απνηεινύκελε από 

κηθξνύο θαη κεγάινπο ιίζνπο, κεξηθνί από ηνπο 

νπνίνπο ζπλαξκόδνληαλ κε ιαζπνθνλίακα. Τν 

δάπεδό ηεο, από πειό αλακεκεηγκέλν κε άρπξα, 

θαιππηόηαλ κε επίζηξσζε πεινθνληάκαηνο. Ζ 

ζόινο ηνπ θνύξλνπ ζα δηακνξθσλόηαλ από 

ζθειεηό απνηεινύκελν από θιαδηά, ζηνλ νπνίν 

ζα είρε εθαξκνζζεί επάιεηςε παρένο 

θνληάκαηνο. 

Ζ κηθξή πεηαιόζρεκε θαηαζθεπή, ήηαλ 

αλνηρηή εκπξόο, ρσξίο νξνθή, κε νπή δηακέηξνπ 

0,10 κ. ζηε δεμηά πιεπξά ηεο. Τν ςεκέλν 

εζσηεξηθό δάπεδν, κε δηάκεηξν κηθξόηεξε ησλ 

0,30 κ., παξνπζίαδε θιίζε πξνο ην άλνηγκα θαη 

επεθηεηλόηαλ θαηά 0,20 κ. πέξα από απηό. Τν 

δάπεδν απηό αλαλεώζεθε επηά θνξέο. Ο 

κηθξόηεξνο θνύξλνο απνδόζεθε ζην ςήζηκν 

ηξνθήο, π.ρ. θξέαηνο. 

 

Άλλερ ηομέρ εκηόρ κύπιαρ πεπιοσήρ 

 

Σομή ROc
36

: Φάζη IV: παξαηεξήζεθε 

δηαδνρή έμη ηνπιάρηζηνλ εζηηώλ, νη 

πεξηζζόηεξεο από ηηο νπνίεο αλήθαλ ζηνλ ηύπν 

κε επζύγξακκν έμαξκα, πνπ ζπλεζηδόηαλ ζηελ 

θύξηα πεξηνρή. Μία, σζηόζν, δηέθεξε, θαζώο 

ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε από κεγάια όζηξαθα, 

θαίλεηαη κάιηζηα όηη επξόθεηην γηα θιίβαλν. 

Γόζεθε ρξνλνιόγεζε ζην 2445 +/- 100. 

Οξηζκέλα άιια ζηνηρεία (παζζαιόηξππεο θαη 

ππνιείκκαηα εζηίαο) ππέδεημαλ ην ζηξώκα 

θαηαζηξνθήο κηαο αθόκα «θακέλεο νηθίαο» ζηε 

θάζε IV. 

Φάζη V: Αιιεπάιιεια δάπεδα 

                                                 
35

 ό.π., 26. 
36

 Sitagroi, ό.π. ππνζεκ. 2, 203-207. 

ρξνλνινγήζεθαλ ζηε θάζε Vb θαη 

ζπζρεηίζζεθαλ κε αληίζηνηρα ηεο Μαθξάο 

Οηθίαο. Άιια, ζε βαζύηεξν επίπεδν, 

ζπζρεηίζηεθαλ κε νξηζκέλα ηεο θάζεο Va από 

ηελ Κακέλε Οηθία. Σεηξά από παζζαιόηξππεο 

ππέδεημε ηελ παξνπζία νηθίαο πξνγελέζηεξεο 

ηεο Μαθξάο, επίζεο επηκήθνπο θαη αλάινγνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ. Δίρε θαη απηή κε ηε ζεηξά 

ηεο θαηαζθεπαζηεί κεηά ηελ θαηαζηξνθή κηαο 

ζεκειησκέλεο ζηνλ ίδην άμνλα πξνγελέζηεξεο 

επηκήθνπο θαηνηθίαο. 

 

Πεπιοσή ZH
37

 (Πίλ. XVII. 1): Τα 

θακέλα ππνιείκκαηα δύν καθξώλ νηθηώλ 

ρξνλνινγήζεθαλ ζηε θάζε IV
38

. Βξίζθνληαλ ζε 

παξαιιειία, ζε απόζηαζε 2,3 κ. κεηαμύ ηνπο. Ζ 

κία από ηηο νηθίεο απηέο δηέζσζε ηνίρν 

δηαηεξεκέλν ζε κήθνο 11,5 κ., ζρεδόλ θάζεηα 

ζηνλ νπνίν δύν ηάθξνη ζεκειίσζεο ππέδεημαλ 

εζσηεξηθή δηαίξεζε, ζε ζπλδπαζκό κε έλαλ 

αθόκα, θαιά δηαηεξεκέλν ηνίρν, θνληά ζην 

βόξεην άθξν. Ζ άιιε νηθία, αλαηνιηθόηεξα, 

δηέζσζε εζηία ηνπ ηύπνπ κε επζύγξακκν 

έμαξκα. 

 

Πεπιοσή SL και Σομή ZE: 

Αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ζηελ πεξηνρή SL
39

  

(Πίλ. XVII. 2), πνπ αλήθνπλ ζηε θάζε IV ή V, 

θαίλεηαη όηη πξνέξρνληαη από κηα αθόκα νηθία, 

αλάινγε κε απηέο ζηελ πεξηνρή ΕΖ, αιιά θαη κε 

ηελ «Κακέλε Οηθία» ζηελ θύξηα πεξηνρή. 

Βξέζεθαλ θαηάινηπα θακέλσλ ηνίρσλ, θπξίσο 

δύν, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζεσξήζεθε 

εζσηεξηθό ρώξηζκα πνπ ελσλόηαλ ζε νξζή 

γσλία κε ηνλ άιιν. Υπνιείκκαηα εζηηώλ δελ 

έρνπλ λα πξνζζέζνπλ λέα ζηνηρεία ζηνπο ήδε 

θαζνξηζκέλνπο ηύπνπο. Σηελ αλαηνιηθή πεξηνρή 

ηεο Τνκήο ZE
40

 παξαηεξήζεθαλ παζζαιόηξππεο 

θαη θακέλα ζηνηρεία πνπ απνδόζεθαλ ζε 

δηαδνρή δαπέδσλ από πειό, κε ζπλνιηθό πάρνο 

0,50 πεξ. κ. 

                                                 
37

 ό.π., 207. 
38

 ό.π., 209. 
39

 Ό.π., 209-210. 
40

 Ό.π., 210. 
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ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέση: Η ηνύκπα Γξάκαο / Αξθαδηθνύ 

βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηε Γξάκα (Πίλ. ΧVIII. 

1), ζε ζέζε πνπ από ην 1953 πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ πόιε
1
. Ο Αξθαδηθόο απνηειεί πξνάζηην 

δίπια ζε πνηακό
2
. 

 

Όνομα: Τν όλνκα ηεο ηνύκπαο νθείιεηαη ζηελ 

πόιε ηεο Γξάκαο θαη ζηε ζέζε ηνπ Αξθαδηθνύ. 

 

Μορυή: Πξόθεηηαη γηα επίπεδε ζέζε, ε έθηαζε 

ηεο νπνίαο μεπεξλά ηα 150 ζηξέκκαηα (15 

εθηάξηα)
3
. 

 

Έρεσνα: Οη πξώηεο αλαζθαθέο ζηνλ Αξθαδηθό 

μεθίλεζαλ ην 1991
4
 θαη ζπλερίζηεθαλ ην 1992

5
. 

Τε δηεύζπλζή ηνπο αλέιαβε ν θαζεγεηήο Γ. 

Χνπξκνπδηάδεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΙΗ΄ 

Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ 

Αξραηνηήησλ. Από ηελ πιεπξά ηεο Δθνξείαο 

ζπκκεηείρε ε αξραηνιόγνο Αηθ. Πεξηζηέξε
6
. 

                                                 
1
 Δ.Γ.Δ., Τόκνο Α΄, 144. 

2
 Πεξηζηέξε 2002, 131. 

3
 Review, 311. Να ζεκεηώζνπκε εδώ όηη ελώ ζηε 

βηβιηνγξαθία ε ζέζε ραξαθηεξίδεηαη σο ηνύκπα, 

πεξηγξάθεηαη νπζηαζηηθά σο επίπεδνο νηθηζκόο 

κεγάιεο έθηαζεο, ζπλαπνηεινύκελνο πιένλ από 

πνιιά δηαδνρηθά αγξνηεκάρηα. Φαίλεηαη όηη ν 

ραξαθηεξηζκόο ηνπ σο επίπεδεο ζέζεο νθείιεηαη ζην 

πνιύ ρακειό ηνπ ύςνο. 
4
 Τνπινύκεο – Πεξηζηέξε 1991, 359-369. 

Αλαγλώζηνπ – Vargas-Escobar 1991, 371-381. 
5
 Vargas θ.ά. 1992, 577-585. 

6
 ό.π., 578, σποζημείωζη 1. 

Νέεο έξεπλεο αθνινύζεζαλ ην 2002 θαη 2003, 

ππό ηελ επζύλε ηεο ίδηαο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ, ζε αξθεηή, όπσο δείρλεη θαη ην 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο ζέζεο, απόζηαζε 

(αγξνηεκάρηα αξ. 542
7
 θαη 545

8
) από ην ζεκείν 

ησλ αλαζθαθώλ ηνπ 1991-1992 (αγξνηεκάρην 

αξ. 537) (Πίλ. ΧVIII. 2). 

 

Ανασκαυές: Αναζκαθές 1991: δελ 

δηεπθξηλίδεηαη ζηα δύν θείκελα ζρεηηθά κε ηελ 

αλαζθαθή ηνπ 1991 ν αθξηβήο αξηζκόο ή ην 

ζρέδην ησλ αλαζθαθηθώλ ηεηξαγώλσλ ηεο 

πξώηεο πεξηόδνπ, σζηόζν είλαη πξνθαλέο όηη νη 

δεκνζηεπκέλεο ζην Τνπινύκεο – Πεξηζηέξε 

1991 πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη από ηε δηάλνημε 

δύν αλαζθαθηθώλ ηνκώλ
9
, παξάιιεισλ κεηαμύ 

ηνπο θαη κε θνηλό κάξηπξα. Οη Αλαγλώζηνπ θαη 

Vargas-Escobar, αλαθεξόκελνη ζηελ έξεπλα ηνπ 

ίδηνπ έηνπο, θαίλεηαη όηη ζηεξίδνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο παξαηεξήζεηο ζε δύν άιια ηεηξάγσλα, ηα 

Α2α θαη Α2β
10

, επίζεο κε ελδηάκεζν κάξηπξα, 

γηα ηα νπνία κάιηζηα εθθξάζηεθε ε πξόζεζε 

επέθηαζεο ηνπο ζην κέιινλ πξνο ηα βόξεηα, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ελνπνίεζή ηνπο
11

. Από ηε 

δεκνζηεπκέλε κεηά ηελ έξεπλα ηνπ 1992 

θάηνςε γίλεηαη ζαθέο όηη ηα ηέζζεξα 

πξναλαθεξζέληα ηεηξάγσλα ηνπ 1991 ήηαλ 

όκνξα, απνηεινύζαλ κάιηζηα ηα ηκήκαηα 

θαλάβνπ πιεπξάο δύν ηεηξαγώλσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο αλαζθαθήο (δεο 

ακέζσο παξαθάησ θαη ππνζεκ. 12). 

Αναζκαθές 1992: Αθνινύζεζε 

νξηδόληηα επέθηαζε ηεο αλαζθαθήο, σζηόζν 

από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 1992 εμήρζε ην 

ζπκπέξαζκα όηη ηα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα 

πξνήιζαλ από ηηο ηνκέο πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε 

θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο
12

. Τα απνηειέζκαηα 

                                                 
7
 Πεξηζηέξε, ό.π. ππνζεκ. 2, 131. 

8
 Πεξηζηέξε 2004, 25. 

9
 Τνπινύκεο – Πεξηζηέξε 1991, ό.π. ππνζεκ. 4, 360. 

10
 Αλαγλώζηνπ – Vargas-Escobar, ό.π. ππνζεκ. 4, 

371, 372 όπνπ ζρέδην κε ηηο αλαζθαθηθέο ηνκέο Α2α 

θαη Α2β. 
11

 ό.π., 377. 
12

 Vargas θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 5, 577, 578 όπνπ ζρέδην: 

εηθνλίδνληαη ηέζζεξηο ηνκέο θαη νη κεηαμύ ηνπο 

κάξηπξεο. Όια καδί ζρεκαηίδνπλ έλα επξύηεξν 

ηεηξάγσλν ρώξν, ν νπνίνο εξεπλήζεθε κε ηηο 
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κάιηζηα ηνπ 1992 ζπλδέζεθαλ άκεζα κε απηά 

ηνπ 1991, παξείραλ δε ηε δπλαηόηεηα λα 

απνζαθεληζζεί κεξηθή έζησ θάηνςε νηθίαο ηεο 

ΠΔΧ. 

Αναζκαθές 2002-2003: κε ηηο 

αλαζθαθέο ησλ εηώλ 2002-2003 εξεπλήζεθε ε 

ζπλέρεηα ηνπ λενιηζηθνύ νηθηζκνύ ηεο ζέζεο
13

 

κε ηελ πιήξε θάηνςε κηαο παζζαιόπεθηεο 

νηθίαο θαη άιισλ θαηαινίπσλ. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Οη πξώηεο 

αλαζθαθέο (1991) έθεξαλ ζην θσο ζηξώκαηα 

θαη νηθηζηηθά θαηάινηπα κέξνο ησλ νπνίσλ 

ρξνλνινγήζεθε, «κε κηα πξώηε εθηίκεζε ηεο 

θεξακηθήο», ζηνπο Νενιηζηθνύο ρξόλνπο
14

 

(Τεηξ. Α2α θαη Α2β). Τα λενιηζηθά επίπεδα 

ρξήζεο, ζην έλα από ηα δύν αλαζθαθηθά 

ηεηξάγσλα (Α2β), όπνπ ε αλαζθαθή πξνρώξεζε 

ζε κεγαιύηεξν βάζνο, ήηαλ δύν
15

. 

Η εγθαηάζηαζε ηεο Δπνρήο ηνπ Χαιθνύ 

επηβεβαηώζεθε ην 1992, νπόηε θάλεθε όηη 

νξηζκέλα νηθηζηηθά θαηάινηπα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο από ην θαινύκελν 

ηεηξάγσλν Α1δ αλήθαλ ζε πξώηκν ζηάδηό ηεο. 

Η ζπλδεδεκέλε κε απηό θεξακηθή έδσζε 

ρξνλνινγηθό νξίδνληα ζην ηέινο ηεο Νεόηεξεο 

Νενιηζηθήο ή ηελ αξρή ηεο ΠΔΧ (Σηηαγξνί ΙΙΙ 

θαη IV), θαζώο ραξαθηεξηδόηαλ από ηα γλσζηά 

γηα ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία εγράξαθηα ή 

αθόζκεηα «πόδηα ηξαπεδώλ», από όζηξαθα κε 

δηαθόζκεζε γξαθίηε θαη από κειαλή ηξνπηδσηή 

ζηηιβσκέλε θεξακηθή (παξά ην όηη ε κειέηε ηεο 

δελ είρε νινθιεξσζεί αθόκε)
16

. Σην κεηαβαηηθό 

ζηάδην από ηε Νενιηζηθή πξνο ηελ Πξώηκε 

Δπνρή ηνπ Χαιθνύ
17

 ρξνλνινγήζεθε ε δίρσξε 

νηθία πνπ απνθαιύθζεθε θπξίσο θαηά ην 1992 

θαη πεξηγξάθεηαη ακέζσο παξαθάησ. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Ανασκαυή 1992: Γίρσξε νηθία
18

: 

Απνθαιύθζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο 

αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ ηκήκα νηθίαο (Πίλ. ΧΙΧ. 

                                                                         
αλαζθαθέο ησλ εηώλ 1991 θαη 1992. Οη ηνκέο 

αξηζκήζεθαλ σο Α1/Α, Α1/Β, Α1/Γ, Α1/Γ. 
13

 Πεξηζηέξε, ό.π. ππνζεκ. 2, 132. 
14

 Τνπινύκεο – Πεξηζηέξε, ό.π. ππνζεκ. 4, 360. 
15

 Αλαγλώζηνπ – Vargas-Escobar, ό.π. ππνζεκ. 4, 

371. 
16

 Vargas θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 5, 577-8. 
17

 Alram-Stern 2004, 835. 
18

 Vargas θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 5, 577. 

1-3) απνηεινύκελεο από ηνίρνπο ζηνηβαρηνύ 

πεινύ. Τόζν θαηά κήθνο ησλ δύν πιεπξώλ ησλ 

ηνίρσλ όζν θαη ζην εζσηεξηθό ηνπο ππήξραλ 

παζζαιόηξππεο. Με ηελ νηθία απηή 

ζπζρεηίζηεθε ηνίρνο ν νπνίνο είρε απνθαιπθζεί 

ζηελ πξνεγνύκελε αλαζθαθηθή πεξίνδν, ζηελ 

ηνκή Α1δ (Πίλ. ΧΙΧ. 2). Η αλεύξεζε ηνπ ηνίρνπ 

απηνύ, ν νπνίνο έθεξε ζην εζσηεξηθό ηνπ 

νξζνγώληα παζζαιόηξππα, είρε πξνθαιέζεη 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε 

εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ
19

. 

Θεσξήζεθε όηη εζσηεξηθόο ήηαλ ν ρώξνο 

αλαηνιηθά ηνπ ηνίρνπ, ηόζν ιόγσ ηεο εύξεζεο 

ζηξώζεο πεινύ πνπ απνδόζεθε ζηελ 

θαηάξξεπζε ζηέγεο θαη άιισλ ηνίρσλ, όζν θαη 

ιόγσ ησλ θηλεηώλ επξεκάησλ, θπξίσο ιίζηλσλ 

εξγαιείσλ θαη θαηαινίπσλ ηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπο. Από ηνλ ίδην ρώξν πξνέξρνληαη επίζεο 

ζξαύζκαηα θαη κεγάια ηκήκαηα ρνλδξνεηδώλ 

καγεηξηθώλ αγγείσλ. Η νξζή απόδνζε ηνπ 

ρώξνπ επηβεβαηώζεθε ην 1992
20

, όηαλ 

κεηαηνπίζζεθε ε ρξνλνιόγεζε ηνπ ηνίρνπ θαη 

ζπλδέζεθε κε ηελ θάηνςε ηνπ δίρσξνπ, 

ηνπιάρηζηνλ, ζπηηηνύ κε κήθνο κεγαιύηεξν ησλ 

9 θαη πιάηνο ησλ 4 κ. Αλαγλσξίζζεθαλ πνιιέο 

νκνηόηεηεο κε αλάινγα παξαδείγκαηα ηεο ΠΔΧ, 

όπσο ε «Μαθξά Οηθία» (Long House) θαη ε 

«Κακέλε Οηθία» (Burnt House) ησλ Σηηαγξώλ. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δελ ζεκεηώζεθαλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νηθίαο, πιελ ηνπ όηη έσο 

ηελ απνθάιπςε ηνπ πξώηνπ ηνίρνπ, ην 1991, ε 

πεξηνρή θαιππηόηαλ από πειώδεο ζηξώκα, 

κέζα ζην νπνίν κεγάια θνκκάηηα πεινύ έθεξαλ 

ίρλε από θαιάκηα
21

. 

Στεηικές με ηην οικία καηαζκεσές: 

αλαγλσξίζηεθαλ ηα θαηάινηπα πηζαλήο 

«θαηαζθεπήο» απνηεινύκελεο από κάδα πεινύ 

πάρνπο 0,13 κ. ζηνλ ρώξν πνπ ζεσξήζεθε 

εμσηεξηθόο. Σεκεηώζεθε κε ζρεηηθή επηθύιαμε 

ιόγσ ηνπ κηθξνύ ηεο πάρνπο
22

. 

Άιιε νηθία ζε κεγαιύηεξν βάζνο
23

: 

Μεγάινο αξηζκόο από παζζαιόηξππεο ήξζε ζην 

θσο ζε βαζύηεξα ζηξώκαηα. Η θάηνςε κηαο 

αθόκα παζζαιόπεθηεο νηθίαο ζηεξίρζεθε ζηνλ 

εληνπηζκό κηαο ηνπιάρηζηνλ γσλίαο από νπέο 

παζζάισλ, ε δηάκεηξνο θαη ην βάζνο ησλ 

νπνίσλ κπνξνύζαλ λα μεπεξλνύλ αθόκα θαη ηα 

0,20 κ. Η θεξακηθή πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ην 

                                                 
19

 Τνπινύκεο – Πεξηζηέξε, ό.π. ππνζεκ. 4, 360 θαη 

ζρέδην 1, ζει. 361. 
20

 Vargas θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 5, 577. 
21

 Τνπινύκεο – Πεξηζηέξε, ό.π. ππνζεκ. 4, 360. 
22

 ό.π., 362. 
23

 Vargas θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 5, 578-9. 
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ζπίηη απηό ραξαθηεξίζηεθε «ζαθώο λενιηζηθή», 

επνκέλσο ε απνθάιπςή ηνπ αλαθέξεηαη εδώ σο 

πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηε ζπλέρεηα ηεο 

θαηνίθεζεο ζηελ ηνύκπα, θαη δελ εμεηάδεηαη 

ζην πιαίζην ηεο ΠΔΧ. 

Ανασκαυή 2002: Μία αθόκα 

παζζαιόπεθηε νηθία, αςηδσηή, κε ηνίρνπο από 

ζηνηβαρηό πειό, εληνπίζζεθε ζηελ ηξίηε 

αλαζθαθηθή πεξίνδν, σζηόζν ραξαθηεξίζηεθε 

θαη απηή σο λενιηζηθή θαη ζπζρεηίζηεθε 

ρξνλνινγηθά κε ηε θάζε ησλ Σηηαγξώλ ΙΙ θαη 

ηνπ Νηηθηιί-Ταο Ι
24

. Δπνκέλσο, παξά ηελ 

                                                 
24

 Πεξηζηέξε, ό.π. ππνζεκ. 2, 132. 

νκνηόηεηά ηεο κε εθείλε κε ηνίρνπο από 

ζηνηβαρηό πειό (αλαζθαθή 1992 θπξίσο), πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αλήθεη ζαθώο ζε 

πξνγελέζηεξν ρξνλνινγηθά ζηάδην. Δίλαη 

σζηόζν ε απνθάιπςή ηεο ζεκαληηθή ώζηε λα 

θαηαδεηρζεί γηα κηα αθόκε θνξά όηη ζηε 

κεηαβαηηθή απηή θάζε από ην ηέινο ηεο 

Νενιηζηθήο πεξηόδνπ πξνο ηηο αξρέο ηεο 

Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Χαιθνύ, ηα πξάγκαηα, 

ηνπιάρηζηνλ ζην Αξθαδηθό θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

«αξρηηεθηνληθήο», δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ 

ηδηαίηεξα. 
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ΠΔΝΣΑΠΟΛΗ (ΓΔΞΑΜΔΝΗ) ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέση: Η ζεκεξηλή ζέζε ηεο Πεληάπνιεο (πξν 

ηνπ 1928 Σαρμουσακλή) βξίζθεηαη ζην δπηηθό 

ηκήκα ηνπ λνκνύ εξξξώλ, 14 ρικ ΝΑ ηεο 

πόιεο ησλ εξξώλ
1
 (Πίλ. ΧΧ. 1). Η ζέζε ηνπ 

πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ (Πεληάπνιε-Δεμακελή) 

ηνπνζεηείηαη ζηελ αλαηνιηθή παξπθή ηεο 

πεδηάδαο Χξπζνύ-Πεληάπνιεο
2
. 

 

Όνομα: Tν όλνκα «Πεληάπνιε» πξνέξρεηαη 

από ηελ νκώλπκε θνηλόηεηα. Σν όλνκα 

«Δεμακελή» νθείιεηαη, πηζαλόηαηα, ζε κεγάιε 

δεμακελή γηα δώα πξνο βνξξάλ ηεο θνηλνηηθήο 

νδνύ ηεο πεξηνρήο, όπνπ ζπγθεληξώλνληαη ηα 

λεξά από ηνπηθέο πεγέο
3
. 

 

Μορυή: Πξόθεηηαη γηα ρακειή ηνύκπα, κε 

νκαιή πξόζβαζε από όιεο ηηο πιεπξέο, ην 

κέγηζην ύςνο ηεο νπνίαο θηάλεη ζηα 2,5 πεξ. κ. 

Από ηελ επνρή ηνπ ραιθνύ έσο ην 1981 (έηνο 

δεκνζίεπζεο ηεο αλαζθαθήο) ε ηνύκπα ππέζηε 

ζεκαληηθέο αιινηώζεηο ζηε κνξθή ηεο, 

νθεηιόκελεο ηόζν ζε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα 

όζν θαη ζε θπζηθνύο παξάγνληεο
4
. 

 

Έρεσνα: Η αλαζθαθή έγηλε από ηελ Εθνξεία 

Πξντζηνξηθώλ Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ 

Καβάιαο θαη ραξαθηεξίζηεθε από ηνλ 

αλαζθαθέα, Δ. Γξακκέλν, σο ζύληνκε, 

                                                 
1
 Ε.Γ.Ε., ηόκνο Γ΄, 158. 

2
 Γξακκέλνο 1981, 103. Alram-Stern 2004, 822. 

3
 Γξακκέλνο, ό.π., 91-2. 

4
 ό.π., 103. 

δνθηκαζηηθή-ζσζηηθή
5
. Σν έηνο ηεο αλαζθαθήο 

δελ αλαθέξεηαη ζηε δεκνζίεπζε, θαίλεηαη όκσο 

όηη ήηαλ ην 1978, ζύκθσλα κε ηα 

αλαγξαθόκελα ζην ζρέδην ηεο 

ζηξσκαηνγξαθίαο (Πίλ. ΧΧ. 2). 

 

Ανασκαυές: Η έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε ηνκή 

δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ., πνπ δηαηξέζεθε ζε βόξεην 

θαη λόηην ηκήκα, ηα νπνία αλαζθάπηνληαλ 

ελαιιάμ, σο εληαία όκσο αλαζθαθηθή ελόηεηα 

(πάζα). Αθαηξέζεθαλ 28 ζηξώζεηο πάρνπο 

θπκαηλόκελνπ από 0,10 έσο 0,20 κ. Μεηά ηελ 

αλαζθαθή ε ηνκή επηρώζζεθε
6
. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Οη 

αλώηεξεο ζηξσκαηνγξαθηθά επηρώζεηο 

θαηαζηξάθεθαλ από εγθαηάζηαζε Ρσκατθώλ 

ρξόλσλ ή αξραηόηεξε, πνπ πεξηόξηζε ηα ίρλε ηεο 

Ύζηεξεο Επνρήο ηνπ Χαιθνύ ζε ειάρηζηα 

επηθαλεηαθά όζηξαθα. Χακειόηεξα, ε θύξηα 

επίρσζε απνηειείην από δύν ζηξώκαηα, ζηα 

νπνία αληηζηνηρνύλ δύν ρξνλνινγηθέο θάζεηο
7
. 

Απηέο νλνκαηίζηεθαλ σο θάζεηο «Πεληάπνιεο 

Ι» θαη «ΙΙ» θαη ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο θάζεηο ησλ 

ηηαγξώλ IV θαη V
8
. 

Η θάζε Πεντάπολης Ι (ρακειόηεξεο 

αλαζθαθηθέο ελόηεηεο 28 έσο θαη  17) 

παξαιιειίζζεθε από ηνλ αλαζθαθέα κε ηελ 

Σειηθή Νενιηζηθή ηνπ Αηγαηαθνύ ρώξνπ θαη 

ρξνλνινγήζεθε από ην 3000/2900 έσο ην 

2670/2560, κε ηελ πξόηαζε, σζηόζν, λα 

κεηαθεξζεί ε έλαξμή ηεο παιαηόηεξα, όρη 

ιηγόηεξν από 200 έηε
9
. Η Alram-Stern πξνηείλεη 

δηόξζσζε γηα ηα πζηεξόηεξα ζηάδηα ηεο 

πεξηόδνπ, θαζώο παξαζέηεη ζρεηηθή θαη 

απόιπηε ρξνλνιόγεζε ηεο θάζεο, θαηεβάδνληάο 

ηα θαηά ηη ζηε θάζε ηηαγξώλ Va
10

. Γεληθόηεξα 

ε πεξίνδνο Πεληάπνιεο Ι ραξαθηεξίδεηαη πιένλ 

                                                 
5
 ό.π., 92. 

6
 ό.π., 93. 

7
 ό.π. 

8
 ό.π., 128. Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 2, 823. 

9
 Γξακκέλνο, ό.π. ππνζεκ. 2, 128. 

10
 Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 2, 823, όπνπ ε θάζε 

Πεληάπνιεο Ι θξίλεηαη αληίζηνηρε ησλ ηηαγξώλ 

IV/Va θαη ρξνλνινγείηαη ζην 2560/2670-2900/3000 

π.Χ. (παξαζέηεη ηηο πζηεξόηεξεο ρξνλνινγήζεηο 

δεύηεξεο θαηά ζεηξά). 
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σο ηκήκα ηνπ πξώηνπ από ηα δύν ζηάδηα ηεο 

Πξώηκεο Επνρήο ηνπ Χαιθνύ ζηε Μαθεδνλία 

(αληίζηνηρν ηεο ΠΕ Ι θαη κέξνπο ηεο ΠΕ ΙΙ) θαη 

όρη σο αληίζηνηρε ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο
11

, 

όπσο ζεκεηώλεη ν Γξακκέλνο
12

, πνπ ηε ζεσξεί 

πξν-ηξστθή. 

Η θάζε Πεντάπολης ΙΙ πεξηιακβάλεη 

ηηο αλώηεξεο αλαζθαθηθέο ελόηεηεο ζηε ζέζε 

(16 έσο θαη 1). Xξoλoιoγήζεθε από ην 

2550/2450 έσο θαη ην 2450/2350. Καηά ηνλ 

Γξακκέλν αληηζηνηρεί ζηηο θάζεηο ησλ ηηαγξώλ 

Va θαη b
13

, ηελ ίδηα κάιηζηα ζρεηηθή 

ρξνλνιόγεζε παξαζέηεη θαη ε Alram-Stern
14

, ε 

δηόξζσζή ηεο όκσο γηα ηελ Πεληάπνιε Ι ζαθώο 

κεηαζέηεη ηελ έλαξμε ηεο Πεληάπνιεο ΙΙ ζε πην 

πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο θάζεο ησλ ηηαγξώλ 

Va. Η θάζε Πεληάπνιεο ΙΙ ρξνλνινγείηαη 

γεληθά ζην δεύηεξν ηκήκα ηεο ΠΕΧ ζηε 

Μαθεδνλία, πνπ αληηζηνηρεί ζε ηκήκαηα ηεο ΠΕ 

ΙΙ θαη ΙΙΙ ηνπ λνηηόηεξνπ Αηγαηαθνύ ρώξνπ
15

. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Νεότερη υάση – Πεντάπολη ΙΙ
16

 (Πίν. ) 

 

Οη αλώηεξεο ζηξώζεηο 1 έσο θαη 16 ηεο 

αλαζθαθήο απέδσζαλ θαηάινηπα νξηζκέλσλ 

θαηαζθεπώλ, ε ζεκαληηθόηεξε από ηηο νπνίεο 

ήηαλ νηθία κε εζηία θαη ιάθθν απνξξηκκάησλ 

(ζηξό) (Πίλ. ΧΧΙ. 1-4). 

Σα πςειόηεξα επξηζθόκελα θαηάινηπα 

πεξηειάκβαλαλ ζξαύζκαηα απνζαζξσκέλσλ ή 

θακέλσλ πιίλζσλ πνπ ππέδεημαλ όηη ην αλώηεξν 

ηνπιάρηζηνλ ηκήκα ησλ ηνίρσλ ήηαλ θηηαγκέλν 

από σκέο πιίλζνπο, μεξακέλεο ζηνλ ήιην, ην 

πάρνο ησλ νπνίσλ δελ μεπεξλνύζε ηα 0,10 κ. 

Χαξαθηεξηζηηθόηεξεο θαηαζθεπέο όκσο 

εληνπίζζεθαλ ζε κεγαιύηεξν βάζνο, 

ζπγθεθξηκέλα ε εζηία θαη ν ιάθθνο 

απνξξηκκάησλ (ραξαθηεξίζηεθε σο ζηξόο) πνπ 

ήδε αλαθέξζεθαλ. Με ηελ εζηία (Πίλ. ΧΧΙ.1-2. 

4), ε ππνδνκή ηεο νπνίαο ζπλίζηαην από 

εύζξηπην πσξόιηζν θαη κεγάια, «ρνλδξνεηδή», 

όζηξαθα, ζπζρεηίζηεθε δάπεδν, κέξνο ηνπ 

νπνίνπ είρε αξρηθά  απνηειέζεη ηελ πξώηε 

                                                 
11

 Review, 308, 312. Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 2, 

πίλ. ζει. 148. 
12

 Γξακκέλνο, ό.π. ππνζεκ. 2, 128. 
13

 ό.π. 
14

 Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 2, 823. 
15

 Ό.π., 148, πίλ. 6. 
16

 Γξακκέλνο, ό.π. ππνζεκ. 2, 94-5. 

κνξθή ηεο εζηίαο, πνπ ζηε ζπλέρεηα 

νξηνζεηήζεθε κε πεξηρείισκα. Ο «ζηξόο» (Πίλ. 

ΧΧΙ. 1, 3-4) ζεσξήζεθε σο ηέηνηνο επεηδή δελ 

παξνπζίαδε ίρλε θαύζεο, πνπ, εάλ ππήξραλ, ζα 

ηνλ ραξαθηήξηδαλ επίζεο σο εζηία. Καη νη δύν 

θαηαζθεπέο απνδόζεθαλ σο ζηνηρεία ηνπ 

λνηθνθπξηνύ ηεο θαηνηθίαο πνπ αλαθέξζεθε πην 

πάλσ, κε ηελ νπνία ίζσο ζπλδέεηαη ππόιεηκκα 

πιηλζόθηηζηνπ ηνίρνπ αιιά δελ κπνξεί λα 

ζπζρεηηζζεί άκεζα κε ην ζπίηη, αθνύ βξέζεθε 

ζε βαζύηεξε ζηξώζε. 

ε κεγαιύηεξν αθόκα βάζνο, ιίγν πξηλ 

από ην ηέινο ηεο επίρσζεο ηεο λεόηεξεο θάζεο, 

βξέζεθαλ ππνιείκκαηα από δάπεδα. ηελ 

ηειεπηαία ζηξώζε ην ηκήκα κηαο αθόκα εζηίαο 

ζπζρεηίζηεθε επίζεο κε δάπεδν, ηκήκα ηνπ 

νπνίνπ ήηαλ ζθιεξόηεξν, ιόγσ ηεο επίδξαζεο 

θσηηάο
17

. 

 

Αρταιότερη υάση – Πεντάπολη Ι
18

 (Πίν. ) 

 

Αλάινγα ήηαλ ηα επξήκαηα ησλ 

θαηώηεξσλ ζηξώζεσλ, όπνπ ζπλερίζηεθαλ ηα 

ππνιείκκαηα δαπέδσλ ελώ εληνπίζζεθε θαη εδώ 

εζηία, απινύζηεξε ζε θαηαζθεπή, ρσξίο 

πεξηρείισκα, ζηελ νπνία κάιηζηα 

επηβεβαηώζεθε ζπλερήο αλαλέσζε κε ηε κνξθή 

ιεπηώλ ζηξσκάησλ (Πίλ. ΧΧΙ. 5). ε 

κεγαιύηεξν αθόκα βάζνο, πξνο ην ηέινο ηνπ 

ζηξώκαηνο, εληνπίζζεθαλ ππνιείκκαηα πιίλζσλ 

ζθνύξνπ θαζηαλνύ ρξώκαηνο. ηελ ηειεπηαία 

ζηξώζε ηεο αξραηόηεξεο θάζεο, έσο ην θπζηθό 

έδαθνο, δελ βξέζεθαλ ίρλε θαηαζθεπώλ. 

Πηζαλώο, έλαο ιάθθνο ππήξμε ζηελ ίδηα πεξηνρή 

ηεο ηνκήο όπνπ, ζηε λεόηεξε θάζε, 

θαηαζθεπάζζεθαλ ε εζηία θαη ν ζηξόο ηεο 

θαηνηθίαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ
19

. 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ από 

ηα επξήκαηα ησλ ζηξώζεσλ ησλ δύν θάζεσλ 

ήηαλ ηα εμήο: 

Α) Σν θπξηόηεξν νηθνδνκηθό πιηθό 

(εθηόο από ηα ππνιείκκαηα πιίλζσλ ησλ 

αλώηεξσλ ζηξώζεσλ) ήηαλ θαιακσηέο κε 

επαιείςεηο πεινύ. Πεξηείραλ κε πιαζηηθά 

ζηνηρεία, θπξίσο ρόξην, θαη πξνήιζαλ από 

πνιιέο αλαζθαθηθέο ελόηεηεο θαη ησλ δύν 

θάζεσλ. Δηαηεξνύληαη ειάρηζηα απνηππώκαηα 

από θαιάκηα, ελώ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

θαηαινίπσλ είλαη άκνξθν
20

. 

                                                 
17

 ό.π., 95. 
18

 ό.π. 
19

 ό.π. 
20

 ό.π., 98. 
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 Β) Οικία με εστία και λάκκο: ε νηθία 

κε ηελ εζηία θαη ηνλ ιάθθν ζεσξήζεθε 

«ζπγγεληθή» ηεο «Κακέλεο Οηθίαο» ηεο θάζεο 

Va ησλ ηηαγξώλ, ιόγσ ησλ θαηαζθεπώλ πνπ 

πεξηείρε. Ωζηόζν, ε θάηνςε ηνπ ζπηηηνύ ηεο 

Πεληάπνιεο δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί, ιόγσ 

ηεο κηθξήο έθηαζεο ηεο αλαζθαθήο. Δελ ήηαλ 

επίζεο δπλαηόλ λα εηθαζζεί αλ επξόθεηην γηα 

αςηδσηό ή νξζνγώλην νίθεκα, ή λα αληρλεπζεί ν 

πηζαλόο δηαρσξηζκόο ηεο ζε πξνζάιακν θαη 

θπξίσο ρώξν
21

. 

                                                 
21

 ό.π., 125. 
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ΚΡΤΟΝΕΡΙ ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΤΛΛΙΩΝ ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέση: Ο ζεκεξηλόο νηθηζκόο Κξπνλεξίνπ Νέσλ 

Κεξδπιιίσλ βξίζθεηαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 

Κεξδπιιίνπ όξνπο, δπηηθά ηνπ Σηξπκόλα (Πίλ. 

ΦΦΙΙ. 1). Τν πξντζηνξηθό ρσξηό θαηαιάκβαλε 

ηε κεζεκβξηλή πιεπξά νκαινύ ιόθνπ, κε 

ζεκεξηλό πςόκεηξν 20 πεξ. κ. επάλσ από ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, από ηελ νπνία 

εμάιινπ δελ απέρεη πεξηζζόηεξν από 5 ρικ., 

όζν, θαηά πάζα πηζαλόηεηα, θαη ζηε Νενιηζηθή 

επνρή
1
. 

 

Όνομα: Τν όλνκα ηεο πξντζηνξηθήο ζέζεο 

νθείιεηαη ζηνλ νκώλπκν νηθηζκό ηεο πεξηνρήο 

Νέσλ Κεξδπιιίσλ. 

 

Μορυή: Ο νηθηζκόο (Πίλ. ΦΦΙΙ. 2) όρη 

θαλνληθή ηνύκπα, αιιά εγθαηάζηαζε ζε ρακειό 

ιόθν ζηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ, 

ραξαθηεξίζηεθε σο ηππηθό νηθηζηηθό δείγκα ηεο 

Νενιηζηθήο επνρήο δπηηθά ηνπ Σηξπκόλα
2
. Γηα 

ηε δηεπθόιπλζε ηεο θαηνίθεζεο, θαηά ηνπο 

Νενιηζηθνύο ηνπιάρηζηνλ ρξόλνπο, θαίλεηαη όηη 

δηακνξθώζεθε άλδεξν κε ζθνπό ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ θαηνηθεκέλνπ ρώξνπ, όπσο 

καξηπξνύλ ζπζζσξεύζεηο ιίζσλ πνπ 

ζπγθξαηνύλ ζπκπαγέο εξπζξό πειόρσκα, 

ζθόπηκα ζηνηβαγκέλν αλάκεζα θαη επάλσ ζηνπο 

ιίζνπο, ζηα όξηα ηεο εγθαηάζηαζεο
3
. 

 

                                                 
1
 Μαιακίδνπ 1997, 509. 

2
 ό.π., 510. 

3
 ό.π., 512. 

Έρεσνα: νη πξώηεο αλαζθαθέο ζηνλ νηθηζκό, 

πνπ είρε ήδε εληνπηζζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

επηθαλεηαθήο έξεπλαο
4
, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 

1996 θαη 1997, κε ζσζηηθό ραξαθηήξα. 

Κξίζεθαλ αλαγθαίεο ιόγσ ηεο απνθνπήο 

ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ηεο ηνύκπαο γηα ηε 

δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ από ηε δηαζηαύξσζε ηεο 

γέθπξαο ηνπ Σηξπκόλα πξνο ηε Νηγξίηα. 

Υπεύζπλε γηα ηελ αλαζθαθή ήηαλ ε Δ. 

Μαιακίδνπ ηεο ΙΗ΄ ΕΠΚΑ
5
. 

 

Ανασκαυές: Καηά ηηο εξγαζίεο δηαπιάηπλζεο 

ζρεκαηίζζεθε επηκήθεο ηνκή (κήθνπο 50 κ.) 

θαηά κήθνο ηνπ ιόθνπ, δίλνληαο έηζη ηε 

δπλαηόηεηα γηα κηα θαζαξή εηθόλα ηεο 

ζηξσκαηνγξαθίαο. Φαξάρηεθαλ νθηώ 

αλαζθαθηθέο ηνκέο (Ι – VΙΙΙ), νη ηέζζεξηο από 

απηέο (Ι – ΙV) ζην ηκήκα από όπνπ ζα πεξλνύζε 

ν δξόκνο θαη νη ππόινηπεο (V-VIII) ζε άιια 

ζεκεία ηνπ νηθηζκνύ. Τελ έξεπλα ζπκπιήξσζαλ 

νξηζκέλεο ηνκέο έμσ από ηα όξηα ηεο 

πξντζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο
6
. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Τν κέγηζην 

πάρνο ηεο πξντζηνξηθήο επίρσζεο (έσο 3 κ.) 

ρξνλνινγήζεθε ζηε Νεόηεξε Νενιηζηθή 

(ελαξκνλίζζεθε κε ηνπο Σηηαγξνύο ΙΙΙ, ην 

Νηηθηιί Ταο ΙΙ θαη ηε Δήκεηξα ΙΙ). 

Δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ιίγσλ θάζεσλ 

θαηνίθεζεο ηεο ΠΕΦ, πνπ θάιππηαλ κηθξή 

έθηαζε ζηε θνξπθή ηνπ ιόθνπ κε πάρνο έσο θαη 

ηα 0,5 κ.
7
 Εληόο ηνπ νηθηζκνύ εξεπλήζεθαλ δύν 

επίπεδα ηεο ΠΕΦ θαη έλα ηεο Νεόηεξεο 

Νενιηζηθήο
8
. 

 Η θεξακεηθή ηεο ΠΕΦ ραξαθηεξίδεηαη 

από ζθνπξόρξσκεο επηθάλεηεο κε ακειή 

επεμεξγαζία θαη θαζόινπ ή ειάρηζηε 

δηαθόζκεζε, εγράξαθηε, εκπίεζηε ή απιαθσηή. 

Φαξαθηεξηζηηθό είλαη ην ζρήκα αλνηρηνύ 

πηζόζρεκνπ αγγείνπ κε απνηππώκαηα λπρηώλ 

ζην ρείινο θαη κηθξήο κόλσηεο θηάιεο κε 

πξνρνή (αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο ηνκήο V)
9
. 

                                                 
4
 ό.π., 510 θαη υποζημείωζη 1. 

5
 ό.π., 509. 

6
 ό.π., 512, 513 ζρέδην 2, 514. 

7
 Alram-Stern 2004, 823. 

8
 Μαιακίδνπ, ό.π. ππνζεκ. 1, 514. 

9
 ό.π., 518. 
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Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Πξνεγήζεθε επηθαλεηαθό επίπεδν θαη 

αθνινύζεζαλ ηα δύν επίπεδα ηεο ΠΕΦ, 

πνιύδηαηαξαγκέλα. 

Πρώτο επίπεδο ΠΕΧ: πεξηιακβάλεη 

θαηαζθεπή κε ιίζνπο, πηζαλώο κία εζηία
10

 (Πίλ. 

ΦΦΙΙ. 3). 

Δεύτερο επίπεδο ΠΕΧ: δηαπηζηώζεθε ε 

ύπαξμε απνξξηκκαηηθνύ ιάθθνπ, θαη ζθόξπησλ 

θαηαινίπσλ ηνίρσλ από αρπξνπειό
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 7, 823 
11

 Μαιακίδνπ, ό.π. ππνζεκ. 1, 514. 
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ΑΓΙΟ ΜΑΜΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέση: Η ζχγρξνλε θνηλφηεηα ηνπ Άγηνπ Μάκα 

απνηειεί ζέζε ηνπ λνκνχ Φαιθηδηθήο, ζηνλ 

κπρφ ηνπ θφιπνπ ηεο Καζζάλδξαο, 24 ρικ. ΝΔ 

ηνπ Πνιχγπξνπ
1
 (Πίλ. XXIII. 1). Η ηνχκπα 

βξίζθεηαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηνπ δξφκνπ 

αλάκεζα ζηα ρσξηά Άγηνο Μάκαο θαη 

Μπξηφθπην. Κνληά ζηε ζέζε ξέεη ν πνηακφο 

Σάλδαλνο (πεξί ηα 500 κ. αλαηνιηθφηεξα). Πεξί 

ηα 1500 κ. καθξχηεξα
2
 έρεη αλαζθαθεί ε ζέζε 

ηεο Οιχλζνπ. 

 

Όνομα: Τν φλνκα ηεο ηνχκπαο νθείιεηαη, 

πξνθαλψο, ζην νκψλπκν ρσξηφ, θνληά ζην 

νπνίν εληνπίζζεθε. 

 

Μορυή: Η ηνχκπα είρε θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

αλαζθαθήο ηε κνξθή επηκήθνπο ειιεηςνεηδνχο 

ιφθνπ κε δηαζηάζεηο 200 x 75 κ., πνπ θαηέιεγε 

ζε δχν θνξπθέο, κε ηελ πςειφηεξε ζηα 19 κ. 

επάλσ απφ ηε γχξσ πεξηνρή (Πίλ. XXIII. 2-3, 

XXIV. 1). Αλαηνιηθά ε πιαγηά παξνπζίαδε 

κεγαιχηεξε θιίζε θαη ην ρακειφηεξν πςφκεηξν. 

Η πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε μεθίλεζε αθφκα 

ρακειφηεξα, επάλσ ζε πξνυπάξρνλ θπζηθφ 

έμαξκα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 4 κ., νη πιαγηέο ηνπ 

νπνίνπ, φπσο θαη ζηνλ Μνιπβφππξγν, 

δηακνξθψζεθαλ ζε άλδεξα ψζηε λα 

ζρεκαηηζηνχλ επίπεδα γηα ηηο θαηνηθίεο
3
. 

                                                 
1
 Ε.Γ.Ε., Τφκνο Α΄, 40. 

2
 Heurtley – Ralegh-Radford 1927-1928, 118. 

Heurtley, PM, 1. 
3
 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π., 119. Heurtley, 

φ.π., 4. 

Έρεσνα: Σηε ζέζε πξαγκαηνπνίεζε 

δνθηκαζηηθέο ηνκέο ν Heurtley ην 1928, ίδην 

έηνο πνπ αλέζθαςε θαη ζηνλ Μνιπβφππξγν
4
. 

Νεφηεξεο αλαζθαθέο ζηελ ηνχκπα (1994-1996) 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ έξεπλα ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηεο Μέζεο Φαιθνθξαηίαο
5
, ελψ ηάθνη ηεο ΠΕΦ 

εληνπίζζεθαλ ην 1968 ιίγν βνξεηφηεξα ηνπ 

ιφθνπ. 

 

Ανασκαυές: Η αιιεινπρία ηνπ Αμηνρσξίνπ 

(δεο ελφηεηα γηα ηε ζέζε), κε ζηξψκαηα πνπ 

αθνινπζνχζαλ νξηδφληηα δηάηαμε ζρεδφλ έσο 

ηηο άθξεο ηνπ ιφθνπ, νδήγεζε ηνλ Heurtley ζηε 

δηελέξγεηα αλαζθαθήο κε ηε κνξθή 

θιηκαθνχκελσλ ηνκψλ ζηελ αλαηνιηθή θιηηχ 

(Οκάδα 1 – Πίλ. XXIII. 2, XXIV. 1), ψζηε λα 

απνθαιπθζνχλ ηα θαηάινηπα φισλ ησλ 

πεξηφδσλ ζηελ ηνχκπα. Κάζε ηνκή αλαζθάθεθε 

έσο ην βάζνο ηνπ 1 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα 

ηεο ππνθείκελήο ηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ 

πηζαλέο δηαηαξάμεηο ησλ επηθαλεηαθψλ 

ζηξσκάησλ
6
. Τν εκβαδφλ ησλ ηεηξαγψλσλ ήηαλ 

4 η.κ., κε πιεπξά 2. Δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

αξρηθφ ζρήκα ή ην ηειηθφ βάζνο ησλ ηνκψλ 

νθείινληαλ ζηα επξήκαηα, θπξίσο ζην ζεκείν 

απνθάιπςεο ηνπ θπζηθνχ ζην βάζνο ησλ 

«αλαζθαθηθψλ ιάθθσλ», ή ζηελ αλάγθε 

επηβεβαίσζεο νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ
7
. 

Υπήξμε κηα δεχηεξε νκάδα ηνκψλ (Πίλ. XXIII. 

3, XXIV. 1), κε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο (3 x 2 

κ., 2 x 2 κ., 4 x 1 κ.), πνπ θαίλεηαη φηη 

μεθηλνχζαλ φιεο ζην 15ν κ. θάησ απφ ηελ 

θνξπθή θαη είραλ σο θχξην ζηφρν ηνπο ηε 

δηεξεχλεζε ησλ πξσηκφηεξσλ θαηαινίπσλ ηεο 

πξντζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο
8
. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Σηε ζέζε 

εληνπίζζεθαλ ζηξψκαηα θαη νηθηζηηθά 

θαηάινηπα ηεο Νενιηζηθήο Επνρήο αιιά θαη 

φισλ ησλ θάζεσλ ηεο Επνρήο ηνπ Φαιθνχ, 

                                                 
4
 Heurtley, φ.π., xx. 

5
 Aslanis – Hänsel 1999. 

6
 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π. ππνζεκ. 2, 119. 

Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 2. 
7
 Heurtley, φ.π., 4. 

8
 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π. ππνζεκ. 2, 121. 

Heurtley, φ.π. 
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ηφζν ηεο Πξψηκεο
9
, φζν θαη ηεο Μέζεο θαη 

Ύζηεξεο
10

. Η κνξθή ησλ θαηαινίπσλ – ζπρλά 

ζπγθεληξψζεηο ιίζσλ ή ζχιαθεο σκνπιίλζσλ 

θαη πεινχ – δελ επέηξεςαλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαδνρηθψλ νηθηζκψλ
11

. Ο 

θαζνξηζκφο ησλ θάζεσλ ηεο Επνρήο ηνπ 

Φαιθνχ βαζίζζεθε ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο 

θεξακηθήο, ελψ νη δηαδνρηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Πξψηκεο Φαιθνθξαηίαο ζεσξήζεθε φηη 

θαηαιάκβαλαλ ηα 7 θαηψηεξα κέηξα ηεο 

επίρσζεο (9,5
ν
 έσο θαη 16,5

ν
 κ. ή εκίκεηξα 20

ν
 

έσο θαη 33
ν
)

12
 (Πίλ. ΦΦIV. 2). Οξηζκέλεο 

δηνξζψζεηο ηεο λεφηεξεο έξεπλαο
13

 πεξηφξηζαλ 

ηα εκίκεηξα πνπ ν Heurtley απέδσζε ζηελ 

ΠΕΦ, κεηαηνπίδνληαο ηα αλψηεξα ζηε Μέζε 

Φαιθνθξαηία. Σπγθεθξηκέλα, νη ζπζρεηηζκνί 

ηνπ θεξακηθνχ πιηθνχ απφ ηνλ Άγην Μάκαληα, 

κε απηφ απφ ηα Κξηηζαλά θαη ηνλ Καζηαλά 

(Πίλ. ΦΦV. 1), πεξηφξηζαλ ηα ζηξψκαηα ηεο 

Πξψηκεο Φαιθνθξαηίαο ζηα εκίκεηξα 27
ν
 έσο 

θαη 33
ν
. Τα εκίκεηξα 29

ν
-33

ν
 απνδφζεθαλ ζηελ 

πξψηκε θάζε ηεο ΠΕΦ θαη ζπζρεηίζηεθαλ κε ηα 

ζηξψκαηα 24
ν
 έσο θαη 28

ν
 ηνπ Καζηαλά θαη 

ηνπο νηθηζκνχο Ι έσο θαη IV ησλ Κξηηζαλψλ 

(Επαλνκή). Τα εκίκεηξα 28
ν
 θαη ηκήκα ηνπ 27

νπ
 

απνδφζεθαλ ζηε κέζε θαη χζηεξε θάζεο ηεο 

ΠΕΦ, ζπζρεηίζζεθαλ κάιηζηα κε ηα ζηξψκαηα 

23b θαη a (κέζε θάζε) θαη 22b (χζηεξε θάζε) 

ηνπ Καζηαλά. Σηηο δχν ηειεπηαίεο θάζεηο 

αληηζηνηρεί ν νηθηζκφο V ησλ Κξηηζαλψλ. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Σηελ Πξψηκε Επνρή ηνπ Φαιθνχ ε 

εγθαηάζηαζε γηλφηαλ ζε άλδεξα, ε δηάθξηζε 

ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ ππήξμε 

αβέβαηε. Σπζρεηίζηεθαλ φκσο κε απηά 

παζζαιφηξππεο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ππνιείκκαηα πεινχ, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε 

αζθαιψο λα αλήθεη ζε θαηνηθίεο, ππέδεημαλ φηη 

ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ ρψκα φπσο απηφ ησλ 

                                                 
9
 Heurtley, φ.π., 5. 

10
 φ.π., 7. 

11
 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π. ππνζεκ. 2, 122. 

Heurtley, φ.π., 4. 
12

 Γίλεηαη απηφ ζαθέο φρη κφλν απφ ην θείκελν αιιά 

θαη απφ ηνπο πίλαθεο ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο πνπ 

παξαηίζεληαη ζηα Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π. 

ππνζεκ. 2, 123, εηθ. 4 θαη Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 2, 

3, εηθ. 4. 
13

 Aslanis 1985, 240 θεμ. Alram-Stern 2004, 813. 

πεινπιίλζσλ, σζηφζν κε μχιηλε ελίζρπζε
14

. 

Σην ζχλνιν ηεο πξψηκεο Φαιθνθξαηίαο 

απνδφζεθαλ ιίζηλνη ηνίρνη ή ζεκέιηα, πιάηνπο 

πεξίπνπ 0,60 κ., κε αλσδνκή σκνπιίλζσλ ή 

θαιακσηέο κε πειφ. Τα δάπεδα ήηαλ 

ιηζφζηξσηα ή απφ παηεκέλν πειφ. 

Υπνρξεσλφκαζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαθεξζνχκε ζηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα 

θαηά ηνκέο, φπσο θαη νη Heurtley θαη Ralegh-

Radford, αθνχ ηφζν ε απνζπαζκαηηθή 

απνθάιπςή ηνπο φζν θαη ε απνπζία επξχηεξσλ 

ζπζρεηηζκψλ θαη δηαθξίζεσλ επηβάιιεη ηελ 

θαηά ηνλ ηξφπν απηφ αλαθνξά. 

 Σομή Ν: ζην 17 κ. (αξρέο πξψηκεο 

ΠΕΦ – δεο ππνζ. 16) βξέζεθαλ δχν ιίζηλεο 

ζεκειηψζεηο ζε νξζή γσλία κεηαμχ ηνπο (Πίλ. 

ΦΦV. 2 αξηζηεξά). Η κεγαιχηεξε είρε πιάηνο 

0,90 κ. θαη επάλσ ηεο εδξαδφηαλ ιίζηλνο ηνίρνο 

πιάηνπο 0,60 κ. Η δεχηεξε ζεκειίσζε 

απνηεινχζε ηε βάζε ηνίρνπ απφ σκνπιίλζνπο 

κε πιάηνο 0,70 κ. Σηε γσλία ησλ δχν ηνίρσλ 

εληνπίζζεθε ηεηξάγσλε παζζαιφηξππα, 

πιεπξάο 0,40 κ. Σε θάζε πιεπξά ηνπ δεχηεξνπ 

ηνίρνπ ππήξρε δάπεδν απφ παθησκέλε άκκν. Τα 

θαηάινηπα θαιχπηνληαλ απφ παρχ ζηξψκα 

θακέλσλ πιψλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θνκκάηηα 

μχιηλσλ δνθψλ
15

. 

 Σομή D: ε ηνκή πνπ δίλεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηεο Πξψηκεο Φαιθνθξαηίαο ζηε ζέζε είλαη ε D. 

Σην 15
ν
 κ. (πηζαλφηαηα ζηηο κέζεο θάζεηο ηεο 

πξψηκεο ΠΕΦ) βξέζεθε ηνίρνο απφ 

σκνπιίλζνπο (Πίλ. ΦΦV. 2 κέζε), πιάηνπο 0,60 

κ. θαη ζσδφκελνπ χςνπο 0,50 κ., ρσξίο ιίζηλν 

ζεκέιην. Είρε ππνζηεί εθηεηακέλε απνζχλζεζε, 

σζηφζν ζηάζεθε δπλαηφλ λα παξαηεξεζνχλ 

μερσξηζηέο πιίλζνη. Είζνδνο δηαηεξνχζε 

θαηψθιη απνηεινχκελν απφ ζηξψζε επίπεδσλ 

ιίζσλ ηνπνζεηεκέλσλ ζε πειφ. Τεηξάγσλεο 

νπέο πιεπξάο 0,25 κ., ζε απφζηαζε 1,25 κ. 

κεηαμχ ηνπο, ζηηο δχν άθξεο ηνπ θαησθιίνπ, 

πξννξίδνληαλ γηα ηηο παξαζηάδεο. Σηα λφηηα ηνπ 

ηνίρνπ ππήξρε δάπεδν παηεκέλνπ πεινχ, 

επξηζθφκελν θαηά 0,20 κ. ρακειφηεξα απφ ην 

                                                 
14

 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π. ππνζεκ. 2, 152. 

Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 2, 5. 
15

 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π., 152-3. Heurtley, 

φ.π. Η νξηαθή ζέζε ηνπ 17
νπ

 κ., κεηαμχ 33,5
νπ

 θαη 

34
νπ

 εκίκεηξνπ, καο νδεγεί ζηε ζθέςε φηη κάιινλ 

πξφθεηηαη γηα θαηάινηπα ηεο ηειεπηαίαο λενιηζηθήο 

θάζεο, ακέζσο πξηλ απφ ηελ είζνδν ηεο ΠΕΦ, ή ηεο 

κεηάβαζεο πξνο ην αξραηφηεξν ζηάδην ηεο Πξψηκεο 

Φαιθνθξαηίαο. 
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επίπεδν ηνπ θαησθιίνπ
16

. 

Σηελ ίδηα ηνκή, ςειφηεξα φκσο, ζε 

ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ χζηεξε θάζε ηεο 

ΠΕΦ ή ηελ πξψηκε ΜΕΦ (13,1 κ.) εληνπίζζεθε 

θεξακηθφο θιίβαλνο (Πίλ. ΦΦV. 3). Είρε 

θαηαξξεχζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, νξηζκέλα φκσο θαηάινηπα είραλ αθεζεί 

θαηά ρψξαλ, φπνπ ηζνπεδψζεθαλ. Τν δάπεδν 

ηνπ θιηβάλνπ ήηαλ θπθιηθφ, κε δηάκεηξν 1,2 κ., 

ειαθξψο ρακειφηεξν ζην θέληξν απφ φζν ζηηο 

πιεπξέο. Τα ηνηρψκαηα θαη ην δάπεδν 

απαξηίδνληαλ απφ ρνλδξνεηδή εξπζξφ πειφ, 

επελδπκέλν κε ιεπηφ ζηξψκα ιεπηνχ ιεπθνχ 

πιηθνχ, πηζαλψο θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπ 

πεινχ. Τα ηνηρψκαηα δηαηεξνχληαλ ζε χςνο 

0,20 κ. επάλσ απφ ηε βάζε, ελψ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο γηα ζνισηή νξνθή χςνπο 0,90 κ. Σηα 

βνξεηνδπηηθά είρε θαηαζθεπαζηεί ν ζάιακνο 

θαχζεο, κε άλνηγκα εχξνπο 0,42 κ., ηηο πιεπξέο 

ηνπ νπνίνπ φξηδαλ δχν ιίζνη βπζηζκέλνη ζηα 

πήιηλα ηνηρψκαηα. Δηαζψζεθαλ ππνιείκκαηα 

δχν πιεπξηθψλ ηνίρσλ, ζε απφζηαζε 0,90 κ. 

κεηαμχ ηνπο, θαη πήιηλν δάπεδν ην νπνίν 

                                                 
16

 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π., 153. Heurtley, 

φ.π. 

δηαδερφηαλ κε θιίζε πξνο ηα θάησ ην δάπεδν 

ηνπ θιηβάλνπ. Εληνπίζζεθαλ δπζδηάθξηηα 

ζξαχζκαηα, ίζσο πξνεξρφκελα απφ ζσιήλα πνπ 

νδεγνχζε ζε θαπλνδφρν
17

. 

Σομή Ν: ζην 17,75 κ. (ηέιε Νενιηζηθήο 

επνρήο – αξρέο ΠΕΦ) βξέζεθε ιίζηλνο ηνίρνο
18

 

(Πίλ. ΦΦV. 3 δεμηά) πιάηνπο 0,65 θαη χςνπο 

0,25 κ., ε κία καθξά πιεπξά ηνπ νπνίνπ 

θαίλεηαη φηη είρε αλαιεκκαηηθφ ραξαθηήξα, 

θαζψο ζπγθξαηνχζε ην θπζηθφ έδαθνο, ψζηε λα 

ζρεκαηίδεηαη άλδεξν. Σην βφξεην άθξν ηνπ 

ηνίρνπ ππήξρε δάπεδν, κεξηθψο δηακνξθσκέλν 

ζην θπζηθφ έδαθνο θαη κεξηθψο ζε επίρσζε 

επάλσ απφ ηα θαηάινηπα πξσηκφηεξσλ 

νηθηζκψλ. Παξάιιεια ζε εθείλν απνθαιχθζεθε, 

ζε επαθή κε ηελ άιιε καθξά πιεπξά ηνπ 

ηνίρνπ, ιίζηλν πιαθφζηξσην κε πιάηνο 0,80 κ. 

Σε επαθή κε ηελ ίδηα πιεπξά ηνπ ηνίρνπ 

απνθαιχθζεθε ιίζηλε εκηθπθιηθή εζηία, ε 

νπνία ζεσξήζεθε παξφκνηα κε ΠΕ εζηίεο απφ 

ηελ Εχηξεζε
19

, πνπ επίζεο εθάπηνληαλ ησλ 

ηνίρσλ ησλ νηθνδνκεκάησλ. 

                                                 
17

 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π., 154. Heurtley, 

φ.π., 5-7. 
18

 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π., 153. Heurtley, 

φ.π., 5. 
19

 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π., παξαηήξεζε 

ζηελ υποσημείωση 1. 
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ΜΟΛΤΒΟΠΤΡΓΟ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 
 

Θέση: Ο Μνιπβόππξγνο βξίζθεηαη ζηνλ θόιπν 

ηεο Τνξώλεο (θόιπνο Καζζάλδξαο ή 

Τνξσλαίνο) ζηε Χαιθηδηθή (Πίλ. XXVI. 1), 6 

ρηιηόκεηξα από ην Μπξηόθπην (Νέα Όιπλζνο)
1
. 

Ο πξντζηνξηθόο νηθηζκόο βξηζθόηαλ ζε ιόθν 

πνπ απείρε 100 κ. από ηελ αθηή
2
 (Πίλ. XXVI. 

2). 

 

Όνομα: Τν όλνκα ηεο πξντζηνξηθήο ζέζεο 

νθείιεηαη ζην κηθξό νκώλπκν ρσξηό ζηνλ θόιπν 

ηεο Τνξώλεο. 

 

Μορυή: Ο ιόθνο έθηαλε ζην ύςνο ησλ 8 κ. 

επάλσ από ηε ζάιαζζα πξηλ από ηελ αλαζθαθή, 

ελώ κόλν ζηα 4,5 κ. επάλσ από ηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν (Πίλ. XXVI. 2), αλ θαη 

ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ήηαλ αθόκα ςειόηεξνο. 

Τν αξρηθό ύςνο ηνπ ιόθνπ, πξηλ από ηελ έλαξμε 

ηεο πξντζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο ζηε ζέζε, 

έθηαλε ζηα 3 κ., όπσο ππνινγίζηεθε από ηελ 

αλαζθαθηθή έξεπλα
3
. 

 

Έρεσνα: Σηε ζέζε αλέζθαςε ν Heurtley ην 

1928, έηνο θαηά ην νπνίν εξγάζηεθε θαη ζηνλ 

Άγην Μάκα
4
. 

 

Ανασκαυές: Τέζζεξηο ηνκείο (A – D) 

αλνίρζεθαλ αξρηθά ζε θάζε πιεπξά ηνπ ιόθνπ 

                                                 
1
 Heurtley – Ralegh-Radford 1927-1928, 156. 

2
 Heurtley, PM, 10. 

3
 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. ππνζεκ. 1, 156. 

Heurtley, ό.π. 
4
 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 117. Heurtley, 

ό.π., xx. 

(Πίλ. XXVII. 1), από όπνπ ην ρώκα 

απνκαθξύλζεθε ζε ζηξώκαηα ηνπ κηζνύ 

κέηξνπ. Ο βαζκόο έξεπλαο ζε θάζε ηνκέα δελ 

ήηαλ αλάινγνο, θαζώο ν ηνκέαο Α 

εγθαηαιείθζεθε, πξνθαλώο ιόγσ ηεο απνπζίαο 

επξεκάησλ ζηα θαηώηεξα ζηξώκαηά ηνπ, ελώ 

από ηνπο ππόινηπνπο ππήξμε κηθξή δπζρέξεηα 

πιήξνπο θάιπςεο ηνπ ηνκέα D, θαζώο ζην 

βόξεην άθξν ηνπ ππήξραλ δέληξα
5
. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Ο Heurtley 

αλαθέξεη όηη θαηά ηελ έξεπλά ηνπ ήξζε ζην θσο 

Μεζνειιαδηθόο νηθηζκόο (ηνλ απνθαιεί 

Μηλύεην) επάλσ ζε αξραηόηεξα θαηάινηπα, ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ είρε 

θαηαζηξαθεί. Σηε λόηηα πιεπξά ηνπ ιόθνπ δελ 

βξέζεθαλ θαηάινηπα πξηλ από ηα 

Μεζνειιαδηθά, επνκέλσο ε έξεπλα ηεο 

Πξώηκεο Επνρήο ηνπ Χαιθνύ ζηεξίρζεθε ζηε 

βόξεηα πιεπξά
6
. Σηελ πεξίνδν απηή απνδόζεθαλ 

δύν νηθηζκνί. Οξηζκέλεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε 

νηθηζκό ηεο Ύζηεξεο Επνρήο ηνπ Χαιθνύ αιιά 

θαη εγθαηάζηαζε ηεο Επνρήο ηνπ Σηδήξνπ 

καξηπξνύλ καθξά δηάξθεηα ηεο αλζξώπηλεο 

παξνπζίαο ζηε ζέζε
7
. 

 Οη παξερόκελεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη 

επαξθείο γηα ηε ρξνλνιόγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηεο ΠΕΧ ζηνλ Μνιπβόππξγν. Ίζσο βνεζά 

θάπσο ε παξαηήξεζε όηη ε εγθαηάζηαζε ζηε 

ζέζε μεθίλεζε αξγόηεξα από απηή ζηνλ Άγην 

Μάκα
8
. Σε ζπλδπαζκό κε ηελ παξαηήξεζε 

απηή, ην γεγνλόο όηη δελ εληνπίζζεθε λενιηζηθό 

επίπεδν ζηε ζέζε
9
, ελώ επάλσ από ηα 

πζηεξόηεξα θαηάινηπα ηεο ΠΕΧ αθνινύζεζε ν 

Μεζνειιαδηθόο νηθηζκόο, ίζσο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αληηζηνίρηζε ηεο αξραηόηεξεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ Μνιπβόππξγνπ (Οηθηζκόο 1) 

κε ηελ πξώηκε ΠΕΧ ηεο Μαθεδνλίαο, ελώ ηεο 

δεύηεξεο (Οηθηζκόο 2) κε ηελ ύζηεξε. Να 

ζεκεησζεί όηη ηα ίδηα ζρέδηα ηεο 

ζηξσκαηνγξαθίαο, όπσο παξαηίζεληαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο ηεο ζέζεηο, παξνπζηάδνπλ 

                                                 
5
 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 158. Heurtley, 

ό.π., 10. 
6
 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. Heurtley, ό.π., 12. 

7
 Heurtley, ό.π., 14, 16. 

8
 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. ππνζεκ. 1, 176. 

9
 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 161. 
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δηαθνξνπνίεζε ζην ζρνιηαζκό: ζην ζρέδην 

Heurtley – Ralegh-Radford
10

 (Πίλ. XXVIΙ. 2 

επάλσ) νη νηθηζκνί ζεκεηώλνληαη σο Πεξίνδνη 

Α1 θαη Α2, ελώ ζην ζρέδην Heurtley
11

 (Πίλ. 

XXVIΙ. 2 θάησ) σο ΠΕΧ 1 θαη 2 (ίζσο επεηδή 

είρε πξνρσξήζεη κεξηθά αξγόηεξα ρξόληα ε 

κειέηε ηεο θεξακηθήο;). 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

ΟΙΚΙΜΟ 1: Πξόθεηηαη γηα ηνλ αξραηόηεξν 

από ηνπο δύν νηθηζκνύο ηεο ΠΕΧ πνπ 

εληνπίζζεθαλ ζηε ζέζε
12

. Απνδόζεθαλ ζε 

απηόλ ηα ππνιείκκαηα δύν νηθηώλ
13

, 

απνηεινύκελσλ από απνζαζξσκέλνπο ηνίρνπο 

σκνπιίλζσλ. Τν πιάηνο ησλ ηνίρσλ 

ππνινγίζζεθε ζηα 0,60 πεξ. κ. Οη ηνίρνη δελ 

έθεξαλ ιίζηλν ζεκέιην ή μύιηλν πιαίζην. Η κία 

από ηηο νηθίεο, θαινύκελε αλαηνιηθή, είρε 

δηαζηάζεηο ζην εζσηεξηθό ηεο 7 x 5,2 κ. Η 

δπηηθή νηθία δελ ζώζεθε ζε όιε ηελ έθηαζή ηεο. 

Οη δύν νηθίεο ζεκειηώζεθαλ θαηόπηλ 

απνιάμεπζεο ηνπ εδάθνπο, έηζη ώζηε λα 

δηακνξθσζνύλ θαηάιιειεο επηθάλεηεο 

έδξαζεο
14

, κε απνηέιεζκα, ην δηάζηεκα κεηαμύ 

ηνπο θαη ε πεξηνρή ζηα λόηηά ηνπο λα είλαη 

ππεξπςσκέλε θαηά 1 κ. ζε ζύγθξηζε κε ην 

εζσηεξηθό ηνπο (Πίλ. XXVII. 3, κεηαμύ αξ. 11 

                                                 
10

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 159, ζρ. a. 
11

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 2, 13, ζρ. b. 
12

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. ππνζεκ. 1, 159. 
13

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 173. Heurtley, 

ό.π. ππνζεκ. 2, 14. 
14

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 160. 

θαη 11). Σπλνδεύνληαλ θαη νη δύν από ιάθθνπο 

(Πίλ. XXVII. 2, αξ. 10) θνληά ζην αλαηνιηθό 

ηνπο άθξν, ε ρξήζε σζηόζν ησλ ιάθθσλ απηώλ 

δελ εξκελεύηεθε (βόζξνη;). Τα ζρέδηα ησλ 

αλαζθαθώλ ζεκεηώλνπλ ζηνλ αξραηόηεξν 

νηθηζκό ηελ παξνπζία ιηζόζηξσηνπ δαπέδνπ 

(Πίλ. XXVII. 2, αξ. 9). 

 

ΟΙΚΙΜΟ 2: Σηνλ πζηεξόηεξν από ηνπο δύν 

νηθηζκνύο βξέζεθαλ δύν ιηζόζηξσηα δάπεδα ζε 

δηαθνξεηηθό βάζνο (ην έλα θαηά 0,20 κ. 

ςειόηεξα από ην άιιν)
15

 (Πίλ. XXVII. 2, αξ. 

7). Η παξνπζία ησλ δύν απηώλ θαηαζθεπώλ ζε 

δηαθνξεηηθό επίπεδν ππέδεημε αλαθαηαζθεπή 

ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ δεύηεξνπ νηθηζκνύ
16

. Καη 

ζηελ εγθαηάζηαζε απηή αλαγλσξίζηεθαλ ηα 

θαηάινηπα κηαο νηθίαο, νξζνγώληαο, πιάηνπο 3,3 

κ., πνπ δηέζσζε ηνίρν από σκνπιίλζνπο. Ωο 

ππνιείκκαηα ελόο αθόκα ηνίρνπ, πξνθαλώο ελόο 

ζεκειίνπ, αλαγλσξίζζεθαλ ιίγεο κεγαιύηεξεο 

πέηξεο
17

. Κάησ από ην θαηώηεξν ιηζόζηξσην 

δάπεδν βξέζεθε ειιεηςνεηδήο βόζξνο, πνπ πξνο 

ηνλ ππζκέλα ηνπ ζηέλεπε. Οη δηαζηάζεηο ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ήηαλ 2 x 1 κ. θαη ην βάζνο ηνπ 

0,40 κ. Χαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε νξηνζέηεζή ηνπ, 

από ιίζνπο ζηεξηγκέλνπο κε πειό. Ο βόζξνο 

βξέζεθε γεκηζκέλνο κε ζηάρηεο, θάξβνπλα, 

όζηξαθα αγγείσλ θαη ιίγα νζηά δώσλ. Η ρξήζε 

ηνπ απνδόζεθε ζε θνύξλν. 

                                                 
15

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 173. Heurtley, 

ό.π. ππνζεκ. 2, 14-15. 
16

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 160. 
17

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 2, 14. 
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ΙΒΗΡΗ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέση: Η ίβεξε Χαιθηδηθήο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ζρεδόλ ηεο δπηηθήο αθηήο ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηεο Καζζάλδξαο, ζηνλ Θεξκατθό 

θόιπν (Πίλ. XXVIII. 1). Απνηειεί επίλεην ηεο 

νκώλπκεο πόιεο
1
. Η πξντζηνξηθή ζέζε 

εληνπίζζεθε ζηνλ ιόθν Βάγηα, ζην βόξεην άθξν 

ηεο παξαιίαο. Η Ν-ΝΑ πιεπξά ηνπ ιόθνπ 

βξίζθεηαη ζε επαθή ζρεδόλ κε ηε ίβεξε
2
. 

 

Όνομα: Σν όλνκα ηεο ζέζεο νθείιεηαη ζηνλ 

ζύγρξνλν νηθηζκό ηεο ίβεξεο, θνληά ζηνλ 

νπνίν ηνπνζεηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ΠΔΧ
3
. 

 

Μορυή: Ο ιόθνο είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλνο. 

Η Ν-ΝΑ πιεπξά ηνπ, όπσο ζεκεηώζεθε, 

βξίζθεηαη ζε επαθή ζρεδόλ κε ηνλ νηθηζκό ηεο 

ίβεξεο θαη παξνπζηάδεη νκαιή θιίζε. ην 

ζεκείν απηό εληνπίζζεθε ε πξντζηνξηθή 

εγθαηάζηαζε. Η ΒΓ πιαγηά είλαη απόηνκε θαη 

πςώλεηαη πνιύ θνληά ζηε ζάιαζζα έηζη ώζηε 

έρεη δηαβξσζεί από ην λεξό
4
. 

 

Έρεσνα: Η αλαζθαθή αθνινύζεζε κεηά από 

παξάλνκε εθζθαθή (ρσξίο επίβιεςε ηεο 

αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο, αλ θαη είρε ηεζεί όξνο 

παξαθνινύζεζεο από ηελ ΙΣ΄ Δ.Π.Κ.Α.) θαηά 

ηελ νπνία θαηαζηξάθεθαλ αξραηνινγηθά 

θαηάινηπα. Ξεθίλεζε ην 2002 έρνληαο ζσζηηθό 

                                                 
1
 Δ.Γ.Δ., Σόκνο Γ΄, 269. 

2
 Σζηγαξίδα θ.ά. 2002, 385. 

3
 ό.π. 

4
 ό.π. 

ραξαθηήξα
5
 θαη, έσο ην 2003 ηνπιάρηζηνλ, 

βξηζθόηαλ ζε εμέιημε
6
. ηα πξνβιήκαηα ηεο 

έξεπλαο ζηε ζέζε πξέπεη λα πξνζηεζεί επξεία 

απνρσκάησζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ ιόθνπ. 

 

Ανασκαυές: Γηελεξγήζεθαλ δνθηκαζηηθέο 

ηνκέο ζε δύν αγξνηεκάρηα θαη δηακνξθώζεθε 

ζηε ζπλέρεηα θάλλαβνο δηαζηάζεσλ 20 x 45 κ., 

κε ηνκέο 5 x 5 κ., θαη θαλνληθό πξνζαλαηνιηζκό 

(από Β–Ν θαη από Α–Γ)
7
. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Η ζέζε είρε 

εμαξρήο θαηαγξαθεί σο πεξηέρνπζα θαηάινηπα 

ηεο ΠΔΧ θαη ηεο Ρσκατθήο πεξηόδνπ
8
, θάηη πνπ 

θαίλεηαη όηη άξρηζε λα επηβεβαηώλεη ε 

αλαζθαθηθή έξεπλα. Ωζηόζν, εθηόο από ηα 

ιείςαλα ηεο ΠΔΧ θαη ηε ξσκατθή θεξακηθή, 

αξρατθά θεξακίδηα
9
 ππνδεηθλύνπλ θαηνίθεζε 

θαη ζε ελδηάκεζεο πεξηόδνπο ησλ ηζηνξηθώλ 

ρξόλσλ. Η θαηαγξαθή «Μηλπαθήο» θεξακεηθήο 

επεθηείλεη ηελ πξντζηνξηθή θαηνίθεζε έσο ηε 

Μέζε Δπνρή ηνπ Χαιθνύ
10

. Η νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ αξραηόηεηα θαίλεηαη 

όηη ήηαλ εθηεηακέλε, θπξίσο ζηα ΝΑ ηνπ 

ρώξνπ. Σα αξραηνινγηθά θαηάινηπα 

εληνπίζζεθαλ ζπγθεληξσκέλα ζε δύν ηνκείο 

(βόξεηνο θαη λόηηνο) πνπ ρσξίδνληαλ από 

ισξίδα θαηνθίηξηλνπ ακκώδνπο ρώκαηνο 

πιάηνπο 3 κ
11

. 

Η θεξακηθή πνπ ζπζρεηίζηεθε κε 

ζπγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα από ηε 

ζέζε, αλ θαη γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη ζαθή 

δηάηαμε ησλ ηειεπηαίσλ ππάξρνπλ επίζεο 

πξνβιήκαηα, θαίλεηαη όηη ρξνλνινγεί ηνλ θύξην 

όγθν ησλ νηθνδνκηθώλ ιεηςάλσλ ζηνπο δύν 

ηνκείο ηεο αλαζθαθήο ζηηο πξνρσξεκέλεο 

θάζεηο ηεο ΠΔΧ
12

. εκεηώζεθαλ κάιηζηα 

ρξνλνινγηθνί ζπζρεηηζκνί κε ζέζεηο ηόζν ηεο 

Χαιθηδηθήο όζν θαη ησλ ππόινηπσλ πεξηνρώλ 

                                                 
5
 ό.π. 

6
 Απγέξνο θ.ά. 2003, 359. 

7
 Σζηγαξίδα θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 2, 386. 

8
 ό.π., 385. 

9
 ό.π. 

10
 ό.π., 388. 

11
 ό.π., 386. 

12
 ό.π., 389. 
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ηεο Μαθεδνλίαο, γηα παξάδεηγκα κε ηε θάζε Vb 

ησλ ηηαγξώλ θαη ηελ πεξίνδν Α ηνπ 

Καζηαλά
13

. Οη πξώηεο εθηηκήζεηο γηα ηε 

ρξνλνιόγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο Πξώηκεο 

Χαιθνθξαηίαο ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο 

πεξηόδνπ θαίλεηαη όηη επηβεβαηώζεθαλ θαη κεηά 

ηε δεύηεξε αλαζθαθηθή πεξίνδν
14

, αλ θαη αθόκα 

ε κειέηε ηεο θεξακηθήο ραξαθηεξίζηεθε σο 

επξηζθόκελε ζε πξνθαηαξθηηθό ζηάδην. 

Γηαζαθελίζηεθε όκσο όηη ππήξμε ρξνλνινγηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δύν ηνκείο ηεο 

αλαζθαθήο, ηνλ βόξεην θαη λόηην, θαζώο ν 

δεύηεξνο ζπζρεηίζηεθε κε «Μηλπαθή 

θεξακηθή», πνπ παξαπέκπεη ζηε Μέζε 

Χαιθνθξαηία
15

, όπσο είρε εμάιινπ δηαθαλεί 

κεηά ηελ πξώηε αλαζθαθηθή πεξίνδν
16

. 

Από ηνπο δύν ηνκείο ηεο αλαζθαθήο ν 

βόξεηνο ρξνλνινγήζεθε ζε πξνρσξεκέλε θάζε 

ηεο Πξώηκεο Χαιθνθξαηίαο, ελώ ν λόηηνο ζηε 

Μέζε Δπνρή ηνπ Χαιθνύ. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Σα θαηάινηπα ηεο ΠΔΧ 

ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο από ηνίρνπο 

θαηαζθεπαζκέλνπο κε αξγνύο ιίζνπο, αλ θαη 

βξέζεθαλ ππνιείκκαηα θαη άιισλ 

θαηαζθεπώλ
17

. 

Βόρειος Σομέας: Ο βόξεηνο ηνκέαο είρε 

δηακνξθσζεί ζε δύν επίπεδα, ην δπηηθό θαη 

αλαηνιηθό, κε ην δεύηεξν (Πίλ. XXIX. 1) λα 

δηαηάζζεηαη έσο θαη 1,5 κ. ρακειόηεξα από ην 

πξώην (Πίλ. XXVIII. 2). Η πεξηνρή είρε έηζη ηε 

κνξθή δύν αλδήξσλ, ζηα νπνία απισλόηαλ ε 

πξντζηνξηθή θαηνίθεζε
18

. 

ην βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηνπ βόξεηνπ 

ηνκέα δύν εγθαξζίσο δηαζηαπξνύκελνη ηνίρνη, 

κεγαιύηεξνο ν έλαο, κε κήθνο 12,5 κ. θαη 

πξνζαλαηνιηζκό Β-Ν, θαη κηθξόηεξνο ν άιινο, 

κε κήθνο 7 κ. θαη πξνζαλαηνιηζκό Α-Γ, ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλνη από ιίζνπο δηαθόξσλ 

κεγεζώλ θαη ζύζηαζεο, απνηεινύζαλ δε ηα 

θαηάινηπα ελόο θηεξίνπ κεγάισλ δηαζηάζεσλ
19

 

(αλώηεξν επίπεδν, Πίλ. XXVIII. 2). Η πηζαλή 

ζέζε ελόο αλνίγκαηνο (ζύξαο;) πιάηνπο 1,5 κ. 

                                                 
13

 Alram-Stern 2004, 819. 
14

 Απγέξνο θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 6, 363. 
15

 ό.π., 364. 
16

 Σζηγαξίδα θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 2, 388. 
17

 ό.π., 385. 
18

 Απγέξνο θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 6, 360. 
19

 ό.π. 359. 

ζεκεηώζεθε θνληά ζηε ζπκβνιή ηνπο, επάλσ 

ζηνλ κεγαιύηεξν. Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλνίγκαηνο ήηαλ ην βαζύηεξν ζεκείν εύξεζεο 

ησλ ιίζσλ ηνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαηώηεξε 

ζηάζκε ηνπ ηνίρνπ ζηνλ νπνίν εληνπίζζεθε, 

αιιά θαη ε αξαηόηεξε δηάηαμή ηνπο. Σν κεγάιν 

ύςνο δηαηήξεζεο ηνπ κηθξόηεξνπ ζε κήθνο 

ηνίρνπ (έσο ηα 0,90 κ.) θαη ε ζηξσκαηνγξαθία 

νδήγεζαλ ζε ζθέςεηο επαλαρξεζηκνπνίεζήο 

ηνπ, σζηόζν δελ ππήξμαλ ελδείμεηο 

αλαθαηαζθεπήο
20

. Πάλησο, πξνηάζεθε γη’ απηόλ 

θαη αλαρσκαηηθή ρξήζε
21

. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

όηη ην θηήξην πνπ ζπληζηνύζαλ νη δύν ηνίρνη 

ζεσξήζεθε πζηεξόηεξν ηεο δηεπίπεδεο 

δηακόξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζώο ν 

κηθξόηεξνο ηνίρνο είρε δηαηαξάμεη ηα ζηξώκαηά 

ηεο
22

. 

Άιιεο ζπγθεληξώζεηο ιίζσλ ππέδεημαλ 

ηελ ύπαξμε, κνηξαζκέλσλ ζηα δύν επίπεδα ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη πξσηκόηεξσλ ησλ δύν 

πξναλαθεξζέλησλ ηνίρσλ
23

, ησλ εμήο: α) 

θνύξλνπ ή εζηίαο, β) κηαο θπθιηθήο πιαηθόξκαο 

κε ηξνθνπαξαζθεπαζηηθό ραξαθηήξα θαη γ) 

ελόο αθόκα θηίζκαηνο κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηεηξάγσλε πιαηθόξκα.  

Ο θνύξλνο ή εζηία ππνδείρζεθαλ από 

ζπγθέληξσζε ιίζσλ κέζα ζε έληνλν ηεθξό ρώκα 

θαη αθαλόληζηε ιηζνξξηπή πνπ πεξηβαιιόηαλ 

από εξπζξό πειόρσκα
24

. Αλαγλσξίζζεθε ζηελ 

πεξηνρή έλαο κεγάινο ππόζθαθνο ρώξνο (Πίλ. 

XXIX. 2 αξηζηεξά), δηαζηάζεσλ 6 x 4 κ., κε 

ζπγθιίλνληα πξνο ηνλ ππζκέλα ηνηρώκαηα, 

αλνηρηόο αλαηνιηθά. Απνδόζεθε ζε απηή ηελ 

θνηιόηεηα δάπεδν κε αθέξαηα αγγεία ή 

ζξαύζκαηα άιισλ. Σέζζεξηο παζζαιόηξππεο ζε 

απνζηάζεηο 60-70 εθ. κεηαμύ ηνπο ζην δπηηθό 

ηκήκα ηεο θνηιόηεηαο ππνδεηθλύνπλ κηα 

μερσξηζηή επηθάλεηα ρξήζεο
25

. Γελ 

μεθαζαξίδεηαη σζηόζν εάλ ην ζύλνιν απηό 

ζπλνξεύεη ή ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνύξλν/εζηία, 

ελώ νη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζα κπνξνύζαλ λα 

ππνδεηθλύνπλ όκνξεο αιιά δηαθνξεηηθέο 

θαηαζθεπέο. 

Η θπθιηθή πιαηθόξκα
26

 (Πίλ. XXIX. 2 

κέζε) είρε δηάκεηξν 1 κ. θαη απνηειείην από 

αξγνύο ιίζνπο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

                                                 
20

 Σζηγαξίδα θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 2, 386-7. 
21

 Απγέξνο θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 6, 360. 
22

 ό.π. 
23

 ό.π., 361. 
24

 Σζηγαξίδα θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 2, 387. Απγέξνο θ.ά., 

ό.π., 360. 
25

 Απγέξνο θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 6, 361. 
26

 ό.π. 
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βξέζεθαλ πνιιά όζηξαθα. πζρεηίζηεθε κε 

ιίζηλνπο ηξηπηήξεο θαη ηξηβεία, θαίλεηαη δε όηη 

είρε ηξνθνπαξαζθεπαζηηθό ραξαθηήξα. Όια ηα 

πξναλαθεξζέληα (εζηία, θνηιόηεηα, πιαηθόξκα) 

απνδίδνληαη ζην αλώηεξν από ηα δύν επίπεδα 

ηνπ βόξεηνπ ηνκέα. 

ην θαηώηεξν επίπεδν (Πίλ. XXIX. 1), 

ζηα ΒΑ ηνπ βόξεηνπ ηνκέα, δύν παξάιιειεο 

αιιά όρη εμίζνπ επδηάθξηηεο ζεηξέο ιίζσλ 

κήθνπο 11 κ. θαη κηα θάζεηε ζε απηέο, κε κήθνο 

5 κ., απνηεινύζαλ ηα θαηάινηπα ησλ 

εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ελόο αθόκα κεγάινπ 

θηεξίνπ ζηε ζέζε. ην βόξεην ηκήκα ηνπ 

θηεξίνπ απνκνλσλόηαλ ρώξνο κε ηε βνήζεηα 

ελόο αθόκα εγθάξζηνπ πξνο ηνπο δύν 

παξάιιεινπο ηνίρνπ. Ο ρώξνο ζπζρεηίζηεθε κε 

δάπεδν ζην νπνίν ππήξμε δξαζηεξηόηεηα, όπσο 

ππέδεημαλ ηα ζξαύζκαηα κεγάισλ αγγείσλ θαη 

αξθεηά ηξηβεία (Πίλ. XXIX. 2 δεμηά). Έμσ από 

ην ρώξν απηό, ζηε γσλία ηεο κεζνηνηρίαο κε ηνλ 

αλαηνιηθόηεξν από ηνπο δύν επηκήθεηο ηνίρνπο, 

ηεηξάγσλε ιίζηλε πιαηθόξκα δελ ζηάζεθε 

δπλαηό λα εξκελεπηεί
27

. 

                                                 
27

 ό.π., 362. 
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ΠΟΛΤΥΡΟΝΟ και ΘΕΟΔΩΡΕΪΚΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέζεις: Η θνηλόηεηα Πνιπρξόλνπ (πξν ηνπ 

1940: Μεηότι Πολστρόνοσ) βξίζθεηαη ζηε 

ρεξζόλεζν Καζζάλδξα ηνπ λνκνύ Υαιθηδηθήο, 

ζηνλ θόιπν ηεο Καζζάλδξαο
1
 (Πίλ. ΥΥΥ. 1). Η 

Τούμπα Πολστρόνοσ εληνπίζζεθε ζε ηδησηηθό 

νηθόπεδν ζηηο δπηηθέο παξπθέο ιόθνπ ζην 

δπηηθό άθξν ηνπ ζύγρξνλνπ νηθηζκνύ
2
 (Πίλ. 

ΥΥΥ. 2). Δπίζεο ζην δπηηθό όξην ηνπ ίδηνπ 

νηθηζκνύ εθηείλεηαη ε ζέζε Θεοδωρέικα, ζηηο 

βόξεηεο παξπθέο θπζηθνύ πςώκαηνο
3
. 

Πξνήιζαλ θαη από ην ζεκείν απηό θαηάινηπα 

ηεο ΠΔΥ. 

 

Σούμπα Πολστρόνοσ 
 

Όνομα: Η ζέζε θέξεη ην όλνκα ηεο νκώλπκεο 

θνηλόηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη. 

 

Μορθή: Ο ιόθνο, όπνπ θαη ην νηθόπεδν, έρεη ηε 

κνξθή θπζηθνύ πςώκαηνο από ακκώδε ρώκαηα, 

πνπ δηαηξέζεθε ζε δύν κέξε ιόγσ ηεο δηάλνημεο 

επαξρηαθήο νδνύ (Πίλ. ΥΥΥΙ. 1). Δίλαη 

επηκήθεο θαη απνηειείηαη από δύν θνξπθέο. Η 

ςειόηεξε θνξπθή έρεη ύςνο 31,2 κ. από ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ελώ ε ρακειόηεξε 

25,3 κ.
4
 Δθηόο από ηελ αιινίσζε ιόγσ ηνπ 

                                                 
1
 Δ. Γ. Δ., ηόκνο Γ΄, 197. 

2
 Παππά 1990α, 317. 

3
 ό.π., 318. 

4
 Όπσο θαίλεηαη ζην Παππά 1990β, 387, ζρ. 2, ε 

ςειόηεξε θνξπθή είλαη ε βόξεηα - βνξεηναλαηνιηθή 

θαη ε ρακειόηεξε ε λόηηα - λνηηνδπηηθή. Ο δξόκνο 

αλάκεζά ηνπο έρεη θαηεύζπλζε πεξίπνπ ΒΓ – ΝΑ. 

δξόκνπ, ην ύςσκα ππέζηε απνρσκάησζε 

κεγάιεο θιίκαθαο ζηελ αλαηνιηθή θαη ζηε λόηηα 

πιεπξά ηνπ (όπνπ είρε ρηηζηεί παιηόηεξα 

θαηνηθία). Δπηρώζεηο αξραίαο θαηνίθεζεο 

θαίλεηαη όηη ππήξραλ κόλν ζηελ θνξπθή
5
. 

 

Έρεσνα: Αθνξκή γηα ηελ πεξηνξηζκέλε 

αλαζθαθή ζσζηηθνύ ραξαθηήξα έδσζε ε αίηεζε 

νηθνδνκηθήο άδεηαο ζε νηθόπεδν ζηε βάζε ηεο 

βνξεηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ ιόθνπ θαη ε 

αλεύξεζε νηθνδνκηθώλ θαηαινίπσλ ζηα λόηηα 

ηνπ ελ ιόγσ νηθνπέδνπ
6
. Σεο αλαζθαθήο ηνπ 

1990 πξνεγήζεθαλ απηνςία ην 1988 θαη 

δνθηκαζηηθή έξεπλα ην 1989, θαηά ηελ νπνία 

ήξζαλ ζην θσο ηα ζεκαληηθά αξραηνινγηθά 

θαηάινηπα
7
 πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Αναζκαθές: Δοκιμαζηικές ηομές 1989: ε 

κηθξέο δνθηκαζηηθέο ηνκέο ην θαινθαίξη ηνπ 

1989 εληνπίζηεθαλ αξραηνινγηθέο επηρώζεηο 

ήδε από ηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα
8
. Αναζκαθή 

1990: Υαξάρηεθαλ, όπσο θαίλεηαη από ην 

ζρέδην ηεο αλαζθαθήο
9
 (Πίλ. ΥΥΥΙ. 2) 15 

αλαζθαθηθά ηεηξάγσλα, σζηόζν, δελ 

αλαθέξεηαη αλ ε αλαζθαθή, πνπ μεθίλεζε από 

ηηο ηνκέο Β2, Β3 θαη Γ4
10

, ζπλερίζηεθε ζε 

νιόθιεξν ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ. Πηζαλώο νη 

εξγαζίεο λα επηθεληξώζεθαλ κόλν ζηα ζεκεία 

όπνπ θξίζεθε απαξαίηεην κεηά ηηο δνθηκαζηηθέο 

                                                                         
Δθόζνλ ε ζέζε ηεο ηνύκπαο ηνπ Πνιύρξνλνπ 

αλαθέξεηαη σο επξηζθόκελε ζην δπηηθό άθξν ηνπ 

ζύγρξνλνπ νηθηζκνύ, ν βνξξάο ζην ζρέδην ηεο ζει. 

386 (Πίλ. ΥΥΥ. 2) θαίλεηαη όηη ζεκεηώλεηαη 

ιαλζαζκέλα, θαζώο ν εμαξηεκέλνο από ην ζεκείν 

απηό ηνπ νξίδνληα πξντζηνξηθόο νηθηζκόο ζα έπξεπε 

λα βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ. 

Αληηζέησο, ζην ζρέδην ηεο ζει. 387 (Πίλ. ΥΥΥΙ. 1) ν 

βνξξάο θαίλεηαη όηη είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζσζηά, 

θξίλνληαο θαη από ηε ζέζε ηνπ Πνιύρξνλνπ ζηνλ 

ράξηε ηεο Υαιθηδηθήο (Πίλ. ΥΥΥ. 1). ηελ 

πεξίπησζε απηή ε ηνύκπα βξίζθεηαη πξάγκαηη ζην 

δπηηθό όξην ηνπ νηθηζκνύ. 
5
 Παππά 1990β, 385. 

6
 ό.π. 

7
 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 2, 317. Παππά, ό.π. ππνζεκ. 

5, 385. 
8
 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 5, 385. 

9
 ό.π., 388, ζρ. 3. 

10
 ό.π., 385. 



Πολύτρονο και Θεοδωρέικα 

52 
 

ηνκέο. Οη κάξηπξεο αλάκεζα ζηα αλαζθαθηθά 

ηεηξάγσλα δελ ήηαλ δπλαηόλ λα παξνπζηάζνπλ 

θαλνληθόηεηα ιόγσ ηεο δελδξνθύηεπζεο ηνπ 

νηθνπέδνπ
11

. 

 

ηρωμαηογραθία / Υρονολόγηζη: ηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πνιπρξόλνπ 

εληνπίζζεθαλ νηθηζκόο θαη λεθξνηαθείν 

αξρατθώλ-θιαζηθώλ ρξόλσλ. Η ηζηνξία ηεο 

πεξηνρήο θαίλεηαη όηη είρε καθξά δηάξθεηα αθνύ 

επηβεβαηώζεθε θαη ε ύπαξμε  εγθαηάζηαζεο ηεο 

ύζηεξεο Ρσκατθήο πεξηόδνπ. ηελ πεξηνρή 

όκσο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ δελ θαίλεηαη λα ππήξμαλ πζηεξόηεξεο 

θάζεηο θαηά ηελ αξραηόηεηα, ελώ νη αιινηώζεηο 

πνπ ππέζηε ν ιόθνο, όπσο ήδε ζεκεηώζεθε, 

νθείινληαη ζε ελέξγεηεο λεόηεξσλ ρξόλσλ. 

Η ρξνλνιόγεζε ηεο ζέζεο ζηεξίρηεθε 

ζε θεξακηθή θπξίσο ρνλδξνεηδή, κε επηθάλεηεο 

αδξά επεμεξγαζκέλεο. Αθόκα θαη ηα δείγκαηα 

κε ζηίιβσζε δελ ήηαλ πνιύ επηκειεκέλα. ε 

κεγάια αγγεία εθαξκόζηεθε πνηθίιε πιαζηηθή 

δηαθόζκεζε κε θακππιόγξακκα αιιά θαη 

επζύγξακκα θνζκήκαηα. Οξηζκέλα πιαζηηθά 

ζηνηρεία έθεξαλ εκπηέζεηο. πρλή ήηαλ ε 

παξνπζία θηαιώλ πνπ ζην ρείινο 

δηαθνζκήζεθαλ κε ηξνκπεηόζρεκεο απνθύζεηο, 

ή εγράξαμε. Οξηζκέλεο θηάιεο είραλ εζσζηξεθή 

ρείιε. Βξέζεθαλ κόλσηα θύπειια, θάλζαξνη, 

βάζεηο νμππύζκελσλ κηθξώλ αγγείσλ κε 

δηακπεξή νπή θαη ζσιελσηέο ιαβέο πηζαξηώλ
12

. 

Από όια απηά εμήρζε ην ζπκπέξαζκα 

όηη ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηηο 

πξνρσξεκέλεο θάζεηο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ
13

. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 ό.π. 
12

 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 2, 317-318. Παππά, ό.π., 391. 
13

 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 2, 318. Παππά, ό.π. ππνζεκ. 

5, 392, όπνπ ε θάζε ηνπ νηθηζκνύ ζπζρεηίζηεθε κε 

αληίζηνηρεο ζε νηθηζκνύο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, όπσο ζηνλ Άγην Μάκα, ζηα Κξηηζαλά 

(Δπαλνκή), ζην Πεξηβνιάθη θαη ζηνλ Καζηαλά 

(θάζε A). Δπίζεο, κε αληίζηνηρεο θάζεηο  νηθηζκώλ 

ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, όπσο ησλ ηηαγξώλ 

(θάζε Vb) θαη ηεο θάιαο σηήξνο Θάζνπ (λεόηεξε 

θάζε ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζηε ζέζε). 

Βι. θαη Alram-Stern 2004, 816, όπνπ επίζεο ε 

θεξακηθή ηεο ζέζεο ζπζρεηίδεηαη ρξνλνινγηθά κε 

εθείλε από άιιεο ζέζεηο ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

όπσο αλαθέξνληαη θαη ζην Παππά 1990. 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Περιοτή 1 (Πίλ. ΥΥΥΙ. 2) 

 

Δύο ηοίτοι
14

: Απνθαιύθζεθε (ηεηξ. Γ4) 

επξύο ηνίρνο κε θαηεύζπλζε ΒΓ-ΝΑ θαη πιάηνο 

1,20-1,50 κ., θαηαζθεπαζκέλνο από αξγνύο 

ιίζνπο. Αθνινπζήζεθε ζε κήθνο 7,50 πεξ. κ. 

ρεκάηηδε κέησπν κόλν πξνο βνξξάλ, 

απνηεινύκελν από δύν ζεηξέο κεγάισλ ιίζσλ, 

κε ηε κία ππεξθείκελε ηεο άιιεο, ελώ ν 

ππόινηπνο, πίζσ από ην κέησπν, 

ζπκπιεξσλόηαλ κε κηθξόηεξεο πέηξεο. Σν λόηην 

κέησπν δελ ζρεκαηηδόηαλ, θαζώο θαίλεηαη όηη 

δελ ζα ήηαλ νξαηό, θξίλνληαο από ην γεγνλόο 

όηη πνιύ θνληά βξηζθόηαλ ν θπζηθόο βξάρνο. Η 

θαηαζθεπή εξκελεύηεθε σο αλαιεκκαηηθή, κε 

ζθνπό ηε ζπγθξάηεζε αλδήξνπ πνπ εθηεηλόηαλ 

πξνο λόηνλ. Ο ρώξνο κεηαμύ ηνίρνπ θαη βξάρνπ 

είρε κπαδσζεί. ηε ζπλέρεηα ηνπ ηνίρνπ απηνύ 

πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά απνθαιύθζεθε  

δεύηεξνο ηνίρνο, ζηελόηεξνο, θάζεηνο ζηνλ 

πξώην, πνπ ζεσξήζεθε κεηαγελέζηεξνο (ηεηξ. 

Γ4). Δίρε πιάηνο 0,60-0,70 κ. Βόξεηα ηνπ 

κεηώπνπ ηνπ πξώηνπ ηνίρνπ, έμσ από ην άλδεξν 

πνπ απηόο ζπγθξαηνύζε, επηρώζεηο ζπλδέζεθαλ 

κε ηνλ ρώξν πνπ ζρεκαηίζζεθε κεηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κηθξόηεξνπ ηνίρνπ. 

Σμήμα καηαζκεσής
15

: Δπάλσ ζην 

άλδεξν πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο 

βξέζεθε θαηαζθεπή (Πίλ. ΥΥΥΙΙ.1), ηκήκα ηεο 

νπνίαο ραλόηαλ ζηε λόηηα παξεηά ηνπ 

ζθάκκαηνο. Καηαζθεπάζζεθε από αξγνύο 

ιίζνπο, ζπλδεδεκέλνπο κε σκό πειό, γεγνλόο 

πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εξκελεία ηνπ ζπλόινπ σο 

εζηίαο. Μεηαμύ ησλ ιίζσλ απηώλ βξέζεθε 

ηξηβείν. Με ηελ θαηαζθεπή ζπλδέζεθε δάπεδν, 

πνπ δηαθξηλόηαλ κόλν ζηελ παξεηά ηνπ 

ηεηξαγώλνπ, είρε ηε κνξθή ιεπηήο απόζεζεο 

άκκνπ θαη πεξηείρε κεγάια ηκήκαηα αγγείσλ 

(από πίζνπο θαη κηθξόηεξα αγγεία). 

 

Περιοτή 2 (Πίλ. ΥΥΥΙ. 2) 

 

Λιθοζωρός
16

: ηελ Πεξηνρή 2, θαηά 

κήθνο ηεο λόηηαο παξεηάο ηνπ ζθάκκαηνο, 

απνθαιύθζεθε ιηζνζσξόο (ηεηξ. Β3), 

δηαηεηαγκέλνο ζε αιιεπάιιειεο ζηξώζεηο. Γελ 

ζρεκάηηδε κέησπν. πζρεηίζηεθε κε ηνλ επξύ 

αλαιεκκαηηθό ηνίρν ησλ ηεηξ. Γ4-Γ4, ν νπνίνο 

                                                 
14

 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 5, 385. 
15

 ό.π. 
16

 ό.π., 389. 
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ζα είρε πξνζαξκνζζεί ζηελ πξνο δπζκάο 

θακπύιε ηνπ ιόθνπ. Πιάησκα ζην 

αλεμεξεύλεην, γσληαθό ηεηξάγσλν Β4, 

αληηκεησπίζζεθε σο ε ζπλέρεηα ηνπ αλδήξνπ 

ηεο Πεξηνρήο 1, άξρηδαλ όκσο πξνο ηα εδώ λα 

δηακνξθώλνληαη έληνλεο θιίζεηο. 

Άνδηρο
17

: Άιιν άλδεξν ζηα βόξεηα ηνπ 

ιηζνζσξνύ θαίλεηαη όηη απνηειείην από 

ακκώδεηο επηρώζεηο, πνπ πεξηείραλ κεγάιε 

πνζόηεηα θεξακηθήο θαη κηθξώλ επξεκάησλ. 

Επιμήκης Καηαζκεσή
18

: Πνιύ θνληά 

ζηνλ ιηζνζσξό, θαη όπσο θαίλεηαη από ην 

ζρέδην ηεο αλαζθαθήο, ζε επαθή κε απηόλ, 

επηκήθεο θαηαζθεπή (Πίλ. ΥΥΥΙΙ. 2), 

απνηεινύκελε από κία ζεηξά αξγώλ ιίζσλ, 

όξηδε κηθξό ρώξν, θαη απηήο όκσο ε ζπλέρεηα 

«ραλόηαλ» κέζα ζηελ αλαηνιηθή παξεηά ηνπ 

ζθάκκαηνο. Η θαηαζθεπή απνδόζεθε ζε ρώξν 

κε ηξνθνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλεπξεκάησλ: ηξηπηήξεο, 

ηξηβεία, θνκκάηηα από κεγάια θαη κηθξά αγγεία. 

 

Περιοτή 3 (Πίλ. ΥΥΥΙ. 2) 

 

Κσκλική καηαζκεσή
19

: Κπθιηθή 

θαηαζθεπή (Πίλ. ΥΥΥΙΙ. 3) εληνπίζζεθε ζην 

λνηηνδπηηθό ηκήκα ηνπ ηεηξαγώλνπ Β2: Λάθθνο 

θαλνληθνύ θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο, κε δηάκεηξν 

1,60-1,70 κ. θαη βάζνο κεγαιύηεξν ησλ 1,60 κ. 

ζηα Ν, είρε παξαβηάζεη παιαηόηεξεο επηρώζεηο. 

ηα ηνηρώκαηα έθεξε επέλδπζε από πειό, όρη 

θαζαξό αιιά κε πξνζκίμεηο, θαη πάρνο 0,10-

0,15 κ. Η επάιεηςε βξέζεθε ζε θαιύηεξε 

θαηάζηαζε ςειά (θαηά 0,80 κ. πεξ.) ελώ ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζίαδε ακειέζηεξε όςε. ην 

θαηώηεξν ηκήκα (0,20-0,30 κ.) δελ 

εληνπίζζεθαλ ίρλε ηεο. Τπέζηε εληνλόηαηε 

θαύζε κε απνηέιεζκα λα ςεζεί, ελώ 

επαθόινπζν ηεο δηεξγαζίαο απηήο ήηαλ ζηεθάλε 

θακέλνπ ρώκαηνο πεξηθεξεηαθά, κε πάρνο 0,10-

0,20 κ. Σν δάπεδν ηεο θαηαζθεπήο απνηειείην 

από ηα ππνιείκκαηα αξραηόηεξνπ ηοίτοσ: κηαο 

ηζρπξήο θαηαζθεπήο από αξγνύο ιίζνπο, κε 

θαηεύζπλζε από Α πξνο Γ, κέξνο ηεο νπνίαο 

κάιηζηα ελζσκαηώζεθε ζην ηνίρσκα ηεο 

θπθιηθήο θαηαζθεπήο. Η θαηαζθεπή έθεξε 

ζηόκην πξνο βνξξάλ, δηακνξθσκέλν από ηα ίδηα 

ηα ηνηρώκαηά ηεο, θαζώο απηά ζρεκάηηδαλ 

άλνηγκα πιάηνπο 0,50 κ. θαη ζηξέθνληαλ ζηε 

ζπλέρεηα πξνο ηα έμσ. ην ζεκείν απηό ην 

ηνίρσκά ηεο ζσδόηαλ ζε ύςνο 0,70 κ. Σν ζηόκην 

                                                 
17

 ό.π. 
18

 ό.π. 
19

 ό.π., 389-391. Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 13, 816. 

ππεξείρε ηνπ δαπέδνπ θαηά 0,40 κ. Η είζνδόο 

ηνπ είρε ζηξσζεί κε όζηξαθα. Σν πεξηερόκελν 

ηεο θαηαζθεπήο ζπκπεξηειάκβαλε πέηξεο, 

ηκήκαηα από ρνλδξνεηδή θπξίσο θεξακηθή θαη 

θνκκάηηα άκνξθνπ ςεκέλνπ πεινύ, ηα 

ηειεπηαία πηζαλώο πξνεξρόκελα από ηα 

ηνηρώκαηά ηεο. Από ην ζηόκην θαη θάησ ην 

ρώκα ήηαλ καπξηζκέλν από ηελ έληνλε θαύζε, 

ελώ ζσξνί ιίζσλ εληνπίζζεθαλ θαηά 

δηαζηήκαηα πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ζηνκίνπ. 

Μεηαμύ ησλ ιίζσλ ππήξραλ κεγάια θνκκάηηα 

από πηζάξηα κε πιαζηηθή δηαθόζκεζε. 

Οη δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε δπλαηή θαύζε πνπ έςεζε ηα 

ηνηρώκαηα θαη άθεζε έληνλα ίρλε ζηνλ 

ππζκέλα, αιιά θαη ε παξνπζία αλνίγκαηνο ζηε 

βόξεηα πιεπξά, ζπκίδνπλ ηνπο πξσηκόηεξνπο 

θεξακηθνύο θιηβάλνπο
20

, πνπ ρξνλνινγνύληαη 

ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. Γελ αλαγλσξίζηεθε 

ίρλνο ζράξαο. Η κνξθή ηνπ θιηβάλνπ ήηαλ 

απιή, κε ηελ θαύζηκε ύιε λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ 

ίδην ρώξν κε ηα αγγεία. Άλνηγκα ζα ρξεζίκεπε 

γηα ηνλ εμαεξηζκό θαη γηα ηελ ηξνθνδόηεζε 

ίζσο ηεο ππξάο. Η νξνθή ζα έγηλε από πξόρεηξα 

πιηθά. Ο θιίβαλνο ρξνλνινγήζεθε ζηελ πεξίνδν 

πνπ αθνινύζεζε ηελ αρξήζηεπζε ησλ αλδήξσλ, 

αιιά ζηα όξηα ηεο ίδηαο επνρήο
21

. 

Αναλημμαηικός ηοίτος
22

: Ο 

αξραηόηεξνο ηνίρνο, πνπ παξαβηάζζεθε από ηελ 

θπθιηθή θαηαζθεπή, ραξαθηεξίζζεθε θαη απηόο 

σο αλαιεκκαηηθόο. πλδέζεθε κάιηζηα κε ην 

άλδεξν πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζηελ 

Πεξηνρή 2, βόξεηα ηνπ ιηζνζσξνύ ηνπ ηεηξ. Β3. 

Αθόκα θαη ν ιηζνζσξόο απηόο ζεσξήζεθε 

πηζαλό λα αλήθεη ζηελ αλσδνκή ηνπ ελ ιόγσ 

ηνίρνπ. 

Μικρόηερος ηοίτος
23

: Κάζεηνο ζηνλ 

αλαιεκκαηηθό, επίζεο αξραηόηεξνο ηεο 

θπθιηθήο θαηαζθεπήο, έλαο απνζπαζκαηηθά 

δηαηεξεκέλνο ηνίρνο, δελ είλαη ζαθέο πνηα 

ζρέζε είρε κε ηνλ κεγαιύηεξν. ηξώκα ζηα 

αλαηνιηθά ηνπ ηνίρνπ απηνύ πεξηείρε κεγάιε 

πνζόηεηα θεξακηθήο, θπξίσο ζξαύζκαηα από 

πίζνπο. 

                                                 
20

 Παππά, ό.π., 391 θαη σποζημείωζη 4: Γύν 

θαηαζθεπέο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ έρνπλ 

εξκελεπηεί αλάινγα, ν θιίβαλνο ζηνλ Άγην Μάκα 

(Heurtley PM, 5-7 θαη Heurtley – Ralegh-Radford 

1927-28, 153-155, θαζώο θαη έλαο ιάθθνο θνληά 

ζηνπο θιηβάλνπο ησλ ηζηνξηθώλ ρξόλσλ ζηε ίλδν 

(Αλδξένπ 1996-1997, 51-84). 
21

 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 2, 317. Παππά, ό.π. ππνζεκ. 

5, 391. 
22

 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 5, 390. 
23

 ό.π. 
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Περιοτή 4 (Πίλ. ΥΥΥΙ. 2) 

 

Σν αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ 

εξεπλήζεθε κε δνθηκαζηηθέο ηνκέο, όκσο δελ 

απέδσζε παξά ειάρηζηεο αξραηνινγηθέο 

ελδείμεηο, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πιήξσο αλεζθακκέλσλ ηεηξαγώλσλ Σ3 θαη 

Δ3. Ωζηόζν ζην ηεηξ. Δ4, ζηε δνθηκαζηηθή ηνκή 

Η, εληνπίζηεθαλ νηθηζηηθέο επηρώζεηο, πήιηλν 

δάπεδν θαη ζεζαπξόο ιίζηλσλ εξγαιείσλ
24

. 

 

Η κειέηε ησλ νηθηζηηθώλ θαηαινίπσλ 

ηεο αλαζθαθήο νδήγεζε ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα
25

: 

1) Η αλαζθαθή θαίλεηαη όηη έιαβε 

ρώξα ζην άθξν εγθαηάζηαζεο κε βαζκηδσηή 

δηάηαμε επάλσ ζε άλδεξα, ηα νπνία 

ζπγθξαηνύζαλ αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη 

θαηαζθεπαζκέλνη κε αξγνύο ιίζνπο. Ο θύξηνο 

όγθνο ηνπ νηθηζκνύ, θαίλεηαη όηη ζα απισλόηαλ 

πξνο ηα δπηηθά. 

2) Σν ρακειόηεξν από ηα δύν άλδεξα 

εθηηκήζεθε όηη ζα έθηαλε ηνπιάρηζηνλ έσο ην 

ύςνο ησλ 3 κ., θαζώο ζπγθξαηνύζε ηηο 

επηρώζεηο ηνπ ηεηξ. Β3. Σν άιιν άλδεξν, 

ςειόηεξα, είρε κηθξόηεξν ύςνο, πνπ όκσο 

κεγάισλε πξνο ηα δπηηθά. 

3) Η εγθαηάζηαζε ζα απισλόηαλ θαη 

έμσ από ηα άλδεξα, πξνο ηελ παξαιία, αθνύ 

εληνπίζζεθαλ επηρώζεηο βόξεηα ηνπ ρακεινύ 

αλδήξνπ ζην ηεηξ. Β2. Σν ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ 

έμσ από ηα άλδεξα ζεσξήζεθε όηη ζα ήηαλ 

πηζαλώο εθηεηακέλν. 

4) Γελ ζηάζεθε δπλαηή ε αλαζύζηαζε 

ηνπ ηξόπνπ δόκεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ 

θηηζκάησλ επάλσ ζηα άλδεξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 ό.π. 
25

 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 2, 317. Παππά, ό.π. 

Θεοδωρέικα 
 

Όνομα: Σν όλνκα ηνπ πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ 

νθείιεηαη ζηε ζέζε ηεο θνηλόηεηαο 

Πνιπρξόλνπ, όπνπ εληνπίζζεθε. 

 

Έρεσνα: Σν 1990 έγηλε ζσζηηθή αλαζθαθή ζε 

ηδησηηθό νηθόπεδν, πνπ εθηείλεηαη ζην 

βνξεηναλαηνιηθό όξην εγθαηάζηαζεο ηεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ
26

. 

 

Αναζκαθές: Η αλαζθαθή ήηαλ πεξηνξηζκέλε, 

κε ηηο θύξηεο ηνκέο λα θαηαιακβάλνπλ πεξηνρή 

50 η.κ. Με κηθξέο δνθηκαζηηθέο ηνκέο, σζηόζν, 

εξεπλήζεθε νιόθιεξν ην νηθόπεδν
27

. 

 

ηρωμαηογραθία / Υρονολόγηζη: Ο νηθηζκόο 

πνπ εληνπίζζεθε ρξνλνινγήζεθε ζηηο 

πξνρσξεκέλεο θάζεηο ηεο ΠΔΥ
28

. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

Ο οικιζμός ήηαλ θηηζκέλνο ζε άλδεξα 

πνπ θιηκαθώλνληαη ζηε βόξεηα θαη 

βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. 

Τπνζηεξίδνληαη από ηζρπξνύο ηνίρνπο 

αλαιεκκαηηθνύ ραξαθηήξα, θαηαζθεπαζκέλνπο 

από αξγνύο ιίζνπο. Οη ηνίρνη αθνινπζνύλ θαη 

πξνζαξκόδνληαη ζηελ θακπύιε ηνπ ιόθνπ. Σα 

ζηξώκαηα θαηνίθεζεο, απέδσζαλ ιίγα 

αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, πνπ δελ επέηξεςαλ ηε 

δηαηύπσζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ρσξνηαμία 

ηνπ νηθηζκνύ
29

. 

Κλίβανος: Βξέζεθε θπιηλδξηθή 

θαηαζθεπή από πειό ζην ρακειόηεξν από ηα 

άλδεξα θαη εξκελεύηεθε σο θεξακηθόο 

θιίβαλνο. Παξά ηε δπζθνιία λα ρξνλνινγεζεί 

ζεσξήζεθε θνληηλόο ρξνλνινγηθά πξνο ηε 

ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε, ζύκθσλα κε ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ ιεπηνκέξεηεο
30

. 

                                                 
26

 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 2, 318. 
27

 ό.π. 
28

 ό.π. 
29

 ό.π. 
30

 ό.π. 
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ΣΟΡΩΝΗ (ΛΗΚΤΘΟ) ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 
 

Θέση: Η αξραία Σνξώλε βξίζθεηαη ζε 

αθξωηήξην θνληά ζην ΝΔ άθξν ηεο ηζωλίαο 

ζηε Χαιθηδηθή (Πίλ. XXXIII. 1, 2), θνληά ζε 

νκώλπκν ρωξηό. Έρεη ππάξμεη βηβιηνγξαθηθή 

δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή ηνπνζεζία, 

ωζηόζν δελ εκπίπηεη ζην πιαίζην απηήο ηεο 

εξγαζίαο λα παξαβάιεη ηηο επηζηεκνληθέο 

δηαθωλίεο ζρεηηθά κε κηα ζέζε ηωλ Ιζηνξηθώλ 

ρξόλωλ θαη κε θύξην δήηεκα ηελ πηζαλή 

κεηαηόπηζή ηεο θαηά 10 ρικ. βνξεηόηεξα
1
. Σα 

πξνϊζηνξηθά θαηάινηπα πξνέξρνληαη από κία 

ιωξίδα μεξάο πνπ εηζρωξεί ζηε ζάιαζζα, θαη 

θέξεη ην όλνκα Λήθπζνο
2
 (Πίλ. XXXIII. 2). 

 

Όνομα: Όπωο ήδε αλαθέξζεθε, ην όλνκα ηεο 

Σνξώλεο νθείιεηαη ζην νκώλπκν ρωξηό θνληά 

ζην νπνίν εθηείλεηαη ε αξραία ζέζε. Η Λήθπζνο 

είλαη έλα από ηα κηθξόηεξα αθξωηήξηα ζηελ 

αθηνγξακκή (Πίλ. XXXIII. 2). Όζν δε γηα ην 

ίδην ην όλνκα ηεο Σνξώλεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί 

όηη ζε αξραϊθά θαη θιαζηθά λνκίζκαηα απαληά ε 

εθδνρή ΣΕ ή ΣΕΡΟ, πνπ παξαπέκπεη ζηελ 

νλνκαζία Τεπώνη
3
. 

 

Μορυή: Πξόθεηηαη γεληθόηεξα γηα πεξηνρή κε 

ιόθνπο. Δελ κπνξνύκε λα αλαθεξζνύκε ζε 

ηνύκπα ή επίπεδν νηθηζκό ζηνπο πξνϊζηνξηθνύο 

ρξόλνπο, θαζώο θαηάινηπα Ιζηνξηθώλ θπξίωο 

                                                 
1
 Torone I 2001, 37-38. 

2
 ό.π., 38. 

3
 ό.π., 41. Εθεί αλαθέξενληαη θαη νη αξραίεο 

γπλαηθείεο κπζνινγηθέο κνξθέο νη νπνίεο έθεξαλ ην 

όλνκα. 

πεξηόδωλ έρνπλ αιινηώζεη ηε κνξθνινγία ηνπ 

πξνϊζηνξηθνύ ηνπίνπ. 

 

Έρεσνα: Σηο αλαζθαθέο ζηε ζέζε αλέιαβε ην 

Απζηξαιηαλό Ιλζηηηνύην ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ 

θαζ. Αι. Κακπίηνγινπ. Η πεξίνδνο ζηελ νπνία 

εληνπίζζεθαλ ηα θαηάινηπα ηεο ΠΕΧ πνπ 

αλαθέξνληαη εδώ ήηαλ απηή ηνπ 1989. 

 

Ανασκαυές: Οη αλαζθαθέο ζηελ Σνξώλε 

μεθίλεζαλ ην 1975 θαη κεηά από ηξεηο 

αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο (1975, 1976 θαη 1978) 

αθνινύζεζε ε θύξηα δεκνζίεπζε, όπνπ 

αλαθέξεηαη θαη πεξηνξηζκέλε αλαζθαθηθή 

έξεπλα ην 1981
4
. Αθνινύζεζαλ θαη άιιεο 

αλαζθαθηθέο πεξίνδνη, έωο ηνπιάρηζηνλ ην 

1989
5
, νπόηε απνθαιύθζεθαλ ηα θαηάινηπα ηεο 

Πξώηκεο Χαιθνθξαηίαο. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: ηε ζέζε 

ηεο Λεθύζνπ εληνπίζζεθαλ θαηάινηπα 

δηαρξνληθήο παξνπζίαο ηα νπνία 

ρξνλνινγήζεθαλ από ηελ Πξώηκε Επνρή ηνπ 

Χαιθνύ έωο ηνπιάρηζηνλ ηνλ 3
ν
 αη. π.Χ. 

Νεόηεξν πιηθό πεξηείρε κεηαβπδαληηλή 

θεξακηθή
6
. Η Επνρή ηνπ Χαιθνύ 

αληηπξνζωπεύεηαη από αξρηηεθηνλθή θαη ηωλ 

ηξηώλ ηεο θάζεωλ, κε ηειεπηαίν ζηάδην απηό 

ηωλ πξώηκωλ κπθελαϊθώλ ρξόλωλ (16
νο

 αη. 

π.Χ.)
7
. Φαίλεηαη όηη δελ ππάξρνπλ θαζαξά 

ζηξωκαηνγξαθεκέλεο θάζεηο ηωλ πξνϊζηνξηθώλ 

ρξόλωλ, θαζώο, όπωο ήδε ζεκεηώζεθε, 

θαηάινηπα πζηεξόηεξωλ πεξηόδωλ είραλ 

παξαβηάζεη απηά ηωλ αξραηόηεξωλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηξώκα κε ππθλή θεξακηθή ηεο 

ΠΕΧ βξέζεθε ζε κία από ηηο αλαζθαθηθέο ηνκέο 

θάηω από αξραϊθό δάπεδν
8
. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 ό.π., 16-17. 

5
 Κακπίηνγινπ – Παπαδόπνπινο 1989, 439. 

6
 ό.π. 

7
 ό.π., 444. 

8
 ό.π., 439. 
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Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

ηελ Πξώηκε Επνρή ηνπ Χαιθνύ 

απνδόζεθαλ ηοίσορ αξηζκεκέλνο ωο 24 (Πίλ. 

XXXIV. 1) θαη ηξία δηαδνρηθά δάπεδα
9
 ηα νπνία 

ζπρεηίζηεθαλ καδί ηνπ. Σν ιίζηλν ζεκέιην, 

καθξύ θαη θηηζκέλν επηκειώο, είρε ρξεζηκεύζεη 

ωο βάζε επάλω ζηελ νπνία εδξάδνληαλ 

ωκόπιηλζνη. Έλα ζπάλην γηα ηελ επνρή 

ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε αλεύξεζε θεξακίδωλ 

πνπ ελδερνκέλωο αλήθαλ ζηε ζηέγε ηνπ 

θηίζκαηνο
10

. 

                                                 
9
 ό.π., 441. 

10
 ό.π., 442. 

Εζηία: ζπζρεηίζηεθε κε ην κεζαίν 

δάπεδν. Ήηαλ πήιηλε θαη ε δηαηήξεζή ηεο 

νθείιεηαη ζηελ θαύζε ηνπ πεινύ (Πίλ. XXXIV. 

2). 

Πήλινη εξέδπα: ζπζρεηίζηεθε κε ην 

βαζύηεξα επξηζθόκελν από ηα ηξία δάπεδα. 

Καιππηόηαλ ελ κέξεη από ηνίρν πνπ 

ρξνλνινγήζεθε ζηε Μέζε Επνρή ηνπ Χαιθνύ. 

ην απνθαιπθζέλ ηκήκα ηεο ππήραλ έμη κηθξέο 

θνηιόηεηεο πνπ πεξηείραλ θαζαξό ρώκα (Πίλ. 

XXXIV. 2). Η ρξήζε ηεο εμέδξαο δελ 

αλαγλωξίζζεθε
11

. 

                                                 
11

 ό.π., 443. 
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ΕΠΑΝΟΜΗ (ΚΡΙΣΑΝΑ) ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέζη: Ζ θσκόπνιε ηεο Δπαλνκήο (πξν ηνπ 

1940: Επανωμή) αλήθεη ζηνλ λνκό 

Θεζζαινλίθεο· βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα ηνπ, 

ζηε ρεξζόλεζν ηεο Φαιθηδηθήο, θνληά ζηελ 

αθηή ηνπ Θεξκατθνύ θόιπνπ, 29 ρικ. λνηίσο ηεο 

πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο
1
 (Πίλ. ΦΦΦΗV. 1). Ζ 

ηνύκπα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 6,5 πεξίπνπ ρηι. 

λνηηναλαηνιηθά ηεο θσκόπνιεο θαη ζε αλάινγε 

απόζηαζε αλαηνιηθά ηνπ νκσλύκνπ 

αθξσηεξίνπ. Απέρεη από ηε ζάιαζζα, από ηελ 

νπνία ηε ρσξίδεη ισξίδα άκκνπ, 150 πεξίπνπ κ.
2
 

 

Όνομα: Ζ ηνύκπα πήξε ην όλνκά ηεο από 

θνληηλό κεηόρη επξηζθόκελν εζσηεξηθά (πξνο 

ηελ πιεπξά ηεο μεξάο) ηνπ δξόκνπ πνπ 

νδεγνύζε, όηαλ αλέζθαςε ζηε ζέζε ν Heurtley, 

από ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Δπαλνκή πξνο ην 

Μπξηόθπην θαη ην εζσηεξηθό ηεο ρεξζνλήζνπ 

ηεο Φαιθηδηθήο
3
. 

 

Μορθή
4
: Ο ιόθνο (Πίλ. ΦΦΦV. 2, XXXVI. 1) 

έρεη απηόζρεκε κνξθή θαη κέγηζηεο δηαζηάζεηο 

82 x 53 κ. Ζ καθξά δηάζηαζή ηνπ έρεη 

δηεύζπλζε από βνξεηνδπηηθά πξνο 

λνηηναλαηνιηθά. Ζ θνξπθή, πην θνληά ζην λόηην 

άθξν ηεο ηνύκπαο, πςώλεηαη ζηα 18 κ. επάλσ 

από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ζηα 12 κ.  

επάλσ από ην επίπεδν ηεο γύξσ πεξηνρήο. Ζ 

αξρηθή κνξθή ηεο ηνύκπαο θαίλεηαη όηη ππέζηε 

                                                 
1
 Δ. Γ. Δ., ηόκνο Α΄, 326. 

2
 Heurtley, PM, 17. 

3
 ό.π. 

4
 ό.π. 

πνιύ κηθξέο αιινηώζεηο ιόγσ πζηεξόηεξσλ 

δηαηαξαρώλ θαη επεκβάζεσλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε 

παξνπζία ζηελ θνξπθή κηθξήο ηζνπεδσκέλεο 

πεξηνρήο πνπ αλαγλσξίζζεθε σο «εμέδξα 

θαλνληνύ ή ππξνβόινπ» θαη απνδόζεθε ζε 

επνρή ζύγρξνλε ηνπ αλαζθαθέα, ελώ 

ζπλδέζεθε κε δύν νξύγκαηα ηεο λόηηαο θιηηύνο 

πξννξηδόκελα γηα ηα θαηαθύγηα ησλ ρεηξηζηώλ 

ηνπ νπιηζκνύ. 

 

Έρεσνα: Σηε ζέζε αλέζθαςε εθηελώο ν 

Heurtley ην 1929, ην επόκελν αθξηβώο έηνο από 

εθείλν ησλ αλαζθαθώλ ηνπ ζηνλ Άγην Μάκα θαη 

ζηνλ Μνιπβόππξγν
5
. 

 

Αναζκαθές: Ζ πξώηε ζεηξά αλαζθαθηθώλ 

ηεηξαγώλσλ ηνπ Heurtley (ηνκέο A – F)
6
 (Πίλ. 

XXXVI. 1-2) ραξάρηεθε θνληά ζηελ θνξπθή, 

θαηά κήθνο ηεο Β πιεπξάο ηνπ ιόθνπ, ζε 

απόζηαζε 0,50 κ. από ηνλ καθξύ άμνλα, κε 

ζθνπό λα ειεγρζεί ε ζηξσκαηνγξαθία ζην 

πςειόηεξν ηκήκα ηεο ηνύκπαο. Σε ρακειόηεξα 

άλδεξα (Πίλ. XXXVI. 1), ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ 

ιόθνπ, παξαιιήισο θαη πάιη πξνο ηνλ καθξύ 

άμνλα, ζε απόζηαζε 2,50 κ. από απηόλ, 

αθνινύζεζαλ δύν αθόκε ηνκέο
7
  (Ζ – Η), ελώ 

ζηε λνεηή πξνέθηαζε ηνπ άμνλα ησλ ηνκώλ ηεο 

θνξπθήο ραξάρηεθαλ νη ηνκέο Κ – Ν
8
, ώζηε λα 

εξεπλεζνύλ ηα θαηώηεξα άλδεξα πξνο ηα ΒΓ. 

Τν έξγν ηνπ Heurtley νινθιεξώζεθε κε ηξεηο 

ηνκέο ζηε λόηηα πιεπξά
9
 (H

S
, K

S
, L

S
) θαη δύν 

ζηε βόξεηα (Φ, Ε), νη δύν ηειεπηαίεο όκσο δελ 

απέδσζαλ νηθηζηηθά θαηάινηπα
10

. 

 

ηρωμαηογραθία / Υρονολόγηζη: Οη 

πεξηζζόηεξεο από ηηο ηνκέο ηνπ Heurtley 

απέδσζαλ θαηάινηπα ζπζρεηηδόκελα κε 

θεξακηθή ηεο Ύζηεξεο Νενιηζηθήο πεξηόδνπ θαη 

ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ (Πίλ. 

XXXVII. 1). Οη ηνκέο ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ 

έθεξαλ ζην θσο ηα θαηάινηπα έμη δηαδνρηθώλ 

                                                 
5
 ό.π., xx. 

6
 ό.π., 17. Treuil 1983, 90. 

7
 Heurtley, ό.π. 

8
 ό.π., 20. 

9
 ό.π. 

10
 ό.π. 
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νηθηζκώλ
11

, νη δύν πξώηνη εθ ησλ νπνίσλ 

απέδσζαλ ίζε πνζόηεηα λενιηζηθήο θεξακηθήο 

θαη θεξακηθήο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ (νηθηζκνί Η 

θαη ΗΗ – Πίλ. XXXVII. 2). Οη επόκελνη ηέζζεξηο 

νηθηζκνί πεξηείραλ θπξίσο θεξακηθή ηεο 

Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ (Οηθηζκνί ΗΗΗ έσο 

VI)
12

 ρσξίο όκσο λα απνπζηάδνπλ από απηνύο 

ηα λενιηζηθά όζηξαθα. Μεηά ηνλ έθην νηθηζκό, 

πνπ δελ μεπέξαζε ρξνλνινγηθά ηα όξηα ηεο 

Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ, ε ηνύκπα 

θαίλεηαη όηη εξήκσζε, έσο όηνπ γλώξηζε 

πεξηνξηζκέλε επαλεγθαηάζηαζε ζηελ 

Υπνκπθελατθή πεξίνδν θαη ηελ Πξώηκε Δπνρή 

ηνπ Σηδήξνπ, ρακειά όκσο, ζηε βάζε ηεο 

βόξεηαο θιηηύνο
13

. 

Πέξαλ ηεο κεγάιεο πνζόηεηαο 

λενιηζηθήο θεξακηθήο πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηα 

θαηάινηπα ησλ δύν αξραηόηεξσλ νηθηζκώλ, θαη 

κηθξήο πνζόηεηαο ζηνπο επόκελνπο, ν θύξηνο 

όγθνο ηεο θεξακηθήο αλήθε απνθιεηζηηθά ζηελ 

Πξώηκε Δπνρή ηνπ Φαιθνύ. Ο Heurtley είδε 

ζην θεξακηθό ζύλνιν ζπλερή εμέιημε ρσξίο 

ρξνλνινγηθέο δηαθνπέο θαη ράζκαηα
14

. Σηνλ 

ηειεπηαίν νηθηζκό ζεκαληηθή ρξνλνινγηθή 

πιεξνθνξία παξείρε όζηξαθν Πξσηνειιαδηθήο 

«Patterned»
15

 θαηεγνξίαο ελώ ζηνλ πξώην θαη 

ηξίην νηθηζκό βξέζεθαλ δύν απνιεπίζκαηα 

νςηαλνύ, ηθαλά, θαηά ηνλ Heurtley, λα 

θαηαδείμνπλ πεξηζηαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ 

νηθηζκνύ θαη ηνπ λνηηόηεξνπ αηγαηαθνύ ρώξνπ
16

. 

Σηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ γηα ηελ 

πξντζηνξηθή Μαθεδνλία ν ίδηνο κειεηεηήο 

ρξνλνιόγεζε θαη ηνπο έμη νηθηζκνύο ηεο ζέζεο 

ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Φαιθνύ
17

, θαζώο ε 

λενιηζηθή θεξακηθή βξέζεθε ζηελ ίδηα 

πνζόηεηα κε ηελ θεξακηθή ηεο Πξώηκεο Δπνρήο 

ηνπ Φαιθνύ
18

. Ωο ραξαθηεξηζηηθόηεξεο ηεο 

                                                 
11

 Treuil, ό.π. ππνζεκ. 6, 90. 
12

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 2, 22, εηθ. 21, όπνπ 

παξαηίζεηαη δηάγξακκα πνπ ζπζρεηίδεη ηνπο 

νηθηζκνύο κε ηελ θεξακηθή πνπ βξέζεθε ζηε ζέζε. 
13

 ό.π., 21. 
14

 ό.π., 22. 
15

 Γηα ηελ θαηεγνξία απηή θεξακηθήο, πνπ ζα πξέπεη 

λα ζεσξεζεί κάιινλ σο ΠΔ ΗΗΗ, νπόηε ζπλππάξρνπλ 

θαη νη δύν παξαιιαγέο ηεο, ζθνηεηλή-επί-αλνηρηνύ 

θαη αλνηρηή-επί-ζθνηεηλνύ, βιέπε ηε ζπδήηεζε ζην 

Forsén 1992, 210-213. 
16

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 2, xx, 22. 
17

 ό.π., xx. 
18

 Ίζσο ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα δερηνύκε όηη νη δύν 

πξώηνη νηθηζκνί αλήθαλ ζε κεηαβαηηθή θάζε θαηά 

ηελ νπνία λενιηζηθνί θεξακηθνί ηύπνη θαη ηύπνη 

θαηαρσξεκέλνη ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Φαιθνύ ζα 

ζπλππήξραλ. Γηαθνξεηηθά, πώο ζα ήηαλ δπλαηόλ νη 

ηειεπηαίαο αλαθέξνληαη ζθαηξηθέο θηάιεο κε 

ζηελά ζηόκηα, πνπ ζεκεηώλνληαη ήδε ζηνπο 

νηθηζκνύο Η θαη ΗΗ θαη έρνπλ έληνλε παξνπζία 

θαη ζηνπο νηθηζκνύο ΗΗΗ θαη IV θαη θηάιεο κε 

εζσζηξεθή ρείιε, πνπ δηαθέξνπλ θπξίσο ζηηο 

ιαβέο θαη ρξνλνινγνύληαη ζηνπο νηθηζκνύο V 

θαη VI. Ζ γξαπηή λενιηζηθή θεξακηθή 

ζπλερηδόηαλ ζε όινπο ηνπο νηθηζκνύο
19

. 

Ζ ζηξσκαηνγξαθία ηνπ Heurtley 

ζπδεηήζεθε αξθεηά, θπξίσο θαη θξηηηθά από ηνλ 

Αζιάλε
20

, ρξήζηκεο σζηόζν κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ θαη νη παξαηεξήζεηο ησλ 

Treuil
21

 θαη Alram-Stern
22

. O Αζιάλεο 

αλαθέξεηαη ρσξηζηά ζηελ θεξακηθή θάζε 

νηθηζκνύ. Σπζρεηίδεη ηνπο δύν πξώηνπο 

νηθηζκνύο ηνπ Heurtley κε ηα ζηξώκαηα 28
ν
 θαη 

κέξνο ηνπ 27
νπ

 από ηνλ Καζηαλά (πξώηκε θάζε 

IV ησλ Σηηαγξώλ), ηελ θεξακηθή αθνινπζία ηνπ 

νπνίνπ ζεσξεί αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηε 

Μαθεδνλία γεληθόηεξα. Γεδνκέλεο απηήο ηεο 

αληηζηνηρίαο, νη νηθηζκνί Η θαη ΗΗ ηνπ Heurtley 

αλήθνπλ ζην πξσηκόηαην ζηάδην ηεο Πξώηκεο 

Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ, ακέζσο κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο θαινύκελεο «Φαιθνιηζηθήο»
23

. 

Σε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο πξώηεο θάζεο 

ηεο ΠΔΦ ηνπνζεηεί ηνπο νηθηζκνύο ΗΗΗ 

(ζηξώκαηα: ππόινηπν 27
ν
 έσο θαη πξώην ηκήκα 

ηνπ 24
νπ

 από ηνλ Καζηαλά – ύζηεξν ζηάδην 

θάζεο IV Σηηαγξώλ) θαη IV (ππόινηπν ζηξώκα 

24
ν
 Καζηαλά – ηέινο θάζεο IV Σηηαγξώλ)

24
. 

Τνπο νηθηζκνύο V θαη VI ηνπ Heurtley, πνπ 

είλαη βέβαηα νη πζηεξόηεξνη ηεο ΠΔΦ από ηα 

Κξηηζαλά, ζπζρεηίδεη κε ηηο θάζεηο Va θαη Vb 

ησλ Σηηαγξώλ αληηζηνίρσο
25

. Ζ θαηάηαμε απηή 

                                                                         
δύν πξώηνη νηθηζκνί ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Φαιθνύ λα «ζπλαληήζνπλ» ηόζν κεγάιε πνζόηεηα 

λενιηζηθήο θεξακηθήο θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο, εάλ ζηε 

ζέζε όπνπ εγθαζηδξύζεθαλ δελ ππήξραλ λενιηζηθά 

θαηάινηπα; Αλ όρη θαη νη δύν πξώηνη νηθηζκνί, 

ηνπιάρηζηνλ ν αξραηόηεξνο (νηθηζκόο Η) ζα κπνξνύζε 

λα είλαη λενιηζηθόο, πνπ παξαβηάζηεθε όηαλ 

θηίζηεθε ν δεύηεξνο ή νη ππόινηπνη αλήθνληεο ζηελ 

Πξώηκε Δπνρή ηνπ Φαιθνύ. Οη ρξνλνινγηθνί 

ζπζρεηηζκνί, σζηόζν, όπσο ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ, 

καο ππνρξεώλνπλ λα δερηνύκε όηη νη δύν πξώηνη 

νηθηζκνί αλήθνπλ ζην πξσηκόηαην ζηάδην ηεο ΠΔΦ, 

επνκέλσο θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηνπο 

αξραηόηεξνπο νηθηζκνύο ηεο ΠΔΦ ζηελ θεληξηθή 

Μαθεδνλία. 
19

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 2, 22, εηθ. 21. 
20

 Aslanis 1985, 228-240. 
21

 Treuil, ό.π. ππνζεκ. 6, 90-91. 
22

 Alram-Stern 2004, 812-813. 
23

 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 20, 235, 257, πίλ. 116. 
24

 ό.π., 235-237, 257, πίλ. 116. 
25

 ό.π., 237-240, 257, πίλ. 116, 274, πίλ. 119. 
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βξίζθεη, πξνθαλώο, ζύκθσλε ηελ Alram-Stern, 

πνπ αλαθέξεηαη κάιηζηα θαη ζε αληηζηνηρία ησλ 

νηθηζκώλ Η θαη ΗΗ κε ηε θάζε 8 ησλ Σεξβίσλ, ε 

νπνία αθνινπζεί κεηά ην ηέινο ηεο Νενιηζηθήο 

πεξηόδνπ
26

. Τνπο ηνπνζεηεί κάιηζηα ζην 

«πξσηκόηαην ζηάδην ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Φαιθνύ»
27

. Ο Treuil πξνηηκά επίζεο ηελ 

θαηάηαμε ηνπ νηθηζκνύ Η ζην πξώηκν ζηάδην ηεο 

Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ θαη όρη ζην ηέινο 

ηεο Ύζηεξεο Νενιηζηθήο
28

. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Οι διαδοτικοί οικιζμοί
29

: Ο θπζηθόο ιόθνο 

θαίλεηαη όηη θαηνηθήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ 

Ύζηεξε Νενιηζηθή, σζηόζν ηα θαηάινηπα ηεο 

πεξηόδνπ θαηαζηξάθεθαλ ή ηζνπεδώζεθαλ ώζηε 

λα αθνινπζήζνπλ νη δηαδνρηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ
30

. Ζ κεγάιε 

πνζόηεηα λενιηζηθήο θεξακηθήο ζηνπο δύν 

πξώηνπο νηθηζκνύο ηεο ΠΔΦ απνηειεί ηελ 

θπξηόηεξε καξηπξία γηα ηνλ Νενιηζηθό νξίδνληα 

ηεο Δπαλνκήο (Κξηηζαλώλ). 

Πξηλ από ηνλ πξώην νηθηζκό ηεο ΠΔΦ ε 

θνξπθή ηζνπεδώζεθε αθήλνληαο έλαλ 

πξνκαρώλα ύςνπο 1,50 κ. ζην ρείινο πνπ 

έβιεπε πξνο ηε ζάιαζζα. Πίζσ από ηνλ 

πξνκαρώλα ε θιηηύο δηακνξθώζεθε ζε άλδεξα 

θαη θηινμέλεζε νηθηζκό κε ιηγόηεξεο από 12 

θαηνηθίεο. Αθνινύζεζαλ πέληε νηθηζκνί, ν 

θαζέλαο επί ησλ εξεηπίσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ. 

Από όινπο απηνύο νη ηέζζεξηο πζηεξόηεξνη 

επηβεβαηώζεθαλ κόλν ζηηο ηνκέο ηεο θνξπθήο 

θαη θαίλεηαη όηη έσο ηα ρακειόηεξα άλδεξα 

είραλ επεθηαζεί κόλν νη δύν αξραηόηεξνη
31

. Ο 

ηξίηνο θαη ηέηαξηνο νηθηζκόο θαηαζηξάθεθαλ 

από θσηηά, «γλσζηνπνηώληαο» καο ηνπο ιόγνπο 

ηεο αλνηθνδόκεζήο ηνπο, δελ ππήξμαλ όκσο 

αλάινγεο ελδείμεηο ζηα θαηάινηπα ησλ 

ππνινίπσλ επαλεγθαηαζηάζεσλ. Ο ηειεπηαίνο 

νηθηζκόο δελ μεπέξαζε ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ 

Φαιθνύ, νπόηε ε ηνύκπα εξεκώζεθε. 

Αθνινύζεζε ε θαηνίθεζε ηεο Υπνκπθελατθήο 

πεξηόδνπ θαη ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Σηδήξνπ. 

                                                 
26

 Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 22, 813. 
27

 ό.π., 812. 
28

 Treuil, ό.π. ππνζεκ. 6, 91. 
29

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 2, 21. 
30

 Treuil, ό.π. ππνζεκ. 6, 91. 
31

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 2, 17 γηα ηηο ηνκέο Ζ θαη Η, 

20 γηα ηηο ηνκέο Κ – Ν θαη Κs. 

Παζζαλόπηκηες καηοικίες με λίθινα 

θεμέλια
32

: Τα ίρλε ησλ θαηνηθηώλ ήηαλ πνιύ 

απνζπαζκαηηθά. Μεγάιεο κάδεο θακέλνπ πεινύ 

βξέζεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Νενιηζηθήο 

εγθαηάζηαζεο
33

, θαη ππνινγίζζεθε όηη 

θαηαιάκβαλαλ, κέζα ζηηο δηάθνξεο ηνκέο, ην 

ίδην επίπεδν. Δπξόθεηην γηα θακέλν πειό από 

θαηνηθίεο θαηαζθεπαζκέλεο από θαιακσηή θαη 

ιάζπε. Γελ ζηάζεθε δπλαηή ε νξηνζέηεζε 

θαηόςεσλ. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο νη 

ηνίρνη θαίλεηαη όηη είραλ πξόρεηξν ιίζηλν 

ζεκέιην κέζα ζην νπνίν εηζρσξνύζαλ νη θύξηεο 

δνθνί ελίζρπζήο ηνπο. 

Δάπεδα με σποθεμελίωζη
34

: Τα 

δάπεδα ήηαλ από παθησκέλν ή θακέλν πειό, 

ζπρλά κε ιεπηή ιίζηλε ππνζεκειίσζε. 

ηέγες με καλάμια
35

: Ζ παξνπζία 

καιαθνύ ζηξώκαηνο από πνιύ ζθνηεηλό πιηθό, 

αλαθαηεκέλν κε ζξαύζκαηα απνζαζξσκέλνπ 

μύινπ θαη θνληάκαηνο, επάλσ ζην δάπεδν 

κεξηθώλ νηθηώλ πνπ δελ θάεθαλ, ππνδεηθλύεη 

όηη νη ζηέγεο ζα ήηαλ αρπξνζθεπέο κε 

θαιακσηέο. 

Αποσζία από ηη θέζη οριζμένων 

ταρακηηριζηικών ζηοιτείων
36

: Γελ 

απνθαιύθζεθαλ βόζξνη νύηε ππήξραλ ίρλε ησλ 

θαλνληθώλ θαηαζθεπώλ από πεινπιίλζνπο, πνπ 

βξέζεθαλ ζε άιιεο ζέζεηο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο 

ηνπ Φαιθνύ. 

                                                 
32

 ό.π., 21-22. 
33

 Όηαλ ν Heurtley αλαθέξεηαη ζε «λενιηζηθή 

εγθαηάζηαζε», αθνύ έρεη ρξνλνινγήζεη όινπο ηνπο 

νηθηζκνύο ηεο ζέζεο ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ 

Φαιθνύ, ελλνεί πξνθαλώο ηνπο δύν παιαηόηεξνπο 

νηθηζκνύο κε ηε κεγάιε πνζόηεηα λενιηζηθήο 

θεξακηθήο. 
34

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 2, 22. 
35

 ό.π. 
36

 ό.π. 
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ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΗ ΣΟΤΜΠΑ ΣΡΙΛΟΦΟΤ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέζη: Η θνηλόηεηα Σξηιόθνπ βξίζθεηαη ζην 

λόηην άθξν ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο, 23 ρικ. 

λόηηα ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηα ζύλνξα 

ζρεδόλ κε ηνλ λνκό Υαιθηδηθήο
1
 (Πίλ. 

XXXVIII. 1). Η ζέζε ηνπ νηθηζκνύ βξίζθεηαη 3 

ρικ Ν-ΝΑ από ηνλ ζεκεξηλό Σξίινθν
2
, ζε 

πςόκεηξν 157 κ. από ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο, ζην εζσηεξηθό ηεο παξάιηαο 

πεδηάδαο ηεο Δπαλνκήο, ζε πεξηνρή κε 

ρακεινύο ιόθνπο. Τπνινγίζζεθε όηη ζηε 

λενιηζηθή επνρή ε ζάιαζζα, πνπ ηώξα απέρεη 

ιίγα κόιηο ρηιηόκεηξα από ηε ζέζε
3
, ζα 

πξνζέγγηδε πεξηζζόηεξν ηνλ νηθηζκό
4
. 

 

Όνομα: Σν όλνκα ηεο ηνύκπαο θαίλεηαη όηη 

νθείιεηαη ζε πεγή λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζε 

απόζηαζε 250 πεξίπνπ κ. ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο 

θαη θαιείηαη «κεζεκεξηαλή βξύζε»
5
. 

 

Μορθή: Δπάλσ ζε ρακειό ιόθν κε επηθιηλή 

επηθάλεηα ζρεκαηίζζεθε ε ηνύκπα
6
, πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο νηθηζκόο ηνπ ηύπνπ «Σνύκπα 

επί Σξαπέδεο». Η ηξάπεδα εθηείλεηαη ζην 

δπηηθό, λνηηνδπηηθό θαη βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηεο 

ηνύκπαο (Πίλ. XXXVIII. 2) θαη όρη πεξηκεηξηθά 

                                                 
1
 Δ. Γ. Δ., ηόκνο Γ΄, 349. 

2
 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα 2002, 16. 

3
 Review 2001, Addendum, 324. 

4
 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ 1992, 339. 

5
 ό.π. 

6
 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 17. 

απηήο
7
, έρνληαο εκηθπθιηθό ζρήκα

8
. Η αξρηθή 

εθηίκεζε ήηαλ όηη ε ηξάπεδα-ηνύκπα έρεη 

έθηαζε πεξίπνπ 6,5 ζηξεκκάησλ
9
, αξηζκόο πνπ 

επηβεβαηώζεθε θαη αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηειηθή 

δεκνζίεπζε ηεο αλαζθαθήο
10

. Έρεη δηαζηάζεηο 

90 x 90 πεξίπνπ κ. θαη ζηε βάζε ηεο ζρεκαηίδεη 

θύθιν ζρεδόλ, αθηίλαο 45 κ. ηα αλαηνιηθά έρεη 

ύςνο 12 κ. θαη ζηα δπηηθά 16
11

. ην ύςνο ησλ 

16 κ. ζεσξείηαη όηη είρε θηάζεη ήδε από ηελ 

Πξώηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, ιόγσ ησλ 

επηρώζεσλ ησλ ηζηνξηθώλ ρξόλσλ
12

, ελώ νη 

επηρώζεηο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ 

έθηαλαλ έσο ην ύςνο ησλ 12 κ.
13

 Σν πιάησκα 

ηεο θνξπθήο είρε εκβαδόλ 500 η.κ.
14

, ελώ ε 

ηνύκπα θαη ζηε ζπλέρεηα ε ηξάπεδα 

θαηαιακβάλνπλ δύν δηαδνρηθά πιαηώκαηα από 

ηα 12 κ. θαη θάησ, κε απηό ηεο ηνύκπαο λα έρεη 

ύςνο 3,50 κ.
15

 

 

Έρεσνα: Η αλαζθαθή δηελεξγήζεθε από ηελ 

ΙΣ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ 

Αξραηνηήησλ θαη ραξαθηεξίζζεθε σο 

ζπζηεκαηηθή. Η πξώηε αλαζθαθηθή πεξίνδνο, 

ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1992, έιαβε ρώξα ππό ηελ 

επνπηεία ησλ Γ. Γξακκέλνπ θαη Κ. 

θνπξηνπνύινπ
16

. Αθνινύζεζαλ ηξεηο αθόκε 

αλαζθαθηθέο πεξίνδνη, ζηα 1994-1996, ππό ηελ 

                                                 
7
 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 4, 339. 

Γξακκέλνο – Κώηζνο 1996, 356. Καη ζηα δύν άξζξα 

ζεκεηώλεηαη όηη ε θαηνίθεζε ζηελ ηξάπεδα 

Σξηιόθνπ ζεσξείηαη σο ηύπνο επίπεδνπ νηθηζκνύ ηεο 

Νενιηζηθήο Δπνρήο, όρη απόιπηα ηππηθόο, αιιά επί 

ρακεινύ αλαβαζκνύ ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο, ελώ ε 

θαηνίθεζε ζηελ ηνύκπα ζεκαηνδνηεί ηε 

«ζπξξηθλσκέλε» θαζ’ ύςνο θαηνίθεζε ηεο Δπνρήο 

ηνπ Υαιθνύ. Η ζπλνιηθή κνξθή θαζνξίδεη ηνλ ηύπν 

ηεο «ηνύκπαο επί ηξαπέδεο». 
8
 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 17. 

9
 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 4, 341. 

Alram-Stern 2004, 808. 
10

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 17. 
11

 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 4, 341. 
12

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 17. 
13

 Review, ό.π. ππνζεκ. 3, 325. 
14

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 17. 
15

 ό.π. 
16

 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 4, 339-

347. 
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επνπηεία ησλ Γ. Γξακκέλνπ θαη . Κώηζνπ
17

. Η 

θάζε απηή ηεο αλαζθαθήο νινθιεξώζεθε κε 

δύν αθόκα αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο, ππό ηελ 

επνπηεία θαη πάιη ησλ Γ. Γξακκέλνπ θαη . 

Κώηζνπ
18

. Η ζέζε ζεσξήζεθε θαηάιιειε γηα 

έξεπλα ιόγσ ηνπ κεγάινπ ρξνλνινγηθνύ 

θάζκαηνο πνπ θάιππηε ε επηθαλεηαθή θεξακηθή 

αιιά θαη ε αδηαηάξαθηε, όπσο θάλεθε από 

λσξίο, ζηξσκαηνγξαθηθή αθνινπζία ησλ 

επηρώζεσλ
19

. 

 

Αναζκαθές: Γηα ηηο ηνκέο επηιέρζεθε ε δπηηθή 

θιηηύο (Πίλ. XXXIX. 1), ιόγσ ηεο κεγάιεο 

ζπγθέληξσζεο λενιηζηθνύ πιηθνύ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ηξάπεδαο από ηε βάζε ηεο 

ηνύκπαο θαη δπηηθόηεξα
20

. Αναζκαθή 1992: 

πεξηνξίζηεθε ζε ηνκή 4 x 4 κ. ζην πιάησκα ηεο 

θνξπθήο, έσο ην βάζνο ησλ 1,50 κ.
21

, κε 

πξνγξακκαηηζκό, ζην ζεκείν απηό, ηα 3 κ. Σν 

ππόινηπν βάζνο ησλ επηρώζεσλ, ππνινγηδόκελν 

ηνπιάρηζηνλ σο ηα 10 κ. έσο ην παξζέλν 

έδαθνο, ζα θαιππηόηαλ κε βαζκηδσηέο ηνκέο
22

. 

Αναζκαθές 1994-1996, 2000: Η αλαζθαθή 

ζπλερίζηεθε κε θιηκαθσηέο ηνκέο από ηελ 

θνξπθή ηεο ηνύκπαο  πξνο ηηο θιηηύεο, κε 

απνηέιεζκα ηε ζηξσκαηνγξάθεζε ησλ 

επηρώζεσλ ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ
23

. 

Αναζκαθή 2001: νινθιεξώζεθε ε έξεπλα ζηελ 

πεξηνρή κε ηε δηεξεύλεζε ησλ επηρώζεσλ ηνπ 

νηθηζκνύ ζηελ επίπεδε πεξηνρή ηεο Σξάπεδαο, 

εθηόο Σνύκπαο
24

. 

 

ηρωμαηογραθία / Υρονολόγηζη: Πξηλ από 

ην 1992, επηθαλεηαθέο έξεπλεο είραλ επηζεκάλεη 

ηελ παξνπζία θεξακηθήο ηεο Μέζεο Νενιηζηθήο 

ΙΙ ζηε ζέζε
25

. Επιθανειακή έρεσνα 1992: νη 

εθηεηακέλεο επηθαλεηαθέο έξεπλεο ηνπ 1992 

εληόπηζαλ θεξακηθή ηεο λενιηζηθήο επνρήο έσο 

θαη ζε κεγάιε απόζηαζε από ηελ πεξηθέξεηα 

ηεο ηνύκπαο. Νενιηζηθέο επηρώζεηο 

ζεκεηώζεθαλ θπξίσο ζηα δπηηθά-βνξεηνδπηηθά 

ηεο ηνύκπαο θαη αλαγλσξίζζεθε θεξακηθή ηεο 

                                                 
17

 Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 355-368. 
18

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 16. 
19

 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 4, 339. 
20

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 18. 
21

 Δλώ ζην θείκελν αλαθέξεηαη όηη ε αλαζθαθή ηνπ 

1992 έθηαζε ζην βάζνο ησλ 1,50 κ., ζηελ αγγιηθή 

πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο αλαγξάθνληαη 2 κ. 
22

 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 4, 342. 
23

 Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 360. 
24

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 451. 
25

 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 4, 339. 

Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 355. 

Νεόηεξεο Νενιηζηθήο
26

. Δθηηκήζεθε όηη από ηε 

Μέζε Νενιηζηθή ΙΙ έσο θαη ηελ Πξώηκε Δπνρή 

ηνπ Υαιθνύ ε θαηνίθεζε ζηε ζέζε ήηαλ 

αδηάζπαζηε
27

. Μεηά από θελό θαηά ηε Μέζε 

Δπνρή ηνπ Υαιθνύ
28

 ε ζέζε θαίλεηαη όηη 

μαλαθαηνηθήζεθε ζηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ, αθνύ ήδε από ην 1992 ε 

ζηξσκαηνγξαθία ζηελ θνξπθή ηεο ηνύκπαο 

πεξηείρε δύν ύζηεξεο θάζεηο, κία ηεο Ύζηεξεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ – Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ
29

, θαη κία Γεσκεηξηθώλ θαη 

Τπνγεσκεηξηθώλ ρξόλσλ
30

. Σα πζηεξόηεξα 

θαηάινηπα από ηε ζέζε ρξνλνινγήζεθαλ ζηνπο 

ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο
31

. 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαζθαθηθώλ 

πεξηόδσλ ην 2001 εθηηκήζεθε όηη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο ΠΔΥ ζηε ζέζε αληηζηνηρεί 

ζηηο θάζεηο IV θαη V ησλ ηηαγξώλ, 

θαηαιακβάλεη δειαδή νιόθιεξε ηελ Πξώηκε 

Υαιθνθξαηία ζηε Μαθεδνλία. Η λεόηεξε 

νηθνδνκηθή θάζε ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ από ηε ζέζε ρξνλνινγήζεθε κε βάζε 

δείγκαηα C14 κεηαμύ ηνπ 2194 θαη 1931 π.Υ.
32

 

ύκθσλα κε ηε ζηξσκαηνγξαθία ησλ 

ηηαγξώλ
33

 αιιά θαη ηνπο δεζκνύο πνπ 

ζεκεηώζεθαλ κε ηε ζέζε θαηά ηελ αλαζθαθή 

ηεο Σνύκπαο Αγρηάινπ Β
34

, ε πζηεξόηεξε απηή 

θάζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πεξίνδν 

Vb ησλ ηηαγξώλ θαη λα ζεσξεζεί αληίζηνηρε 

ηεο ύζηεξεο θάζεο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ
35

. Γεληθά, ε θεξακηθή ηεο Πξώηκεο 

                                                 
26

 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ, ό.π., 341-342. 
27

 Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 356. 
28

 ό.π., 356. Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 

17. 
29

 Γξακκέλνο – θνπξηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 4, 344. 

Η θεξακηθή παξαπέκπεη πεξηζζόηεξν ζηελ αξρή ηεο 

Δπνρή ηνπ ηδήξνπ θαη όρη ζηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ. 
30

 ό.π. Μειαλόκνξθα όζηξαθα απνδόζεθαλ ζε 

πζηεξόηεξεο δηαηαξαρέο θαη όρη ζε ζηαζεξή 

εγθαηάζηαζε. 
31

 Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 360. 
32

 ό.π., 361. Review, ό.π. ππνζεκ. 3, 325. Alram-

Stern ό.π. ππνζεκ. 9, 808. 
33

 Sitagroi Ι 1986, 445, όπνπ ζρεηηθόο πίλαθαο 

παξνπζηάδεη ηνπο ρξνλνινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο 

κεηαμύ ησλ ηηαγξώλ θαη άιισλ ζέζεσλ από ηε ΒΓ 

Δπξώπε, ηα Βαιθάληα, ην ΒΑ Αηγαίν, ηελ Σξνία θαη 

ηελ Δγγύο Αλαηνιή. 
34

 Παππά θ.ά. 2000, 141, ζεκ. 8. 
35

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη θάζεηο ηεο ηνύκπαο 

Αγρηάινπ Β ηνπνζεηήζεθαλ ζηε κέζεο θάζεηο ηε 

Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, παξά ηελ αλαγλώξηζε 

δεζκώλ κε ηνπο ηηαγξνύο Vb, πνπ αληηζηνηρεί ζην 

ύζηεξν ζηάδην ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. 
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Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ από ηε Μεζεκεξηαλή 

Σνύκπα πεξηέρεη σο ραξαθηεξηζηηθή θαηεγνξία, 

εθηόο από  ηε ζεηξά απηή ησλ αδξώλ αγγείσλ, 

θαζηαλόρξσκε ζηηιβσκέλε ή ιεηαζκέλε 

θεξακηθή. Υαξαθηεξηζηηθέο ζηε δηαθόζκεζε 

ησλ αγγείσλ ζεσξήζεθαλ αθόκε νη πιαζηηθέο 

ηαηλίεο κε εκπηέζεηο δαθηύισλ θαη νη ζαξσκέλεο 

επηθάλεηεο
36

. ηα ζρήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θηάιεο κε ζσιελσηέο ή ηξνκπεηόζρεκεο ιαβέο, 

πξόρνη, θαλζαξόζρεκα αγγεία, κεγάινη 

ακθνξείο, κεγάια αλνηρηά απνζεθεπηηθά ή 

ηξνθνπαξαζθεπαζηηθά αγγεία θαη θύπειια
37

. 

Οκνηόηεηεο ζηελ θεξακηθή αλαγλσξίζζεθαλ θαη 

κε ηελ θεξακηθή ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Η θαηνίθεζε ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ θαίλεηαη όηη πεξηνξίζηεθε ζηελ θνξπθή 

ηνπ πιαηώκαηνο
38

, όπνπ αξγόηεξα 

ζρεκαηίζηεθε ε ηνύκπα
39

, θαζώο δελ 

απνθαιύθζεθαλ θηίζκαηα ηεο ίδηαο θάζεο ζηηο 

πιαγηέο ηεο ηειεπηαίαο. ηε βάζε ηεο ηνύκπαο, 

σζηόζν, ηζνπεδσκέλεο επηρώζεηο ηεο Πξώηκεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ εμππεξέηεζαλ θαηνίθεζε 

ησλ γεσκεηξηθώλ ρξόλσλ
40

. 

 

Ορθογώνια, παζζαλόπηκηα, κηίζμαηα: ηα 

θηίζκαηα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ 

ήηαλ παζζαιόπεθηα· ζπάληα έθεξαλ ιίζηλε 

ζεκειίσζε. Η θάηνςή ηνπο δείρλεη όηη 

επξόθεηην γηα νξζνγώληεο θαηαζθεπέο, αλ θαη 

δελ απνθιείζζεθε ε παξνπζία αςηδσηώλ 

                                                                         
Από ηελ άιιε πιεπξά, ην δείγκα ρξνλνιόγεζεο ηεο 

πζηεξόηεξεο θάζεο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ από ηε Μεζεκεξηαλή Σνύκπα Σξηιόθνπ, 

θαίλεηαη όηη αληηζηνηρεί ζηε θάζε ησλ ηηαγξώλ Vb. 

Δπνκέλσο, γηα λα κελ ππάξμεη πξόβιεκα 

ρξνλνινγηθήο αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία 

ησλ ηξηώλ ζέζεσλ, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο ηνύκπαο 

Αγρηάινπ Β ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζνύλ πξνο ην 

ηέινο ησλ κέζσλ θάζεσλ ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ, ελώ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο Μεζεκεξηαλήο 

ηνύκπαο (πζηεξόηεξν ρξνλνινγηθά δείγκα) ζα πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζνύλ πξνο ηελ αξρή ησλ ύζηεξσλ 

θάζεσλ ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. 
36

 Η θαηεγνξία ησλ «ζαξσκέλσλ αγγείσλ» 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ θεξακηθή ηεο ηνύκπαο 

Αγρηάινπ Β. Βι. Παππά θ.ά, ό.π. ππνζεκ. 34, 140. 
37

 Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 364. 
38

 ό.π., 365. 
39

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 152. 
40

 Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 360. 

θηηζκάησλ όπσο ζηνλ Καζηαλά
41

. Παξά ην όηη 

θαηακεηξήζεθαλ 17 νηθνδνκηθέο θάζεηο
42

, δελ 

ζώζεθαλ νινθιεξσκέλεο θαηόςεηο νηθηώλ
43

. 

 

Τπολείμμαηα οικιών και άλλα καηάλοιπα: ηα 

νηθνδνκηθά θαηάινηπα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ από ηελ ηνύκπα ήηαλ ηα εμήο, θαηά 

αλαζθαθηθό ηεηξάγσλν: 

Σομή Ι – Οικοδομική θάζη 5: ηνίρνο 

(Πίλ. XXXIX. 2) δηαηεξεκέλνο ζε κήθνο 4 κ., 

θαηαζθεπαζκέλνο από ζρεηηθά κεγάινπο ιίζνπο 

δηαζηάζεσλ 30 x 40 εθ. θαη κε πξνζαλαηνιηζκό 

Β – Ν. ρεκάηηδε νξζή γσλία κε ππόιεηκκα 

άιινπ ηνίρνπ, Α – Γ πξνζαλαηνιηζκνύ, ελώ ην 

ζύλνιν πξνεξρόηαλ πηζαλόηαηα από 

ηεηξάπιεπξν θηίζκα
44

. 

Σομή Ι – Οικοδομική θάζη 6: 
ππνιείκκαηα πειώλ πάρνπο 30-50 εθαηνζηώλ, 

πξνεξρόκελα από πεζκέλνπο ηνίρνπο, θάιππηαλ 

ην δάπεδν νηθίαο (Πίλ. XXXIX. 3), θαηνύ-

θαζηαλνύ ρξώκαηνο
45

. Τπνιείκκαηα αλνηρηήο 

εζηίαο ίζσο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ νηθία. 

Σομή ΙΙ – Οικοδομική θάζη 2: εζηία 

κε δάπεδν από ςεκέλν πειό. Μάιινλ θπθιηθήο 

θάηνςεο. Ίζσο επξόθεηην γηα θνύξλν (Πίλ. XL. 

1-2). Γηαζηάζεηο δαπέδνπ εζηίαο: 0,40 x 0,40 κ. 

Έθεξε ππόζηξσκα κεγάισλ νζηξάθσλ γηα 

κόλσζε θαη ηζρπξνπνίεζε. Λάθθνο δηακέηξνπ 1 

κ. θαη βάζνπο 90 εθαηνζηώλ ρξεζίκεπε γηα ηελ 

απόζεζε ζηάρηεο. Σν δάπεδν ηεο εζηίαο 

βξέζεθε 25-30 εθαηνζηά πην πάλσ από ην 

δάπεδν ηεο νηθίαο, πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν 

από παηεκέλν πειό, είρε δε γλσξίζεη ηέζζεξηο 

αλαθαηαζθεπέο κε επαιείςεηο πάρνπο 2-5 

εθαηνζηώλ. Ιζάξηζκεο αλαθαηαζθεπέο είρε 

δερζεί θαη ν θνύξλνο: ζε θάζε αλαθαηαζθεπή 

ηνπ δαπέδνπ ηνπ έζηξσλαλ όζηξαθα κεγάισλ 

αγγείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα εθάξκνδαλ επάιεηςε 

πεινύ
46

. Η νηθία θαίλεηαη όηη είρε ιίζηλε 

ζεκειίσζε, όπσο ππνδεηθλύεηαη από ζεηξά 

ιίζσλ, πηζαλώο ηνπ βνξείνπ ηνίρνπ κε πιάηνο 

20-30 εθαηνζηώλ, θαη θαηαζθεπαζκέλνπ από 

πιαθνεηδείο αζβεζηόιηζνπο. Σέζζεξηο 

παζζαιόηξππεο δελ είλαη ζαθέο αλ αλήθαλ ζε 

παζζάινπο ηνπ ηνίρνπ ή ζηήξηδαλ ηε ζηέγε. 

Σομή ΙΙ – Οικοδομική θάζη 3: 
ππνιείκκαηα νηθίαο (Πίλ. XLI. 1) κε κέγηζην 

                                                 
41

 ό.π., 360-361. 
42

 Αλαθαηαζθεπέο θηηζκάησλ θαηά Review, ό.π. 

ππνζεκ. 3, 325. 
43

 ό.π. 
44

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 44. 
45

 ό.π., 46. 
46

 ό.π., 57-58. 
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εκβαδόλ απνθαιπθζέληνο ηκήκαηνο ηα 3 ηκ. 

Φαίλεηαη όηη είρε πιηλζόθηηζηνπο ηνίρνπο κε 

ιίζηλε ζεκειίσζε αξγώλ ιίζσλ. Πάλησο κόλν ηα 

ππνιείκκαηα ελόο ιίζηλνπ ηνίρνπ εληνπίζζεθαλ 

θαη ζε απόζηαζε 30 εθαηνζηώλ από απηόλ δύν 

παζζαιόηξππεο, ίζσο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

μπινθαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο
47

. 

Σομή ΙΙ – Οικοδομική θάζη 4: 
Καμένη Οικία

48
 (Πίλ. XLΙ. 2-3): ζεκαληηθή γηα 

ην πεξηερόκελό ηεο, κε ζπγθέληξσζε 

απνζεθεπηηθνύ θαη ηξνθνπαξαζθεπαζηηθνύ 

εμνπιηζκνύ αλάινγε κε ζύγρξνλεο ζέζεηο ηεο 

αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Μαθεδνλίαο
49

 ήηαλ 

θακέλε νηθία, πνπ δηέζσζε, εθηόο από ηκήκαηα 

ησλ ηνίρσλ ηεο, πειόρηηζηεο θαηαζθεπέο, 

ζηεξεσκέλεο από ηε θσηηά
50

. Ήηαλ ηεηξάπιεπξε 

ή κε αςηδσηή απόιεμε. Γείγκαηα άλζξαθα 

έδσζαλ ξαδηνρξνλνινγήζεηο θπκαηλόκελεο 

ζηνπο δύν ηειεπηαίνπο αηώλεο ηεο 3
εο

 

ρηιηεηίαο
51

. Κάησ από ην ζηξώκα θαηαζηξνθήο 

απνθαιύθζεθε ην δάπεδν ηνπ ζπηηηνύ, 

απνηεινύκελν από σκό, παηεκέλν πειό. Οη 

ηνίρνη ηεο νηθίαο είραλ θαηαζθεπαζηεί από 

ζηνηβαρηό πειό εληζρπκέλν κε μύιηλε δνκή, ελώ 

γηα ηηο θαηώηεξεο ζηξώζεηο ηνπο θαίλεηαη όηη 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ιίζνη. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο πξνέξρνληαη από ηα ππνιείκκαηα πνπ 

είραλ θαηαπέζεη ζην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο, 

θαζώο δελ βξέζεθαλ ηνίρνη ζε αξρηθέο ζέζεηο
52

. 

Εζηία και Φούρνος: επάλσ ζην δάπεδν, 

ζην θέληξν ηνπ αλαζθαθηθνύ ηεηξαγώλνπ, 

ππεξπςσκέλε θαηά 0,05 κ., βξέζεθε ηεηξάγσλε 

αλνηρηή εζηία θαηαζθεπαζκέλε από ηνλ ίδην 

πειό κε ην δάπεδν. Η θαηνηθία είρε εμνπιηζηεί 

επίζεο κε θνύξλν, ζε απόζηαζε 1 κ. λνηηόηεξα 

ηεο εζηίαο. Σα ηνηρώκαηά ηνπ ζώζεθαλ έσο ην 

ύςνο ησλ 0,30 κ. Ήηαλ πεηαιόζρεκνο, 

θαηαζθεπαζκέλνο από πειό, θαη ζε νξηζκέλα 

ζεκεία ππνζηεξηδόηαλ από θάζεηα 

ηνπνζεηεκέλεο ιίζηλεο πιάθεο (Πίλ. XLII. 1). 

Τπνηέζεθε ζνισηή θάιπςε. 

Σύνολα αγγείων: Α) θαηαζθεπή (Πίλ. 

XLII. 2) από δύν αγγεία παθησκέλα ζε πειό, 

ζπλνδεπόκελα από κηθξόηεξν αγγείν κε ηνλ 

ππζκέλα ηνπ ζε ςειόηεξν επίπεδν (θαηά 0,30 

κ.), θαηαζθεπαζκέλν από ηνλ ίδην πειό, 

απνθαιύθζεθε ζηε ΝΑ γσλία ηνπ αλαζθαθηθνύ 

                                                 
47

 ό.π., 60. 
48

 ό.π., 153. Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 

362. 
49

 Review, ό.π. ππνζεκ. 3, Addendum, 325. 
50

 Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 362. 
51

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 63. 
52

 ό.π. 

ηεηξαγώλνπ. Σν κηθξόηεξν αγγείν είρε απνξξνέο 

πξνο ηα δύν κεγαιύηεξα
53

. Β) Πιάη ζηνλ 

θνύξλν, ζηε ΝΓ πιεπξά ηνπ ηεηξαγώλνπ, 

απνθαιύθζεθαλ ηξία απνζεθεπηηθά αγγεία 

θαηαζθεπαζκέλα θαηά ρώξαλ από σκό πειό. 

Σκεσοθήκη ή Σιρός: ηνλ ίδην ρώξν ππήξρε 

ηεηξάπιεπξε θαηαζθεπή από πειό θαη ιίζνπο. 

Κάζεηα ηνπνζεηεκέλεο ιίζηλεο πιάθεο είραλ 

επελδπζεί κε πειό, εζσηεξηθά, εμσηεξηθά θαη 

ζηνπο αξκνύο ηνπο. Η κία πιεπξά παξνπζίαδε 

ειαθξά θακππιόηεηα
54

. Φαίλεηαη όηη ζα είρε 

πήιηλε ζηέγαζε. ην εζσηεξηθό είραλ 

ηνπνζεηεζεί κηθξέο πξόρνη θαη θύπειια. 

Δξκελεύζεθε σο ζηξόο ή ζθεπνζήθε. Γ) Δπάλσ 

ζην δάπεδν ηεο νηθίαο, θπξίσο θνληά ζηηο 

πειόρηηζηεο θαηαζθεπέο, ππήξραλ πεζκέλα 

αγγεία, θπξίσο πξόρνη θαη ακθνξέαο. 

Αργαλειός: ζηε ΒΓ γσλία ηεο ηνκήο 

ηξία πθαληηθά βάξε ζε επζεία δηάηαμε 

εξκελεύηεθαλ σο πξνεξρόκελα από έλαλ 

αξγαιεηό. 

Σηοιτεία ανάγλσθης διακόζμηζης: 

πεζκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δαπέδνπ αιιά 

θαη κέζα ζηελ επίρσζε ηνπ ζξαλίνπ, όπσο θαη 

θνληά ζηνλ θνύξλν, βξέζεθαλ ζξαύζκαηα 

πήιηλεο αλάγιπθεο δηαθόζκεζεο (Πίλ. XLIII), 

πνπ έθεξαλ έιηθεο ή αθηηλσηνύο θύθινπο. Δίλαη 

πηζαλό λα πξνέξρνληαη από πειόθηηζην έπηπιν 

ή θαη από ηνπο ηνίρνπο ηεο νηθίαο
55

. Θεσξήζεθε 

όηη ε αλεύξεζε ησλ κεγάισλ απηώλ αλάγιπθσλ 

ζξαπζκάησλ πεινύ κε θακππιόγξακκα κνηίβα 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ρώξνπ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
56

. 

Σομή ΙΙα – Οικοδομική θάζη 1
57

: (ε 

θάζε είλαη ππεξθείκελε απηήο κε ηελ Κακέλε 

Οηθία ηεο Σνκήο ΙΙ). Λίζηλνο ηνίρνο (Πίλ. XLIV. 

1) κήθνπο 3 κ. θαη πάρνπο 0,30-0,40 κ., 

δηαηεξεκέλνο ζε ύςνο 0,15 κ., ζρεκάηηδε γσλία 

κε άιινλ, από ηνλ νπνίν δηαηεξήζεθε κηθξό 

ηκήκα. Δίραλ θαηαζθεπαζηεί από αξγνιηζνδνκή 

κε ηε κέζνδν ηεο μεξνιηζηάο. Η μύιηλε δνκή ηεο 

ζηέγεο ζηεξηδόηαλ εμσηεξηθά ηνπ πξώηνπ 

ηνίρνπ κε επηά (ηνπιάρηζηνλ) παζζάινπο 

(βξέζεθαλ νη παζζαιόηξππεο). Γηα ηε 

ζεκειίσζε ηνπ ηνίρνπ, ν νπνίνο παξνπζίαδε 

θάπνηα θακππιόηεηα πνπ απνδόζεθε ζε 

θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα, δελ πξνεγήζεθε 

ηζνπέδσζε ηεο θιηηύνο ζηα ζεκεία έδξαζήο 

ηνπ, θαη ιόγσ ηεο κεγάιεο πςνκεηξηθήο 

                                                 
53

 ό.π., 62. 
54

 ό.π., 72. 
55

 Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 362. 
56

 Review 2001, Addendum, 325. 
57

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 69. 
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δηαθνξάο, ππνηέζεθε όηη είρε κεγάιν ύςνο, ελώ 

γηα ην επίπεδν θαηνίθεζεο ηνπ ζπηηηνύ ζα έγηλε 

εθηεηακέλε επηρσκάησζε
58

. Η νηθία ζεσξήζεθε 

σο ηππηθό Βαιθαληθό παξάδεηγκα νξζνγώληνπ 

ηύπνπ, κε ιίζηλα ζεκέιηα θαη εμσηεξηθή ζεηξά 

από παζάινπο. 

Σομή ΙΙα – Οικοδομική θάζη 3
59

: 

αθνινύζεζε ε θάζε 2, ζηελ νπνία βξέζεθε ε 

ζπλέρεηα ηεο Κακέλεο Οηθίαο θαη ε ππνθείκελε 

ηεο ηειεπηαίαο θάζε 3, όπνπ απνθαιύθζεθε 

έλαο αθόκα εξγαζηεξηαθόο ρώξνο, αβέβαηεο 

θάηνςεο: ηκήκα θνύξλνπ, ζσξόο ιίζηλσλ 

εξγαιείσλ θαη απνζεθεπηηθό αγγείν από σκό 

πειό, θαηαζθεπαζκέλν επάλσ ζε κηθξέο ιίζηλεο 

πιάθεο (Πίλ. XLIV. 2). Φούρνος: ηνηρώκαηα 

από πειό, πάρνπο 6 πεξ. εθαηνζηώλ. 

Πεηαιόζρεκε θάηνςε κε ηξνκπεηόζρεκν 

ζηόκην (Πίλ. XLIV. 3). Νεπξώζεηο ηνπ ίδηνπ 

πεινύ ελίζρπαλ εμσηεξηθά ηα ηνηρώκαηα. 

Λίζηλε ππνδνκή θαη ιίζηλε πιάθα ζην ζηόκην. 

Σομή ΙΙΙ – Οικοδομική θάζη 3 Σομής 

ΙΙα
60

: κεγάινο ιάθθνο αθαλόληζηεο θπθιηθήο 

θάηνςεο, κε αθηίλα 2 κ. επάλσ θαη 1 κ. ζηε 

βάζε ηνπ. Σν βάζνο ηνπ (αλ θαη δελ 

δηεπθξηλίδεηαη) ζα πξέπεη, όπσο θαίλεηαη από ηα 

ζπκθξαδόκελα, λα μεπεξλνύζε ηα 1,50, 

θηάλνληαο ίζσο θαη έσο ηα 2,50 κ. Ήηαλ ιάθθνο 

απνξξηκκάησλ, γεκηζκέλνο κε νηθνδνκηθά πιηθά 

θαη θηλεηά επξήκαηα. εκεηώζεθε ε πηζαλόηεηα 

λα αλήθεη ην εύξεκα απηό ζηελ νηθνδνκηθή 

θάζε 3 ηεο ηνκήο ΙΙα. 

Σομή ΙΙΙ – Οικοδομική θάζη 2
61

: 

δάπεδν νηθίαο από παηεκέλν πειό, ρξώκαηνο 

θαηνθάζηαλνπ (Πίλ. XLV. 1). 

Σομή ΙΙΙ – Οικοδομική θάζη 3
62

: 

δάπεδν (Πίλ. XLV. 2) από πειό θαζηαλέξπζξνπ 

ρξώκαηνο νξηδόηαλ ζηα λόηηα από πέληε 

παζζαιόηξππεο απνδηδόκελεο ζε εμσηεξηθό 

ηνίρν θαηεύζπλζεο ΒΑ-ΝΓ. Τπνηέζεθε, από 

ππνιείκκαηα θακέλσλ πειώλ θαη ζηάρηεο ε 

ύπαξμε θνύξλνπ έμσ από ηα όξηα ηεο ηνκήο. Σα 

επξήκαηα ηεο θάζεο 3 ζπζρεηίζηεθαλ κε απηά 

ηεο θάζεο 2 θαη ηα δύν δάπεδα απνδόζεθαλ ζε 

επηζθεπέο ηνπ ίδηνπ ρώξνπ. 

                                                 
58

 Σν γεγνλόο όηη δελ ζώζεθαλ ππνιείκκαηα ηεο 

επηρσκάησζεο, νύηε ηνπ δαπέδνπ, απνηειεί ίζσο 

θάπνηα έλδεημε γηα ηε ρξήζε μύιηλσλ επηπέδσλ; 
59

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 2, 75. 
60

 ό.π., 79. 
61

 ό.π., 88. 
62

 ό.π., 91. 

Σομή ΙΙΙ – Οικοδομική θάζη 4
63

: 

ηκήκα δαπέδνπ από παηεκέλν πειό (Πίλ. XLVI. 

1). 

Σομή ΙΙΙ – Οικοδομική θάζη 5
64

: 

δάπεδν νηθίαο από παηεκέλν πειό (Πίλ. XLVI. 

2), ρξώκαηνο θαηνπξάζηλνπ. Παζζαιόηξππα 

απνδόζεθε ζηνλ λόηην ηνίρν πνπ ζα όξηδε ην 

δάπεδν. Φούρνος: θπθιηθήο θάηνςεο, κάιινλ 

κε ζνισηή ζηέγαζε. Ωο δάπεδν έθεξε 

θαηαζθεπή από πέηξεο θαη όρη πειό. Κνληά 

ζηνλ θνύξλν ππήξρε κπιόιηζνο. 

Σομή ΙΙΙ – Οικοδομική θάζη 6
65

: 

ηκήκαηα δαπέδνπ θαη δύν παζζαιόηξππεο, πνπ 

όκσο δύζθνια ζπζρεηίδνληαη. θόξπηνη ιίζνη 

ίζσο απνηέιεζαλ νηθνδνκηθό πιηθό ζηε θάζε 

απηή. Πηλότηιζηη καηαζκεσή (Πίλ. XLVII. 1): 

δηαηεξήζεθε εκηθύθιην κε ηνίρσκα από 

θνθθηλσπό ςεκέλν πειό θαη δάπεδν από πειό 

όρη θαιά ςεκέλν. 

Σομή ΙΙΙ – Οικοδομική θάζη 7
66

: 

θάησ ηκήκα ιηζόθηηζηνπ ηνίρνπ κε πηζαλή 

αλσδνκή σκνπιίλζσλ (Πίλ. XLVII. 2). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ πιάθεο ηνπηθνύ 

ηδεκαηνγελνύο πεηξώκαηνο. Καηεύζπλζε ΒΑ – 

ΝΓ. Πηζαλώο ν αλαηνιηθόο ηνίρνο ηνπ 

θηίζκαηνο. Η αλαηνιηθή ηνπ όςε είρε 

θαηαζθεπαζηεί επηκειώο, ε άιιε είρε 

θαηαξξεύζεη. Σν θύξην κέξνο ηνπ θηίζκαηνο 

εθηεηλόηαλ πξνο ηα δπηηθά. 

Σομή ΙΙΙ – Οικοδομική θάζη 8
67

: 

θάησ ηκήκα επζύγξακκνπ ιηζόθηηζηνπ ηνίρνπ 

(Πίλ. XLVII. 3) κε θαηεύζπλζε Α-Γ. Βξέζεθε 

ζε κήθνο 1,50 κ. 

Σομή ΙV – Οικοδομική θάζη 4
68

: 

ππνιείκκαηα δύν παξάιιεισλ ιίζηλσλ ηνίρσλ 

(Πίλ. XLVIII. 1), ζε θαθή θαηάζηαζε θαη κε 

θαηεύζπλζε ΒΒΓ-ΝΝΑ, ζε απόηαζε 1 κ. 

κεηαμύ ηνπο. ε άιιν ζεκείν ηεο ηνκήο πηζαλή 

ιίζηλε θαηαζθεπή θπθιηθνύ ζρήκαηνο θαη 

δηακέηξνπ 1,50 κ. ίζσο ήηαλ απνζεθεπηηθή. 

Σκήκαηα δαπέδνπ θνύξλνπ από ςεκέλν πειό 

ζηε ζέζε ηνπο ζε άιιν ζεκείν. 

Σομή ΙV – Οικοδομική θάζη 5
69

: 

ηκήκα θηίζκαηνο: θαηώηεξν ηκήκα ηνίρνπ από 

αξγνιηζνδνκή (Πίλ. XLVIII. 2), θαηά ην 

ζύζηεκα ηεο μεξνιηζηάο, θαη δάπεδν από 

παηεκέλν πειό. Εζηία, πνπ πιαηζησλόηαλ από 
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 ό.π., 93. 
64

 ό.π., 96. 
65

 ό.π., 101. 
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 ό.π., 105. 
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 ό.π., 106. 
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 ό.π., 122. 
69

 ό.π., 128. 
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ζεηξά ιίζσλ, είρε ρξεζηκνπνηήζεη ην δάπεδν ηνπ 

ζπηηηνύ. Ραδηνρξνλνιόγεζε από δείγκα 

άλζξαθα θπκάλζεθε κεηαμύ 2894 θαη 2604 

π.Υ.
70

 

Σομή V: δελ απνθαιύθζεθαλ 

νηθνδνκηθά θαηάινηπα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ
71

. 

 

                                                 
70

 ό.π., 152, όπνπ αλαθέξεηαη όηη πξόθεηηαη γηα ηελ 

αξραηόηεξε αλεζθακκέλε θάζε ηεο ΠΔΥ. 
71

 ό.π., 153. 

Η αλαζθαθή ηνπ 2001 απέδσζε ζηνηρεία γηα ηελ 

έθηαζε ηνπ νηθηζκνύ θαηά ηε Νενιηζηθή Δπνρή 

θαη δελ απνθαιύθζεθαλ βέβαηα αξρηηεθηνληθά 

θαηάινηπα ηεο ΠΔΥ. Η θεξακηθή ησλ ηνκώλ ηνπ 

έηνπο απηνύ πξνέξρεηαη από ηνπο 

Πξντζηνξηθνύο θαη Ιζηνξηθνύο ρξόλνπο
72

. 

                                                 
72

 ό.π., 512. 
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ΑΓΥΙΑΛΟ «Β» (ΒΑΛΚΑΝ ΔΞΠΟΡΣ) ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέζη: Η ζεκεξηλή θνηλόηεηα Αγρηάινπ 

βξίζθεηαη ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ 

Θεζζαινλίθεο, ζε απόζηαζε 16 ρικ. 

βνξεηνδπηηθά ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο
1
 

(πίλ. XLIX. 1). Η ηνύκπα Αγρηάινπ «Β» 

βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 1 πεξίπνπ ρικ. δπηηθά 

ηεο δηπιήο ηξάπεδαο Αγρηάινπ «Α»
2
, εληόο ηεο 

πεξίθξαμεο ηνπ εξγνζηαζίνπ «ΒΑΛΚΑΝ 

ΔΞΠΟΡΣ»
3
. Σελ επνρή ηεο αλαζθαθήο 

(πξνθαλώο θαη ζήκεξα;) ε ηνύκπα αλήθε ζηνλ 

δήκν Αγίνπ Αζαλαζίνπ
4
. 

 

Όνομα: ηνλ θαηάινγν πξντζηνξηθώλ ζέζεσλ 

ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ησλ Γξακκέλνπ – 

Μπέζηνπ – Κώηζνπ ε ηνύκπα θαιείηαη 

«Αγρίαινο Β», ώζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάθξηζή 

ηεο από ηε δηπιή ηξάπεδα πνπ θέξεη ην όλνκα 

«Αγρίαινο Α»
5
. 

 

Μορθή: Πξόθεηηαη γηα ρακειή ηνύκπα, 

θαηεζηξακκέλε θαηά ην αλαηνιηθό θαη λόηην 

ηκήκα ηεο. Έρεη δηαηεξεζεί άζηθην ην 1/4 ηνπ 

ζπλόινπ, σζηόζν θαη απηό δέρηεθε ζε 

λεόηεξνπο ρξόλνπο επεκβάζεηο επηθίλδπλεο γηα 

ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ ρώξνπ
6
. 

 

                                                 
1
 Δ. Γ. Δ., ηόκνο A΄, 57. 

2
 Γηα ηνπο όξνπο Αγρίαινο «Α» θαη Αγρίαινο «Β» 

δεο παξαθάησ, ζηελ ελόηεηα Όνομα. 
3
 Παππά θ.ά 2000, 137. 

4
 Ό.π., ςποσημείωση 1. 

5
 Γξακκέλνο θ.ά 1997, 14. 

6
 Παππά θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 3. 

Έρεσνα: Η αθνξκή γηα ηελ αλαζθαθή δόζεθε 

ιόγσ ηεο επέθηαζεο ησλ εξγνζηαζηαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο «ΒΑΛΚΑΝ 

ΔΞΠΟΡΣ» θαη ηεο αλάγθεο κεηαθνξάο 

θεληξηθνύ θαλαιηνύ ζην λόηην, θαηεζηξακκέλν, 

ηκήκα ηεο ηνύκπαο, παξάιιεια πξνο ηελ 

πεξίθξαμε ηνπ εξγνζηαζίνπ
7
. Η αλαζθαθή 

δηελεξγήζεθε από ηελ ΙΣ΄ Δθνξεία 

Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ θαη 

είρε δηάξθεηα επηά πεξ. κελώλ, από ηνλ Ινύιην 

ηνπ 2000 έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2001
8
. 

 

Αναζκαθές: Δξεπλήζεθε κε αλαζθαθή ην λέν 

θαλάιη ζε νιόθιεξν ην θαηά κήθνο ηεο ηνύκπαο 

πιάηνο ηνπ (12 πεξ. κ.), θαζώο ειήθζεζαλ 

ππόςε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, όιεο νη 

αξραηνινγηθέο απνζέζεηο. Σν ππόινηπν κήθνο 

ηνπ θαλαιηνύ δηεξεπλήζεθε κε δνθηκαζηηθέο 

ηνκέο. Η ζπλνιηθή εξεπλεκέλε έθηαζε θάιπςε 

ηα 1,3 ζηξέκκαηα
9
. 

 

ηρωμαηογραθία / Υρονολόγηζη: Η 

θαηνίθεζε ζηνλ ρώξν ηεο ηνύκπαο θαίλεηαη όηη 

πεξηνξίζηεθε ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Χαιθνύ. 

Με ηε δηαπίζησζε απηή ελαξκνλίδεηαη ην 

ρακειό ηεο ύςνο
10

, αθνύ δελ ππήξμε ζπλερήο 

θαηνίθεζε πνπ ζα κεγάισλε, όπσο ζε αξθεηέο 

άιιεο πεξηπηώζεηο, ην ύςνο ηνπ ινθίζθνπ. 

Αλαγλσξίζζεθαλ δύν θύξηεο νηθνδνκηθέο 

θάζεηο, κία αξραηόηεξε θαη κία λεόηεξε, κέζα 

ζε ζηξώκα κηθξνύ πάρνπο ζηε βάζε ηεο 

ηνύκπαο, όρη πςνκεηξηθά αιιεπάιιειεο, αιιά 

δηαδνρηθέο ζε νξηδόληην επίπεδν, από Γ πξνο Α. 

Σηο δύν απηέο θάζεηο δηαθνξνπνηνύζε ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ησλ νηθηζηηθώλ θαηαινίπσλ
11

. 

Γελ αλαθέξνληαη δηαθνξέο ζηελ θεξακηθή ησλ 

δύν θάζεσλ, αλ θαη ηελ επνρή ηεο αλαζθαθηθήο 

έθζεζεο νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο βαζίζηεθαλ 

ζε πξνθαηαξθηηθό, αθόκε, ζηάδην εμέηαζεο ηνπ 

θεξακηθνύ ζπλόινπ. 

 

Υρονολόγηζη: ύκθσλα κε ηελ θεξακηθή, ζηελ 

νπνία δελ πεξηέρνληαη ζρήκαηα ησλ πξώηκσλ 

                                                 
7
 ό.π. 

8
 Alram-Stern 2004, 805. 

9
 Παππά θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 3. 

10
 ό.π., 138. 

11
 ό.π. 
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θάζεσλ ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Χαιθνύ, νη 

δύν θηηξηαθέο θάζεηο, αξραηόηεξε θαη λεόηεξε, 

ηνπνζεηήζεθαλ ρξνλνινγηθά ζηα κέζα πεξίπνπ 

ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο
12

. Αλαγλσξίζζεθαλ δεζκνί 

κε ηελ θεξακηθή από ηε Μεζεκεξηαλή Σνύκπα 

Σξηιόθνπ, θαη ηνπο ηηαγξνύο (θάζε Vb)
13

. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

ΑΡΥΑΙΟΣΔΡΗ ΦΑΗ
14

 

 

Προζαναηολιζμός κηιρίων: Γηαπηζηώζεθε όηη 

ηα νηθήκαηα ηεο αξραηόηεξεο θάζεο ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλα από Γ πξνο Α. Ο 

πξνζαλαηνιηζκόο απηόο δηαθνξνπνηήζεθε ζηε 

λεόηεξε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Γρομικά κηίρια: Γελ ζηάζεθε δπλαηόλ λα 

αλαγλσξηζζνύλ ζαθείο ρώξνη. Δμήρζε όκσο ην 

ζπκπέξαζκα όηη ζηε θάζε απηή αλήθαλ κεγάια, 

δξνκηθά θηίξηα, πιάηνπο 4 έσο 4,5 κ.
15

, 

ρσξηζκέλα κε κεζνηνηρίεο. Οη ηνίρνη ηεο 

αξραηόηεξεο θάζεο (Πίλ. XLIX. 2) ζώδνληαλ ζε 

κεγαιύηεξν ύςνο από απηνύο ηεο λεόηεξεο, 

ιόγσ ηνπ κεγαιύηεξνπ πάρνπο ηεο επίρσζεο 

ζηελ νπνία βξέζεθαλ. Καηαζθεπάζζεθαλ από 

σκό πειό. Δίραλ ζπλήζσο πιάηνο γύξσ ζηα 

0,25-0,30 κ. Σν κεγαιύηεξν κήθνο 

απνθαιπθζέληνο ηνίρνπ έθηαλε ζηα 11 κ.
16

 Σν 

γεγνλόο όηη ζπάληα εληνπίζζεθαλ θάζεηνη 

ηνίρνη
17

 ππνδεηθλύεη όηη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα 

ήηαλ πξόρεηξε. Γηαπηζηώζεθαλ αλαθαηαζθεπέο, 

αθνύ έλαο, ηνπιάρηζηνλ, είρε θηηζηεί επί ηνπ 

ίρλνπο αξραηόηεξνπ (Πίλ. XLIX. 3), ζηελ ίδηα 

αθξηβώο θαηεύζπλζε. 

ε επαθή κε ηνίρνπο εληνπίζζεθαλ 

νξηζκέλεο νηθηαθέο θαηαζθεπέο (Πίλ. L. 1). 

Καιύηεξα δηαηεξεκέλεο, όπσο θαη ζηε λεόηεξε 

θάζε, ήηαλ νη εζηίεο (Πίλ. L. 2), ηνπνζεηεκέλεο 

όιεο ζην εζσηεξηθό ησλ νηθηώλ. 

 

                                                 
12

 ό.π., 142. Δπίζεο, Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 8, 

806, όπνπ νη δύν νηθηζηηθέο θάζεηο ηνπνζεηνύληαη 

ζηε ΠΔΧ ΙΙ. 
13

 Παππά θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 3, 141, ςποσημείωση 8. 
14

 ό.π., 138-139. 
15

 Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 8, 805. 
16

 ό.π. 
17

 Πηζαλόηαηα σο «θάζεηνη» αλαθέξνληαη νη 

εζσηεξηθνί ηνίρνη ησλ θαηνηθηώλ, δει. νη εγθάξζηνη 

ζηνπο εμσηεξηθνύο. 

ΝΔΟΣΔΡΗ ΦΑΗ
18

 

 

Προζαναηολιζμός κηιρίων: Από ΒΓ πξνο ΝΑ. 

 

σγκρόηημα δύο δωμαηίων: Αλαγλσξίζζεθαλ 

δύν δηαδνρηθνί ρώξνη κε θνηλό λόηην ηνίρν, 

δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ. ν θαζέλαο. ηνλ έλαλ 

θαίλεηαη όηη ππήξρε δηαρσξηζηηθόο ηνίρνο 

θαηαζθεπαζκέλνο από σκό πειό, ην κήθνο θαη 

πιάηνο ηνπ νπνίνπ ππνινγίζζεθαλ ζηα 2,20 θαη 

0,15 κ. αληίζηνηρα. ηε γσλία ηνπ ηδίνπ 

δσκαηίνπ απνθαιύθζεθε εζηία θαη παξαθείκελν 

επηθνπξηθό πιαθόζηξσην. Οη ηνίρνη, πνπ ν 

εληνπηζκόο ηνπο παξνπζίαδε δπζθνιίεο ιόγσ 

ηνπ ζηξώκαηνο θαηαζηξνθήο πνπ θάιππηε ην 

ζπγθξόηεκα, θαη ε πνξεία ησλ νπνίσλ 

ππεδείρζε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο από 

παζζαιόηξππεο, θαίλεηαη όηη θαη ζε απηή ηε 

θάζε αλαθαηαζθεπάδνληαλ θαηά θαηξνύο ή 

εληζρύνληαλ. 

 

Γενικά για ηα καηάλοιπα ηων δύο θάζεων 

 

Η λειηοσργία ηων τώρων
19

: Η θύζε 

ησλ κηθξώλ επξεκάησλ, ε θεξακηθή ηεο 

αλαζθαθήο θαη ε παξνπζία ηόζσλ εζηηώλ ζην 

εζσηεξηθό ησλ θηηζκάησλ καξηπξνύλ όηη νη 

απνθαιπθζέληεο ρώξνη απνηεινύζαλ δσκάηηα 

θαηνηθίαο, ζηα νπνία όκσο ιάκβαλαλ ρώξα 

αξθεηέο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε πθαληηθέο 

θαη ηξνθνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Γελ 

αλαγλσξίζζεθαλ εξγαζηεξηαθνί ρώξνη. 

Σοίτοι και παζζαλόηρσπες
20

: Γεληθά, 

νη ηνίρνη θαη ησλ δύν νηθηζηηθώλ θάζεσλ 

ζώδνληαλ κόλν θαηά ιεπηή ζηξώζε πεινύ, πνπ 

πηζαλόηαηα αλήθε ζε πιηζηά. Ωζηόζν, δελ 

απνθιείζζεθε ε ρξήζε ζηνηβαρηνύ πεινύ. 

Γέρζεθαλ εληζρπηηθνύο παζζάινπο, πνπ 

θαίλεηαη όηη ήηαλ ηζρπξνί, θξίλνληαο από ηηο 

πξνζεθηηθά αλνηγκέλεο παζζαιόηξππεο, νη 

νπνίεο βξίζθνληαλ ζην εζσηεξηθό ησλ ηνίρσλ ή 

ζε επαθή κε απηνύο. Η δηάκεηξόο ησλ νπώλ, 

πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ κεγάιεο, θπκαηλόηαλ από 

ηα 0,17 έσο θαη ηα 0,50 κ.
21

 Παξνπζίαδαλ 

                                                 
18

 Παππά θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 3, 138. 
19

 ό.π., 140-141. 
20

 ό.π., 138. 
21

 Η δηάκεηξνο ησλ 0,50 κ. καο θαίλεηαη πνιύ κεγάιε 

γηα λα αλήθεη ζε παζζαιόηξππεο. Αλ κάιηζηα 

ζπλδπάζνπκε θαη ην γεγνλόο ηεο παξνπζίαο ιάθθσλ 

ζηελ αλαζθαθή κε αλάινγε δηάκεηξν, ηόηε ζα 

κπνξνύζακε λα αλαξσηεζνύκε γηα ην αλ νξηζκέλεο 

«παζζαιόηξππεο» κεγάιεο δηακέηξνπ, ζπγθεθξηκέλα 

νη εθαπηόκελεο ησλ ηνίρσλ θαη όρη νη επξηζθόκελεο 

ζην εζσηεξηθό ηνπο, ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
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δηαθνξεηηθά, αλ θαη πάληνηε κεγάια βάζε· νη 

δηαζηάζεηο ηνπο ππνδεηθλύνπλ ηζρπξνύο θαη 

επηκειεκέλνπο ηνίρνπο. Οξηζκέλεο από ηηο 

παζζαιόηξππεο έθεξαλ πεξηρείισκα. 

Γάπεδα
22

: Σα δάπεδα πνπ 

εληνπίζζεθαλ απνηεινύληαλ ζπλήζσο από 

παθησκέλν ρώκα ή θηηξηλσπό πειό. ε δύν 

πεξηπηώζεηο βξέζεθαλ ιηζόζηξσηα δάπεδα, 

αλήθνληα πηζαλόηαηα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 

Σα δάπεδα εληνπίζζεθαλ ζπλήζσο θάησ από ηα 

ζηξώκαηα θαηαζηξνθήο. 

Λάκκοι
23

: Δληνπίζζεθαλ ζηα δάπεδα. 

Δίραλ ζπλήζσο θπθιηθό ζρήκα θαη ήηαλ 

ζθακκέλνη ζην θπζηθό έδαθνο. Παξνπζίαδαλ 

δηαθνξεηηθή δηάκεηξν, από 0,50 έσο θαη 1,10 κ. 

θαη δηαηεξνύληαλ έσο ην βάζνο ησλ 0,80 κ. Σα 

θαηαθόξπθα ηνηρώκαηά ηνπο δελ έθεξαλ 

επαιείςεηο· ζα κπνξνύζαλ λα απνηεινύλ 

ιάθθνπο απνξξηκκάησλ. Γύν από ηνπο ιάθθνπο 

εληνπίζζεθαλ ζε επαθή κε εζηίεο. 

Δζηίες
24

: Οη εζηίεο (Πίλ. L. 2) πνπ 

εληνπίζζεθαλ ήηαλ ζπλνιηθά δεθαηξείο. Δίραλ 

α) θπθιηθό ή β) ειιεηςνεηδέο ζρήκα
25

. 

Παξνπζίαδαλ επηκειεκέλε θαηαζθεπή θαη 

δηάκεηξν από 0,60 έσο θαη 1,20 κ. πλήζσο 

έθεξαλ πεξηρείισκα από θηηξηλσπό πειό, πνπ 

εμσηεξηθά ήηαλ άςεηνο. Παξαηεξήζεθαλ ζε 

απηέο δηαθνξεηηθέο, αιιεπάιιειεο ζηξώζεηο, 

πνπ νθείινληαλ ηόζν ζε θαηαζθεπαζηηθνύο 

παξάγνληεο όζν θαη ζηε ρξήζε ηνπο: Επιυάνεια 

σπήσηρ: ε αλώηεξε επηθάλεηα (πξώην ζηξώκα 

ππζκέλα – επηθάλεηα ρξήζεο) απνηειείην από 

κειαλό θαη ζθιεξό ρώκα, πνπ είρε ηε κνξθή 

θξνύζηαο. Επόμενερ στπώσειρ: αθνινπζνύζε 

ζηξώζε νζηξάθσλ ή νζηξάθσλ θαη ιίζσλ, ελώ 

ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ζεκεηώζεθε ε παξνπζία 

δεύηεξεο, αλάινγεο, ζηξώζεο. Αθόκα θαη όηαλ 

                                                                         
ιάθθνη. Ωζηόζν απηό απνηειεί ζθέςε ηνπ γξάθνληνο 

θαη δελ αλαθέξεηαη ζηε δεκνζίεπζε ηεο αλαζθαθήο. 
22

 Παππά θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 3, 140. 
23

 ό.π., 140. 
24

 ό.π., 139-140. 
25

 Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 8, 806. 

νη ζηξώζεηο απηέο απνπζίαδαλ εληνπίζζεθαλ 

δηάζπαξηα όζηξαθα κε έληνλα ίρλε θαύζεο. Σα 

επξήκαηα από ηηο εζηίεο ήηαλ θπξίσο θεξακηθή 

θαη ειάρηζηα όζηξεα θαη νζηά. 

ύλνιν πέληε εζηηώλ, νξηζκέλεο από ηηο 

νπνίεο νθείινληαλ κάιινλ ζε αλαθαηαζθεπέο 

ρώξσλ, εληνπίζζεθε θνληά ζην αλαηνιηθό άθξν 

ηεο αλαζθαθήο. Μία από απηέο ήηαλ 

κεγαιύηεξε. Παξαθείκελνο ιάθθνο κε 

πεξηρείισκα θαη παζζαιόηξππα ζπλδέζεθαλ κε 

ην ζύλνιν. Γελ ζπζρεηίζζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλα 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ή ζηξώκαηα 

θαηαζηξνθήο. ηελ άκεζε ή ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή, σζηόζν, ππήξμαλ αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία, όπσο παζζαιόηξππεο θαη ηκήκαηα 

δαπέδνπ. Η θαηάζηαζε απηή καξηπξεί ηε 

ζηαζεξή ρξήζε ελόο ρώξνπ καγεηξέκαηνο αθνύ 

αλαθαηαζθεπέο εζηηώλ, ηόζν αιιεπάιιεισλ 

όζν θαη παξαθείκελσλ, εληνπίζζεθαλ θαη ζε 

άιια ζεκεία ηεο αλαζθαθήο. 

ηοιτεία διαλσμένων καηαζκεσών
26

: 

Μέζα ζηα ζηξώκαηα θαηαζηξνθήο, πνπ 

ζεσξήζεθαλ απνηέιεζκα ππξθατάο κε κεγάιε 

έληαζε, βξέζεθαλ πνιιά δηαιπκέλα πιηζηά, 

ςεκέλα θαη ζπρλά θακέλα, κε απνηππώκαηα 

από άρπξα (Πίλ. L. 3). ε ιίγεο πεξηπηώζεηο 

δηαηεξνύζαλ ηειεησκέλεο επηθάλεηεο κε πάρνο 

έσο θαη 0,10 κ. Αλήθαλ, πηζαλόηαηα, ζε 

δηαιπκέλεο θαηαζθεπέο. 

Πολεοδομικός ζτεδιαζμός
27

: Φαίλεηαη 

όηη ππήξρε «γεληθόο πνιενδνκηθόο ηζηόο 

εληαηηθά θαηνηθεκέλνο». Οη εγθαηαζηάζεηο 

παξνπζίαδαλ ζηαζεξόηεηα, όπσο ππνδεηθλύεηαη 

από ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο θαη ηηο δηαζηάζεηο 

ησλ ηνίρσλ, αιιά θαη ηηο δηαξθείο 

αλαθαηαζθεπέο θηηζκάησλ θαη ησλ εζηηώλ ζην 

ίδην πεξίπνπ ζεκείν. 

                                                 
26

 Παππά θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 3, 140. 
27

 ό.π., 142. 
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ΚΑΣΑΝΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέση: Ο ζύγρξνλνο νηθηζκόο ηνπ Καζηαλά
1
 

(έσο ην 1928 Καξά Ογινύ – έθηνηε θαη έσο ην 

1940 Καζηαληά) βξίζθεηαη ζην ΒΓ άθξν ηνπ 

λνκνύ Θεζζαινλίθεο, θνληά ζηα όξηα κε ηνλ 

λνκό Κηιθίο, αλαηνιηθά ηνπ Αμηνύ (Πίλ. LI. 1). 
Από ηε Θεζζαινλίθε απέρεη 36 ρικ. 

 

Όνομα: Η ηνύκπα νθείιεη ην όλνκά ηεο ζηνλ 

ζύγρξνλν νηθηζκό, θαζώο βξίζθεηαη ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ, πεξί ηα 2 ρικ ΝΓηεξα
2
, ζην πιάη 

ηνπ Αμηνύ. Γηα ηελ αθξηβή ηεο ζέζε θαη αξρηθή 

κνξθή δεο ακέζσο παξαθάησ. 

 

Μορυή: Σηελ ΠΔΦ ε ηνύκπα είρε ηε κνξθή 

κηθξνύ λεζηνύ (Πίλ. LI. 2) ην νπνίν απείρε 70 

πεξίπνπ κ. από ηελ αθηή
3
. Σηελ θύξηα 

δεκνζίεπζε ησλ θάζεσλ ηεο ΠΔΦ ηνπ Καζηαλά 

από ηνλ Αζιάλε δελ παξαδίδνληαη δηαζηάζεηο 

ηεο ηνύκπαο, σζηόζν ηα θαιά ηνπνγξαθηθά 

ζρέδηα πνπ ζπλνδεύνπλ ην βηβιίν ππνδεηθλύνπλ 

όηη ην λεζάθη (ή πην απζηεξά ε ηνύκπα) ζα είρε 

αξρηθέο δηαζηάζεηο πεξ. 100-110 x 55-60 κ. κε 

θάηνςε ειιεηςνεηδή / ζρεδόλ νθηώζρεκε θαη ηε 

καθξά δηάζηαζε από Β-Ν. 

 

Έρεσνα: Η ζέζε είλαη γλσζηή από ηηο αξρέο 

πεξίπνπ ηνπ 20
νπ

 αη. θαη αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία κε ην όλνκα Καξά Ογινύ πνπ 

                                                 
1
 Δ.Γ.Δ., Τόκνο Β΄, 61. 

2
 Σπξηόπνπινο 1995, 345. 

3
 Aslanis 1985, 321. 

έθεξε ηελ επνρή εθείλε
4
. Αλαζθαθέο ζηε ζέζε 

εθπνλήζεθαλ από ην 1975 έσο ην 1979 ππό ηε 

δηεύζπλζε ηνπ Γεξκαλνύ αξραηνιόγνπ B. 

Hänsel
5
, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Ανασκαυές: Τν 1975 ε έξεπλα μεθίλεζε ζηε 

δπηηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ (Πίλ. LI. 3 θαη LII), 
ζην εζσηεξηθό κεγάιεο δηεξεπλεηηθήο ηνκήο, 

πνπ είρε θνξά ΒΓ-ΝΑ θαη αθνινπζώληαο ηελ 

θιίζε ηνπ ιόθνπ, δηαηξέζεθε ζηηο βαζκίδεο I-

IV. Σπλνιηθά ε δνθηκαζηηθή απηή ηνκή είρε 

κήθνο 16 θαη πιάηνο 4 κ., κε ηελ θάζε βαζκίδα 

λα δηαηξείηαη ζε ηκήκαηα κε εκβαδόλ 4 x 4 κ. ην 

θαζέλα
6
. Έσο ηo 1979 (Πίλ. LI. 3 θαη LIII) ε 

έξεπλα επεθηάζεθε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο 

ηνύκπαο θαη δηαηξέζεθε ζε ηνκείο θάζεηα 

δηαηεηαγκέλνπο πξνο ηε δνθηκαζηηθή ηνκή ηνπ 

1975, επίζεο ζεκεησκέλνπο κε ιαηηληθή 

αξίζκεζε. Γηα ηελ ΠΔΦ έρεη ζεκαζία ηκήκα 

ηνπ Τνκέα V
7
. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Οη 

αλαζθαθέο ζηνλ Καζηαλά έθεξαλ ζην θσο 

αξραηνινγηθή επίρσζε ύςνπο 14 πεξ. κ., κε ηε 

κνξθή 28 αιιεπάιιεισλ ζηξσκάησλ. Η 

ζηξσκαηνγξαθία δηαηξέζεθε ζε ελλέα πεξηόδνπο 

(Ι-ΙΦ)
8
 νη νπνίεο απνδόζεθαλ ρξνλνινγηθά 

ζηνπο πξντζηνξηθνύο θαη ηζηνξηθνύο ρξόλνπο, 

ζπγθεθξηκέλα από ηελ ΠΔΦ έσο ηελ 

ειιεληζηηθή πεξίνδν. Οη θαζνξηζκέλεο θάζεηο 

είραλ σο εμήο (αλαθεξόκαζηε αλαιπηηθά κόλν 

ζηελ Δπνρή ηνπ Φαιθνύ): Φάση Ι: ζηξώκαηα 

28-21 (Πίλ. LIV-LV). Γηαηξέζεθε ζε 

αξραηόηεξε πεξίνδν Α (ζηξώκαηα 28-22b) θαη 

λεόηεξε πεξίνδν Β (ζηξώκαηα 22a-21), ε πξώηε 

από ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζηε Πξώηκε Δπνρή 

ηνπ Φαιθνύ ηεο λνηηόηεξεο Διιάδαο θαη ε 

δεύηεξε ζηελ πξώηκε ΜΔΦ ηεο ίδηαο πεξηνρήο. 

Φάση ΙΙ: θελό δύν πεξίπνπ αηώλσλ ζηελ 

θαηνίθεζε ηεο ζέζεο. Αληηζηνηρεί ζηε κέζε 

                                                 
4
 Rey 1916, 260, εηθ. 4. 1917-1919, 36-37. Heurtley, 

PM, XXII, αξ. 6. 
5
 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 3, 6, 11. Alram-Stern 2004, 

801. 
6
 Aslanis, ό.π., 18. 

7
 ό.π., 42. 

8
 Σπξηόπνπινο, ό.π. ππνζεκ. 2, 345-436. 
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ΜΔΦ ηεο λνηηόηεξεο Διιάδαο. Φάση ΙΙΙ: 

ζηξώκαηα 19-18. Αληηζηνηρεί ζηελ ΥΔ Ι θαη ΙΙ 

ηεο λνηηόηεξεο Διιάδαο. Φάση ΙV: ζηξώκαηα 

17-14. Αληηζηνηρεί ζηηο ΥΔ ΙΙΙΑ θαη ΙΙΙΒ ηεο 

λνηηόηεξεο Διιάδαο. Φάση V: ζηξώκαηα 13-11. 

Αληηζηνηρεί ζην ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ 

θαη ηελ αξρή ηεο Δπνρήο ηνπ Σηδήξνπ ηεο 

λνηηόηεξεο Διιάδαο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

πεξηόδνπο ΥΔ ΙΙΙΓ, Υπνκπθελατθή θαη πξώηκε 

Πξσηνγεσκεηξηθή. Φάσεις IV-IX: ζηξώκαηα 

10-1: απνδόζεθαλ ζηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο, κε 

θελό ζηελ Aξρατθή θαη ηελ πξώηκε θαη ώξηκε 

Κιαζηθή επνρή (5
νο

 αη. π.Φ.), θαη 

επαλεγθαηάζηαζε ζηνλ ιόθν από ηελ ύζηεξε 

Κιαζηθή (4
νο

 αη. π.Φ.) έσο ηε κέζε Διιεληζηηθή 

πεξίνδν (πεξίπνπ 150 π.Φ.). 

 Η στρωματογραυία της ΠΕΧ: ηα 

θαηάινηπα ηεο ΠΔΦ πξνήιζαλ από ηηο βαζκίδεο 

III θαη IV ηεο δνθηκαζηηθήο ηνκήο ηνπ 1975 

(Πίλ. LII) θαη από ηκήκα ηνπ ηνκέα V ηεο 

αλαζθαθήο ηνπ 1979 (Πίλ. LIII). Δλώ ε 

δνθηκαζηηθή ηνκή ηεο πξώηεο αλαζθαθηθήο 

πεξηόδνπ πξνζέγγηζε ην θπζηθό έδαθνο, 

θηάλνληαο έσο θαη ην 28
ν
 ζηξώκα, νη εξγαζίεο 

ηεο ηειεπηαίαο ρξνληάο νινθιεξώζεθαλ κε ηελ 

πξνζέγγηζε θαη έξεπλα ηνπ 24
νπ

 ζηξώκαηνο
9
, 

ρσξίο λα πξνζεγγίζνπλ ην θπζηθό. 

Η αληηζηνίρηζε ησλ ζηξσκάησλ ζηνπο 

δύν ηνκείο ήηαλ δπλαηή ιόγσ ηεο απνθάιπςεο 

θαη ζηηο δύν πεξηνρέο ηνπ ζηξώκαηνο 20, ην 

νπνίν ήηαλ ηδηαίηεξα νκνηνγελέο ζε πάρνο θαη 

ζύζηαζε, απνδόζεθε δε ε νκνηόκνξθε απηή 

εηθόλα ζε αλζξώπηλε παξέκβαζε (γηα 

παξάδεηγκα: άξξσζε) ζην ππεξθείκελν απηνύ 

ζηξώκα. 

 Σηελ πεξίνδν Α ηνπ Καζηαλά, νπνία 

είρε καθξά δηάξθεηα, απνδόζεθαλ ηξεηο θάζεηο, 

κία πξώηκε (ζηξώκαηα 28-24), κία κέζε 

(ζηξώκαηα 23b θαη 23a) θαη κία ύζηεξε 

(ζηξώκα 22b). Γεληθά νη δύν πξώηεο θάζεηο ηεο 

πεξηόδνπ Α ζπγρξνλίδνληαη κε ηελ ΠΔ ΙΙ 

πεξίνδν ελώ ε ύζηεξε κε ηελ ΠΔ ΙΙΙ ηνπ 

λνηηόηεξνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ
10

. Η θάζε Β είρε 

ζύληνκε δηάξθεηα θαη ραξαθηεξηδόηαλ από ηελ 

παξνπζία πνιιώλ κεζνειιαδηθώλ ζηνηρείσλ 

ζηελ θεξακηθή, ρσξίο σζηόζν λα δηαθόπηεηαη ε 

πξνεγνύκελε παξάδνζε ηεο ΠΔΦ. Θεσξήζεθε 

ζύγρξνλε ηεο ΜΔ Ι θάζεο ηεο λνηηόηεξεο 

Διιάδαο. Καη ε ζηξσκαηνγξαθία ηνπ Καζηαλά 

επηβεβαηώλεη όηη ε έλαξμε ηεο ΠΔΦ ζηελ 

θεληξηθή Μαθεδνλία έιαβε ρώξα ζε 

                                                 
9
 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 3, 322. 

10
 Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 5. 

πξνρσξεκέλν ρξνλνινγηθά ζηάδην (ΠΔ ΙΙ)
11

, 

θαηά ηξόπν ώζηε ην ΠΔ Ι ζηάδην ηνπ λόηηνπ 

ειιαδηθνύ ρώξνπ λα αληηζηνηρεί ζηηο 

ραιθνιηζηθέο θάζεηο ηεο βόξεηαο Διιάδαο. 

 Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη έλα 

ζπλνπηηθό δηάγξακκα ησλ ρξνλνινγηθώλ 

ζπζρεηηζκώλ κεηαμύ ηνπ Καζηαλά θαη 

νξηζκέλσλ άιισλ ζέζεσλ ηεο Μαθεδνλίαο, νη 

νπνίεο ζπδεηηνύληαη ζε άιιεο ζειίδεο ηεο 

εξγαζίαο καο. Πεξηζζόηεξε ζπδήηεζε γηα ηνπο 

ζπζρεηηζκνύο απηνύο γίλεηαη ζην θεθάιαην ηεο 

Φξνλνιόγεζεο, ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ 

παξόληνο ηόκνπ. 

 

Καστανάς ιταγροί Ντικιλί 

Σας 

Κριτσανά 

 

Πξώηκε 

θάζε Α 

IV IIIA I-IV 

Μέζε θαη 

Ύζηεξε 

θάζε Α 

V IIIB V 

  

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Αθνινπζεί ε έθζεζε ησλ επξεκάησλ 

ηεο ΠΔΦ από ηνλ Καζηαλά, όπσο απηά 

απνθαιύθζεθαλ αξρηθά ζηηο βαζκίδεο III θαη ΙV 

ηεο δνθηκαζηηθήο ηνκήο ηνπ 1975 θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε ηκήκα ηνπ ηνκέα V ηεο 

αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ 1979. 

 

Ανασκαυή 1975 

 

τρώμα 28
12

 (πίλ. LIV. 1): ην ζηξώκα απηό, 

ακέζσο επάλσ από ην θπζηθό, πεξηέρεη ηα 

αξραηόηεξα θαηάινηπα θαηνίθεζεο ζηε ζέζε. 

Δληνπίζηεθαλ ηκήκαηα δύν νηθηώλ, 

απνηεινύκελσλ από ηνίρνπο πάρνπο 0,15 πεξ. 

κ., θαηαζθεπαζκέλνπο κε ηελ ηερληθή ηνπ 

άςεηνπ ζηνηβαρηνύ πεινύ. Γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ηνίρσλ αιιά θαη σο ζηεξίγκαηα ηεο νξνθήο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πάζζαινη εκπξόο ή κέζα 

ζηνπο ηνίρνπο. Πέληε θαιά δηαηεξεκέλεο 

παζζαιόηξππεο, δηακέηξνπ πνπ θπκαηλόηαλ 

κεηαμύ ησλ 0,20-0,40 κ., είραλ αλνηρζεί ζε 

ηαθηά δηαζηήκαηα ησλ 0,30 πεξ. κ., ζε ζεηξά 

θαηεύζπλζεο ΒΑ-ΝΓ, ζρεκαηίδνληαο ηνλ ΒΓ 

ηνίρν ηνπ ελόο από ηα δύν θηίζκαηα. Δπξόθεηην 

                                                 
11

 Aslanis 1990, 163. 
12

 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 3, 20-21. 



Καστανάς 

 

 

γηα θπιηλδξηθά ή ζηαδηαθά κεηνύκελα νξύγκαηα, 

πνπ έθηαλαλ ζε βάζνο 0,50-0,60 κ., ελώ ζην 

εζσηεξηθό ηνπο είραλ ηνπνζεηεζεί ελαιιάμ 

παρύηεξνη θαη ιεπηόηεξνη θπιηλδξηθνί 

πάζζαινη, έσο ηα 0,50 κ. ην κέγηζην. Οη 

πάζζαινη πεξηβάιινληαλ από γθξίδν 

αξγηιόρσκα. Σηηο παζζαιόηξππεο δελ βξέζεθαλ 

θαηάινηπα παζζάισλ. Ο λόηηνο ηνίρνο ηνπ ίδηνπ 

ζπηηηνύ έθεξε ζην δηαηεξεκέλν ηκήκα ηνπ 

ζηελή παζζαιόηξππα. Καη νη δύν νηθίεο είραλ 

σο δάπεδα ην ίδην ζπκπαγέο έδαθνο κε ηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο. 

τρώμα 27
13

 (πίλ. LIV. 2): δύν παζζαιόηξππεο 

ζην ζηξώκα απηό, κε δηάκεηξν 0,20 θαη βάζνο 

0,90 κ., πεξηείραλ ε κία ηα ππνιείκκαηα 

θακέλνπ μύινπ, πξνεξρόκελα από ηνλ αξρηθό 

πάζζαιν, ελώ ε δεύηεξε ηνλ νμύηεξν ζην θάησ 

άθξν ηνπ πάζζαιν, πνπ έθηαλε ζρεδόλ έσο ηνλ 

ππζκέλα ηεο. Τν θελό γύξσ από ην δνθάξη είρε 

γεκίζεη κε γθξίδν αξγηιόρσκα. Σην ζηξώκα 27 

απνθαιύθζεθε εζηία απνηεινύκελε από πειό 

θαη ζηξώζε κεγάισλ ζξαπζκάησλ ακθνξέα 

ζηελ επηθάλεηα. 

τρώμα 26
14

 (πίλ. LIV. 3): ην επίπεδν απηό 

απέδσζε παρύ ζηξώκα νηθνδνκηθώλ 

θαηαινίπσλ επάλσ ζε θαινζρεκαηηζκέλν 

δάπεδν, απνηεινύκελα αλάκεζα ζε άιια, από 

ισξίδα νπηνύ πεινύ θαη θακέλα πιηθά. Σην 

Βηεξν ηκήκα ηνπ επηπέδνπ 26 παζζαιόηξππα 

πεξηείρε δηαηεξεκέλν πάζζαιν, ελώ από απηή 

θαη πξνο ηα ΝΓ δώλε ιεπθήο ζηάρηεο πάρνπο 

0,30 κ. ελδερνκέλσο αλήθε ζηα θαηάινηπα 

ηνίρνπ. Σην επξύηεξν θεληξηθό ηκήκα ηνπ 

επηπέδνπ δηαζηαπξώλνληαλ ζρεδόλ ζε νξζή 

γσλία δύν ζεηξέο από παζζαιόηξππεο, νη νπνίεο 

είραλ αλνηρηεί ζε αθαλόληζηεο κεηαμύ ηνπο 

απνζηάζεηο. Οη νπέο απηέο ήηαλ νξζνγώληεο, 

πεξηείραλ σζηόζν θπιηλδξηθνύο παζζάινπο, από 

ηνπο νπνίνπο δηαηεξήζεθαλ νξηζκέλα θακέλα 

θαηάινηπα. Σηε ΝΓ γσλία ηνπ επηπέδνπ 26 

εληνπίζζεθε κία αθόκε παζζαιόηξππα ζε 

ζπλδπαζκό κε γθξίδα ζηάρηε θαη θακέλα 

νξγαληθά θαηάινηπα, ζηνηρεία πνπ ζην ζύλνιό 

ηνπο απνδόζεθαλ, κε θάπνηεο επηθπιάμεηο, ζε 

έλα αθόκα νηθνδόκεκα. 

τρώμα 25
15

 (πίλ. LIV. 4): ην επίπεδν απηό 

απέδσζε νηθνδνκηθά θαηάινηπα, πνπ δελ ήηαλ 

σζηόζν δπλαηόλ λα απνδνζνύλ ζε ζαθή 

θάηνςε. Σηηο δύν βνξεηόηεξεο γσλίεο ηνπ ρώξνπ 

(ΒΑ θαη ΒΓ) ήξζαλ ζην θσο δύν 

παζζαιόηξππεο, ε κία από ηηο νπνίεο (ΒΓ) 

                                                 
13

 ό.π., 21-26. 
14

 ό.π., 26-28. 
15

 ό.π., 28-29. 

ζπζρεηίζζεθε κε ζηξώκα ραιηθηώλ θαη 

θάξβνπλα. 

τρώμα 24
16

 (πίλ. LV. 1): ζην θεληξηθό 

αλαηνιηθό όξην ηνπ επηπέδνπ 24 (αξ. 53 ζηνλ 

πίλ. LV. 1) ζεκεηώζεθε ζπγθέληξσζε θακέλνπ 

πεινύ, γθξηδόκαπξεο ζηάρηεο θαη θάξβνπλνπ 

από μύιν. Θεσξήζεθε όηη ζην ηκήκα απηό 

ππήξμε θάπνην νηθνδόκεκα. 

τρώμα 23b
17

 (πίλ. LV. 2-3): ζην βόξεην ηκήκα 

ηνπ επηπέδνπ 23b απνθαιύθζεθε ηκήκα νηθίαο, 

ε κεξηθή θάηνςε ηεο νπνίαο απνζαθεληδόηαλ 

από θακππινύκελε ηάθξν ζεκειίσζεο πνπ 

πεξηέβαιιε ην απνηεινύκελν από θίηξηλν πειό 

δάπεδό ηεο πξνο ηα αλαηνιηθά θαη 

λνηηναλαηνιηθά. Η ηάθξνο εληνπίζζεθε ζε 

κήθνο 2,50 κ., κε πιάηνο πνπ έθηαλε ηα 0,40 κ. 

θαη βάζνο ηα 0,50. Ο ππζκέλαο ηνπ νξύγκαηνο 

ήηαλ επίπεδνο. Τν εζσηεξηθό ηεο ηάθξνπ ήηαλ 

γεκηζκέλν κε θαθέ-θίηξηλν αξγηιόρσκα. Η 

ηάθξνο ζπλδπαδόηαλ κε παζζαιόηξππεο, πνπ 

πεξηβάιινληαλ ελ κέξεη κόλν από πειό. Μεηά 

ηελ ηειεπηαία πξνο Γ παζζαιόηξππα βξέζεθε 

πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε ππόιεηκκα ηνίρνπ από 

πειό, πάρνπο 0,10 κ. Τν νηθνδόκεκα 

απνθαηαζηάζεθε, δεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ, θαζώο θαη κε βάζε ηελ αλεύξεζε 

δηαθόξσλ θαηαινίπσλ ζηνλ ρώξν, σο αςηδσηό, 

κε εκηθπθιηθό αλαηνιηθό πέξαο δηακ. 4 πεξ. κ. 

Τν κήθνο ηνπ νηθήκαηνο ππνινγίδεηαη ζηα 6 κε 

7 κ. Παζζαιόηξππεο ζε δηαζηήκαηα ησλ 0,50 κ. 

δέρνληαλ μύιηλνπο παζζάινπο κε δηάκεηξν πνπ 

θπκαηλόηαλ κεηαμύ ησλ 0,10 θαη 0,20 κ. 

Τνπιάρηζηνλ ην θαηώηεξν ηκήκα ησλ παζζάισλ 

πεξηβαιιόηαλ από πεινθνλίακα. Οη ηνίρνη είραλ 

θαηαζθεπαζηεί από μύιηλν πιέγκα θαη 

επελδύνληαλ εμσηεξηθά κε πειό πάρνπο 0,10 κ. 

Δληζρύνληαλ κε παζζάινπο. Γηα ηε ζηέγε δελ 

εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα, νύηε γηα ην αλ ζην 

εζσηεξηθό ηεο νηθίαο ππήξραλ πάζζαινη. 

τρώμα 23a
18

 (πίλ. LV. 4): δηάθνξα θαηάινηπα 

ζην ζηξώκα 23a απνηεινύληαλ από 

θηηξηλόγθξηδν πειό (πνπ πεξηείρε ζηάρηεο), 

ραιίθηα, ζηελέο ηαηλίεο θακέλσλ πιηθώλ, κία 

ηαηλία από θνθθηλσπό θακέλν πειό πάρνπο 0,05 

κ., ηα παθησκέλα θαηάινηπα ελόο ηνίρνπ από 

ιάζπε, νξηζκέλεο ζπγθεληξώζεηο από θακέλν 

πειό θαη δύν παζζαιόηξππεο. 

τρώματα 22b
19

: ηα θαηάινηπα ηνπ ζηξώκαηνο 

23b δελ παξείραλ ηδηαίηεξα ζηνηρεία, ελώ 

θαίλεηαη όηη ηζνπεδώζεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

                                                 
16

 ό.π., 29-32. 
17

 ό.π., 32-35. 
18

 ό.π., 35-37. 
19

 ό.π., 37-39. 



Καστανάς 

 

 

ηεο επόκελεο πεξηόδνπ. Γελ παξαηίζεηαη ζρέδην 

θάηνςεο ηνπ επηπέδνπ απηνύ ζηε δεκνζίεπζε 

ηνπ Καζηαλά. 

 

Ανασκαυή 1979 

 

τρώμα 24
20

 (πίλ. LVI. 1-2): ην ζηξώκα 24 

αλαζθάθεθε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο 

ηνύκπαο θαη είλαη ην πξώην ην νπνίν 

ζπζρεηίζηεθε κε εθείλα ηεο δπηηθήο. Τα 

θαηάινηπα ηνπ ζηξώκαηνο απνηεινύληαλ θπξίσο 

από σκό πειό, αλ θαη εληνπίζζεθαλ 

ζπγθεληξώζεηο επεξεαζκέλεο από θσηηά. 

Δληνπίζζεθαλ δύν ρώξνη πνπ ρσξίδνληαλ από 

θνηλό ηνίρν, ν κεγαιύηεξνο από ηνπο νπνίνπο 

θαηαιάκβαλε ζρεδόλ νιόθιεξν ην πιάηνο ηνπ 

αλεζθακκέλνπ ρώξνπ, είρε ζρεηηθά νξζνγώληα 

θάηνςε θαη νλνκάζζεθε «Οηθία Α». Ο 

θαιύηεξα δηαηεξεκέλνο ηνίρνο ηεο νηθίαο ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλνο από ζηνηβαρηό πειό θαη είρε 

πάρνο 0,15 πεξ. κ. Από ηνλ αλαηνιηθό ηνίρν 

δηαηεξήζεθε κηθξόηεξν ηκήκα, όκνηαο ηερληθήο 

θαη πάρνπο πεξ. 0,20 κ. Η ΒΑ γσλία, ηελ νπνία 

ζρεκάηηδαλ νη δύν ηνίρνη, παξνπζίαδε απόθιηζε 

από ηελ νξζή, θάηη πνπ απνδόζεθε ζε θαζίδεζε 

ηνπ εδάθνπο. Καηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνύ 

ηνίρνπ ππήξραλ παζζαιόηξππεο δηαθνξεηηθνύ 

κεγέζνπο, ζην εζσηεξηθό ησλ νπνίσλ 

δηαηεξήζεθαλ ίρλε από ηνπο παζζάινπο. Ίρλε 

παζζάισλ πξνήιζαλ θαη από ηνλ δπηηθό ηνίρν, 

ν νπνίνο δηαηεξήζεθε ζε κνξθή ππνιεηκκάησλ 

πεινύ θαηά ζεκεία θακέλνπ. Γύν 

παζζαιόηξππεο ηνπ ηνίρνπ απηνύ, κεγαιύηεξεο 

από ηηο ππόινηπεο θαη κε ιίζνπο θνληά θαη ζε 

επαθή καδί ηνπο, ελδερνκέλσο όξηδαλ έλα 

άλνηγκα, πηζαλώο ηελ είζνδν ηεο νηθίαο. Γηα ηελ 

νξνθή δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο θαη 

ππνηέζεθε θαηαζθεπή από ειαθξύ νξγαληθό 

πιηθό. Σην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο, ην δάπεδν ηεο 

νπνίαο θαηαζθεπάζηεθε από ιεπηό ζηξώκα 

πεινύ θαη είρε ειαθξά θιίζε από Γ πξνο Α, 

βξέζεθαλ κεγάιν δνρείν από πειό θαη ηξεηο 

εμέδξεο. Τν δνρείν, πνπ βξηζθόηαλ θνληά ζηνλ 

βόξεην ηνίρν, είρε ειιεηπηηθό ζρήκα θαη 

δηαζηάζεηο πεξ. 1.30 x 0.90 κ. Τα ηνηρώκαηά 

ηνπ, δηαηεξεκέλα ζε ύςνο 0,20 κ. είραλ πάρνο 

0,10 κ., ήηαλ δε θαηαζθεπαζκέλα από άςεην 

πειό, πνπ όκσο θάεθε. Σην εζσηεξηθό ηνπ 

βξέζεθε αγγείν. Η πεινθαηαζθεπή ζεσξήζεθε 

απνζεθεπηηθή, ίζσο δνρείν γηα δεκεηξηαθά. Η 

κία από ηηο εμέδξεο πνπ εληνπίζζεθαλ ζην ζπίηη 

βξηζθόηαλ κεηαμύ ηεο πεινθαηαζθεπήο θαη ηνπ 

αλαηνιηθνύ ηνίρνπ, θαη απνηειείην από 

                                                 
20

 ό.π., 45-53. 

αθαηέξγαζην πειό. Θα είρε ύςνο κεγαιύηεξν 

από ηα 0,20 κ. ζηα νπνία δηαηεξήζεθε θαη 

εκβαδόλ 1,5 πεξ. η.κ. Δπάλσ ηεο βξέζεθαλ 

πθαληηθά βάξε, ιίζνη θαη ιεπηή ιεπθή ζηάρηε. 

Μηα κεξηθώο αλεζθακκέλε εμέδξα βξέζεθε ζηε 

λόηηα γσλία ηνπ ζπηηηνύ, ε νπνία ήηαλ επηκήθεο 

θαη κε ζηξνγγπιεκέλεο πιεπξέο. Δίρε ύςνο 

ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. θαη ηνίρσκα, πάρνπο 0,10 κ., 

από αθαηέξγαζην ζηνηβαρηό πειό. Έθεξε 

γέκηζκα από θίηξηλν θαη γθξίδν πειόρσκα, πνπ 

πεξηείρε ζηάρηεο, θαη ραιίθηα. Σηε ΝΓ γσλία ηεο 

νηθίαο βξέζεθε ε ηξίηε εμέδξα, κηθξή, ηα όξηα 

ηεο νπνίαο νξηνζεηνύληαλ από ίρλε θσηηάο. Δίρε 

ύςνο ηνπιάρηζηνλ 0,20 κ. θαη δνκή από 

πειόρσκα θαη ραιίθηα. Από ηηο ηξεηο εμέδξεο νη 

δύν εξκελεύηεθαλ σο θαζίζκαηα, θξεβάηηα, ή 

πάγθνη γηα θαζεκεξηλέο εξγαζίεο, ελώ ζε εθείλε 

κε ηα πθαληηθά βάξε ιεηηνπξγνύζε πηζαλώο 

έλαο αξγαιεηόο. Δθηόο από ηηο θαηαζθεπέο απηέο 

ζην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο βξέζεθαλ δηάθνξα 

ζθεύε θαη αληηθείκελα, όπσο αγγεία, πθαληηθά 

βάξε θ.ά. Δμσηεξηθά ηνπ δπηηθνύ ηνίρνπ ηεο 

νηθίαο θαίλεηαη όηη ππήξρε ζηέγαζηξν 

ζηεξηγκέλν ζε παζζάινπο. 

 Ο δεύηεξνο ρώξνο, πνπ πξνεμείρε θαηά 

1 πεξ. κ. ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ζπίηη, 

νλνκάζζεθε «Οηθία Β». Απνθαιύθζεθε θαηά 

κηθξό κόλν ηκήκα. Δθηόο από ην ηκήκα ηνίρνπ 

πνπ κνηξαδόηαλ κε ηελ «Οηθία Α», δηαηήξεζε 

κηθξά ηκήκαηα ηνπ αλαηνιηθνύ θαη δπηηθνύ 

ηνίρνπ, πάρνπο 0,15-0,20 κ. θαη ζσδόκελνπ 

ύςνπο 0,20 πεξ. κ., πνπ ππνδεηθλύνπλ 

νξζνγώληα θάηνςε. Ήηαλ θαη απηνί 

θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηελ ηερληθή ηνπ 

ζηνηβαρηνύ πεινύ. Καηά κήθνο ηνπ δπηηθνύ 

ηνίρνπ θαίλεηαη όηη ππήξραλ παζζαιόηξππεο. 

Βξέζεθε θαη ζην δσκάηην απηό ειιεηςνεηδήο 

πεινθαηαζθεπή, κε ηνηρώκαηα ύςνπο 0,40 πεξ. 

κ., θαηαζθεπαζκέλα από σκό ζηνηβαρηό πειό. 

Δπίζεο αγγεία θαη κηθξναληηθείκελα. 

  Υπνηέζεθε από ηα ζηνηρεία ησλ δύν 

νηθηώλ πνπ βξίζθνληαλ ζηηο παξπθέο ηνπ 

νηθηζκνύ ηνπ Καζηαλά, όηη ην ζύλνιν ησλ 

θαηνηθηώλ ζηελ άθξε ηεο εγθαηάζηαζεο 

δηαηαζζόηαλ θαηά ηξόπν ώζηε νη εμσηεξηθνί 

ηνπο ηνίρνη λα δηακνξθώλνπλ έλαλ νρπξσκαηηθό 

πεξίβνιν ύςνπο 2 πεξ. κ., ζηνηρείν άγλσζην ζηε 

Μαθεδνλία, σζηόζν γλσζηό από ην Ezero ηεο 

Βνπιγαξίαο. 

τρώμα 23b
21

 (πίλ. LVI. 3): ην ζηξώκα 

απέδσζε δηάθνξα θαηάινηπα, νξηζκέλα από ηα 

νπνία απνδόζεθαλ ζε νξζνγώληα θαηνηθία κε 

ηνίρνπο από ζηνηβαρηό πειό, γηα ηελ νπνία δελ 

                                                 
21

 ό.π., 53-55. 



Καστανάς 

 

 

εμήρζε ζπγθεθξηκέλε θάηνςε. Σην εζσηεξηθό 

ηεο θαίλεηαη όηη ππήξραλ πάζζαινη νη νπνίνη 

ζηήξηδαλ ηελ νξνθή. Βξέζεθε θαη εδώ εμέδξα, 

νξζνγώληνπ ζρήκαηνο, κε ηηο εμσηεξηθέο 

πιεπξέο θακέλεο. Πεξηβαιιόηαλ από ζεηξά 

ιίζσλ θαη αξγηιόρσκα. Τν ύςνο ηεο ήηαλ 0,15 

πεξ. κ. 

τρώμα 23a
22

 (πίλ. LVI. 4): ζην ζηξώκα απηό 

βξέζεθε επίζεο ηκήκα νξζνγώληνπ θηεξίνπ, κε 

δηαηεξεκέλα ίρλε δύν ηνίρσλ, ηνπ βόξεηνπ θαη 

δπηηθνύ. Η αθξηβήο κνξθή ηεο επηθάλεηαο ησλ 

δύν ηνίρσλ δελ ζηάζεθε δπλαηόλ λα δηαθξηζεί, 

θαζώο ε θαηαζθεπή ηνπο από αθαηέξγαζην 

ρηππεηό ρώκα πξνθάιεζε ηελ πιήξε ζρεδόλ 

εμαθάληζή ηνπο. Έλα κόλν θνκκάηη ηνπ δπηηθνύ 

ηνίρνπ ζηάζεθε δπλαηόλ λα δηαηεξεζεί, 

πξνθαλώο επεηδή θάεθε. Δίρε πάρνο 0,15 πεξ. κ. 

θαη δηαηεξήζεθε ζε ύςνο 0,40. Σην εζσηεξηθό 

ηνπ θηίζκαηνο δηαηεξήζεθαλ εζηία θαη δύν 

εμέδξεο. Η εζηία, ηνπνζεηεκέλε ζε ίζεο 

απνζηάζεηο από ηνπο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνύ, ήηαλ 

πεηαιόζρεκε, κε πξνζαλαηνιηζκό Β-Ν. Τν 

κήθνο ηεο έθηαλε ζηα 1,50 πεξ. κ., ελώ ην 

πιάηνο ηεο ζηα 0,80. Τν ύςνο ηεο έθηαλε ηα 

                                                 
22

 ό.π., 55-58. 

0,15 κ. Καηαζθεπάζηεθε από θαζαξό πειό, ε 

θαύζε ηνπ νπνίνπ δηακόξθσζε επηθαλεηαθά κία 

θξνύζηα πάρνπο 0,02 πεξ. κ. Τν γεγνλόο όηη 

παξαηεξήζεθαλ δύν ηέηνηα επάιιεια ζηξώκαηα 

ππέδεημε αλαλέσζε ηεο εζηίαο. Δλδηαθέξνληα 

ζηνηρεία από ην εζσηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ ήηαλ δύν 

ιεθάλεο κε βειαλίδηα, ζθακκέλεο ζην έδαθνο. Η 

κία, ζε επαθή κε ηελ εζηία, είρε εύξνο 0,20 πεξ. 

κ. θαη βάζνο 0,10. Η άιιε ήηαλ ιίγν 

κεγαιύηεξε. Η κία από ηηο εμέδξεο ήηαλ 

νξζνγώληα, είρε ύςνο 0,20 πεξ. κ. θαη ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλε από ιίζνπο θαη σκό πειό. Η 

δεύηεξε απνηειείην από έλαλ θπθιηθό δίζθν κε 

ιίζηλα ηνηρώκαηα θαη γέκηζκα από θηηξηλσπό 

άςεην πειό. Δίρε ύςνο 0,10 πεξ. κ. 

τρώμα 22b
23

 (πίλ. LVI. 5): ηα 

ραξαθηεξηζηηθόηεξα θαηάινηπα ηνπ ζηξώκαηνο 

ήηαλ ηα ππνιείκκαηα κηαο εζηίαο, θαζώο θαη 

έλαο θπθιηθόο ιάθθνο κε απόηνκα ηνηρώκαηα, 

γηα ηνλ νπνίν δελ απνθιείζζεθε ε πηζαλόηεηα 

λα αλήθεη ζε έλαλ ηαθηθό ιάθθν. Δπίζεο 

ζπγθέληξσζε από ζξαύζκαηα θαη όζηξαθα 

αγγείσλ, πθαληηθά βάξε θαη ζθνλδύιηα. 

                                                 
23

 ό.π., 58-60. 



Αξιοχώπιον (Βαπδαπόυτσα) 

74 
 

ΑΞΙΟΥΩΡΙΟΝ (ΒΑΡΓΑΡΟΦΣΑ) ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέση: Τν Αμηνρώξηνλ, θαινύκελν έσο ην 1928 

Βαξδαξόθηζα, βξίζθεηαη ζην ΝΓ άθξν ηνπ 

λνκνύ Κηιθίο (Πίλ. LVII. 1), ζε απόζηαζε 49 

ρικ. ΝΓ ηεο νκώλπκεο πξσηεύνπζαο ηνπ 

λνκνύ
1
. 

 

Όνομα: Τν ζεκεξηλό όλνκα ηεο Τνύκπαο 

νθείιεηαη ζηελ θνηλόηεηα Αμηνρσξίνπ. Ο 

Heurtley αλαθέξεη ηε ζέζε κε ην παιαηό ηεο 

όλνκα, Βαξδαξόθηζα
2
. Σηελ επνρή ηνπ 

επξόθεηην γηα ρσξηό κε ιίγα ζπίηηα θαη κία 

εθθιεζία
3
. 

 

Μορυή: Σύκθσλα κε ηελ παξερόκελε από ηνλ 

Heurtley ζρνιηαζκέλε θσηνγξαθία ηεο ζέζεο, 

αιιά θαη ηα ζρεηηθά ζρέδηα, πξόθεηηαη γηα 

ζπλδπαζκό Τνύκπαο κε Τξάπεδα (Πίλ. LVII. 2, 

LVIII. 1)
4
. Η θιίκαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην 

ηνπνγξαθηθό ηεο αλαζθαθήο ππνδεηθλύεη όηη ε 

ηνύκπα είρε ζρεηηθά ζηξνγγπιεκέλε κνξθή, κε 

δηαζηάζεηο 95 x 75 πεξ. κ., ελώ ε ηξάπεδα πνπ 

ηελ πεξηέβαιιε ήηαλ πνιύ κεγαιύηξεξε, κε 

δηαζηάζεηο πνπ ζα πξνζέγγηδαλ ηα 370 x 300 

πεξ. κ. 

 

Έρεσνα: Από ηα γξαθόκελα ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ γηα ηελ πξντζηνξηθή Μαθεδνλία, 

θαη από ηε ζρεηηθή αλαθνξά ζην Heurtley – 

                                                 
1
 Δ.Γ.Δ., Τόκνο Α΄, 129. 

2
 Heurtley, PM, 36. 

3
 Heurtley – Hutchinson 1925-1926, 4. 

4
 Heurtley – Hutchinson, ό.π., 1, 5 εηθ. 4-5. Heurtley, 

ό.π. ππνζεκ. 2, 36, εηθ. 35. 

Hutchinson 1925-1926, ζπλάγεηαη όηη ζηελ 

ηνύκπα αλέζθαςε ν Heurtley, γηα ινγαξηαζκό 

ηεο Αγγιηθήο Σρνιήο Αζελώλ, θαηά ηα έηε 1925 

θαη 1926
5
 (ηνλ Μάξηην θάζε έηνπο). 

 

Ανασκαυές: Οη έξεπλεο ηνπ Heurtley, όπσο ήδε 

ζεκεηώζεθε, είραλ δηάξθεηα δύν πεξηόδσλ, θαη 

εμειίρζεθαλ θαηά ηνλ εμήο ηξόπν (Πίλ. LVIII. 

1): θύξηα ηνκή κε κεγάιν κήθνο θαη πιάηνο 3 κ. 

αλνίρζεθε ζηελ θνξπθή ηεο ηνύκπαο (1925) ελώ 

ιίγν καθξύηεξα από ηελ θνξπθή πξνζηέζεθαλ 

νξηζκέλεο αθόκα ηνκέο (1926), κηθξόηεξεο, 

πεξηθεξεηαθά ηεο θύξηαο, πνπ νλνκαηίζηεθαλ 

ζύκθσλα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο (π.ρ. 

λόηηνο ιάθθνο, αλαηνιηθόο ιάθθνο θ.ι.π.). Τν 

βάζνο ηεο επίρσζεο πνπ εξεπλήζεθε ζπλνιηθά, 

θαζώο όιεο νη ηνκέο δελ άξρηδαλ ζην ίδην βάζνο 

από ηελ θνξπθή, αιιά αθνινπζνύζαλ ηηο 

πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηνπ ιόθνπ ήηαλ κεγάιν, 

θαζώο ην παξζέλν ρώκα πξνζεγγίζηεθε ζηα 

17,5 κ. θάησ από ην αλώηεξν ζεκείν έλαξμεο 

ησλ εξγαζηώλ
6
. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Όιεο νη 

πεξίνδνη ηεο Δπνρήο ηνπ Χαιθνύ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζηε ζέζε, πνπ θαηνηθήζεθε 

θαη ζηελ Δπνρή ηνπ Σηδήξνπ, έσο ηνπο 

πξώηκνπο ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο (Πίλ. LVIII. 

2). Τν πάρνο ησλ ζηξσκάησλ ηεο Πξώηκεο 

Δπνρήο ηνπ Χαιθνύ αληηζηνηρνύζε ζην 1/5 

πεξίπνπ ησλ επηρώζεσλ πνπ απνδόζεθαλ ζε 

νιόθιεξε ηε Χαιθνθξαηία. 

Ο Heurtley απέδσζε ζηελ ΠΔΧ ηα 

ηειεπηαία 3,5 κ. ηεο αλαζθαθήο (δηαίξεζε ηελ 

επίρσζε ζε 17,5 κ. θαη 35 εκίκεηξα), 

αλαγλσξίδνληαο δηαδνρηθνύο νηθηζκνύο
7
. Οη 

ρξνλνινγηθνί ζπζρεηηζκνί πνπ επηρεηξεί ν 

Αζιάλεο
8
 απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

θαηώηεξν κηζό ηεο επίρσζεο απηήο ζηελ πξώηκε 

ΠΔΧ, ελώ ην ππόινηπν θαηαρσξείηαη ζηε κέζε 

θαη ύζηεξε θάζε, κε επξύηεξε ρξνλνινγηθά ηε 

κέζε. Τα επξήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ν Heurtley, 

ρξνλνινγνύληαη, ζύκθσλα κε ηνπο 

ζπζρεηηζκνύο απηνύο, ζηελ πξώηκε θάζε ηεο 

                                                 
5
 Heurtley – Hutchinson, ό.π., 4. Heurtley, ό.π., xx. 

6
 Heurtley – Hutchinson, ό.π. 

7
 ό.π., 8. 

8
 Aslanis 1985, 207-223. 
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ΠΔΧ. Αξθεηά δηεπθξηληζηηθή παξνπζηάδεηαη ε 

Alram-Stern
9
, πνπ ζπλνςίδεη απηνύο ηνπο 

ρξνλνινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο θαηά ηνλ ηξόπν 

ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΠΔΧ 

Σηξώκαηα 

Αμηνρσξ. 

ζε 

εκίκεηξα 

Οηθηζκνί 

Αμηνρσξ. 

Σηξώκαηα 

Καζηαλά 

    

Πξώηκε 35-33 1-3 28-24 

Μέζε 33-31/30 4 23a / b 

Ύζηεξε 
31/30-

30/29 
5 22b 

 

Πξνζζέηνπκε εδώ όηη ηε ζηξσκαηνγξαθία θαη 

θεξακηθή ηεο ΠΔΧ ηνπ Αμηνρσξίνπ ζεκεηώλεη ν 

Heurtley σο Πεξίνδν Α θαη απνδίδεη ζε απηήλ 

ηνπο Οηθηζκνύο 1-6
10

, αλ θαη ν 6
νο

, ζύκθσλα κε 

ηε λεόηεξε έξεπλα θαη όπσο ήδε ζεκεηώζεθε, 

ζεσξείηαη Μεζνειιαδηθόο. 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Σην θαηώηεξν κηζό ηεο επίρσζεο πνπ 

αληηζηνηρνύζε ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Χαιθνύ 

(Πίλ. LVIII. 2) ν Heurtley
11

 βξήθε αιιεπάιιεια 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηα νπνία απέδσζε ζε 

δηαδνρηθέο νηθίεο θαηαζθεπαζκέλεο από 

θαιακσηή θαη ζηνηβαρηό πειό: θπξίσο πειό 

                                                 
9
 Alram-Stern 2004, 804. 

10
 Heurtley – Hutchinson, ό.π. ππνζεκ. 3, 12 θεμ. 

11
 ό.π., 8. Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 2. 

δηαθόξσλ ρξσκάησλ, ζηάρηεο θαη θακέλα 

θαιάκηα (Οηθηζκνί 1-3, ζηξώκαηα από ην 16
ν
 

έσο ην 17,50
ν
 κ./πεξ. 33

ν
 έσο 35

ν
 εκίκεηξν). 

Απιή ζεηξά ιίζσλ πξνεξρόηαλ πηζαλώο από 

ιίζηλν ζεκέιην. Βξέζεθε ζην 16
ν
 κ./32

ν
 

εκίκεηξν, απνδόζεθε δε ζηνλ 4
ν
 νηθηζκό, θαη 

πάιη ζηα όξηα ηεο ΠΔΧ. Σεκεηώλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά έσο ην πξώην ιίζηλν ζεκέιην 

πνπ είρε βξεζεί έσο εθείλε ηελ ώξα
12

. Από ηνπο 

ρξνλνινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο πνπ ζεκεηώζεθαλ 

πην πάλσ, θαίλεηαη όηη αλήθεη ζηε κέζε θάζε 

ηεο ΠΔΧ. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζζεί όηη ν 

Heurtley ζεκείσζε ηε ζηξσκαηνγξαθηθή 

αιιαγή ηνπ 16
νπ

 κ., ηε ζπλδύαζε κάιηζηα κε ηελ 

εκθάληζε ησλ ιίζηλσλ ζεκειίσλ ζηε ζέζε, 

ζεώξεζε σζηόζν όηη δελ πθίζηαλην πεξαηηέξσ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα επξήκαηα (θεξακηθή 

θ.ά.)
13

. Λίζηλα ζεκέιηα εληνπίζζεθαλ θαη ζην 

15,25
ν
 κ./30

ν
 εκίκεηξν, ηκήκα ηεο επίρσζεο 

θαηαρσξεκέλν ζηελ ύζηεξε θάζε ηεο ΠΔΧ 

(Οηθηζκόο 5). Απνδόζεθαλ ζε θηίξην ε θάηνςε 

ηνπ νπνίνπ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα απνζαθεληζζεί. 

Δπξόθεηην γηα ζπζζώξεπζε ιίζσλ, 

πξνζαλαηνιηζκνύ πεξίπνπ Β-Ν, θαη κήθνπο 

3,90 κ. Ο «ηνίρνο» είρε κεγάιν πιάηνο (1,29 κ.) 

θαη απνηειείην από κηθξνύο ιίζνπο ζηελ 

θαηώηεξε ζεηξά. Γεύηεξε ζεηξά, απνηεινύκελε 

από κεγάινπο ιίζνπο, είρε πιάηνο 0,60 κ. Λίζηλε 

εζηία απνδόζεθε ζην ίδην επίπεδν, ελώ βξέζεθε 

κία αθόκα ιίγν ςειόηεξα
14

. Γελ αλαθέξνληαη 

πεξηζζόηεξα γηα ηα θαηάινηπα ηεο ΠΔΧ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Heurtley – Hutchinson, ό.π. 
13

 ό.π., 10. 
14

 ό.π., 41. 
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ΔΡΒΗΑ ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέζη: Η αξραία ζέζε ησλ Σεξβίσλ βξίζθεηαη 6 

ρικ. βόξεηα ηεο νκώλπκεο πόιεο (Πίλ. LIX. 1), 

ζηε δεμηά όρζε ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα, θνληά 

ζηε γέθπξα από ηελ νπνία πεξλά ν δξόκνο 

Λάξηζαο – Κνδάλεο
1
. Μεηά από ηελ θαηαζθεπή 

πδξνειεθηξηθνύ θξάγκαηνο ζηελ πεξηνρή ε 

θνηιάδα πιεκκύξηζε θαη ν νηθηζκόο βπζίζηεθε 

κέζα ζηελ ηερλεηή ιίκλε Πνιπθύηνπ
2
 (Πίλ. 

LIX. 2). 

 

Όνομα: Τν όλνκα νθείιεηαη ζηελ πόιε ησλ 

Σεξβίσλ, από ηελ νπνία, όπσο ζεκεηώζεθε, ν 

νηθηζκόο απείρε ιίγα ρικ. (Πίλ. LIX. 1) 

 

Μορθή
3
: Η ηνύκπα επηβίσζε έσο ην 1974 

έρνληαο ηε κνξθή ρακεινύ ιόθνπ 

ζρεκαηηζκέλνπ επάλσ ζε έλα πνηάκην άλδεξν, 

πεξί ηα 17 κ. επάλσ από ην επίπεδν ηνπ 

Αιηάθκνλα
4
. Με ην ρακειό απηό ύςνο δηέθεξε 

από πνιιέο καθεδνληθέο ηνύκπεο θαη ηηο 

ζεζζαιηθέο καγνύιεο
5
. 

 

Έρεσνα: Η ζέζε εληνπίζζεθε από ηνλ Wace ην 

1909 θαη αλαζθάθεθε γηα πξώηε θνξά θαη γηα 

κία κόλν πεξίνδν από ηνλ Heurtley ην 1931
6
 

                                                 
1
 Servia Preliminary 1979, 185. 

2
 Servia I 2000, 5. 

3
 Λεπηνκέξεηεο γηα ηε γεσκνξθνινγία ηεο ζέζεο 

παξαηίζεληαη ζην Morrison 1973, 425-426. 
4
 Servia, ό.π. ππνζεκ. 2. 

5
 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 1. 

6
 Ridley – Rhomiopoulou 1972, 27. Servia 

Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 1. 

(Πίλ. LX. 1). Τσλ εξγαζηώλ ηνπ Heurtley είραλ 

πξνεγεζεί επηθαλεηαθέο έξεπλεο από ηνπο Wace 

θαη Thompson κεηαμύ 1911 θαη 1913, ελώ νη 

πξώηεο κεηά ηνλ Heurtley αλαζθαθέο 

δηελεξγήζεθαλ από ην 1971 έσο ην 1973 (Πίλ. 

LX. 2) θαη ραξαθηεξίζηεθαλ σο ζσζηηθέο
7
. Η 

λέα αλαζθαθή έγηλε ππό ηελ απεηιή πιεκκύξαο 

ζηε ζέζε ιόγσ ηνπ θξάγκαηνο πνπ ζα 

θαηαζθεπαδόηαλ ζηνλ Αιηάθκνλα (Πίλ. LX. 3), 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε παξνρή 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα ειεγρζεί ε 

άξδεπζε ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο. Τξεηο 

αλαζθαθηθέο πεξίνδνη πξνεγήζεθαλ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο
8
 θαη απνηέιεζαλ 

ηελ θνηλή πξνζπάζεηα ηεο Διιεληθήο 

Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο θαη ηεο Βξεηαληθήο 

Σρνιήο Αζελώλ
9
. 

 

Αναζκαθές: Τομές Heurtley (Πίλ. LX. 1, LXI): 

Γύν κεγάιεο ηνκέο αλνίρζεθαλ από ηνλ 

Heurtley ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ, ε D ζην 

δπηηθό θέληξν, θαη ε F, 40 κ. ΒΑ ηεο D, ζε 

θεθιηκέλν επίπεδν. Μεηαμύ ηνπο αλνίρζεθε 

κηθξόηεξε ηνκή, ε Δ. Η ηνκή F δηαηξέζεθε ζε 

κηθξόηεξεο ηνκέο ησλ 4 η.κ. ε θάζε κία. 

Τομές 1971-1973 (Πίλ. LX. 2, LXII. 1): 

Αθνινύζεζαλ ην 1971 κηθξέο, αξρηθά, 

δνθηκαζηηθέο ηνκέο θαη ζηε ζπλέρεηα ηέζζεξηο 

θύξηεο, δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ., ζηηο νπνίεο 

πξνζηέζεθε κία αθόκε. Φαξάρζεθαλ 15 κ. 

λόηηα ηεο ζεκαληηθόηεξεο ηνκήο F ηνπ 

Heurtley
10

. Νέεο ηνκέο απαηηήζεθαλ έσο ην 

ηέινο ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο εθηόο θύξηαο 

πεξηνρήο, ώζηε λα δηεξεπλεζεί εθηελέζηεξα ε 

ΠΔΦ
11

. Η έξεπλα επεθηάζεθε ζε θνληηλή 

πεξηνρή, 400 κ. καθξύηεξα θαη πξνο ην ξεύκα 

ηνπ πνηακνύ, όπνπ δόζεθε ε επθαηξία γηα ηε 

δηεξεύλεζε πξώηκσλ Νενιηζηθώλ ζηξσκάησλ
12

. 

                                                 
7
 Morrison, ό.π. ππνζεκ. 3, 1. 

8
 Servia, ό.π. ππνζεκ. 2, xxvii. Ridley –

Rhomiopoulou, ό.π. ππνζεκ. 6, 27-28. 

Rhomiopoulou – Ridley 1973, 419. 
9
 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 1, 185-188 θαη 

σποσημείωση 4. Servia, ό.π., 10. 
10

 Ridley – Rhomiopoulou, ό.π. ππνζεκ. 6, 28. 
11

 Rhomiopoulou – Ridley, ό.π. ππνζεκ. 8, 419. 
12

 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 1, 188. 
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ηρωμαηογραθία / Υρονολόγηζη: Η 

ζηξσκαηνγξαθία ησλ Σεξβίσλ θαηέδεημε δύν 

θάζεηο ηεο Νενιηζηθήο πεξηόδνπ θαη κεγάιν 

ηκήκα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ
13

. 

Μεγάινη ιάθθνη ηεο Υζηεξνξξσκατθήο ή 

Πξώηκεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ, πνπ εηζρώξεζαλ 

έσο ηα Νενιηζηθά ζηξώκαηα, δηαηάξαμαλ ζε 

κεγάιν βαζκό ηε ζηξσκαηνγξαθία νξηζκέλσλ 

ηνκώλ
14

 (Πίλ. LXII. 1). Ο Heurtley ην 1932 

θαζόξηζε ηξία ζηξώκαηα (Ι-ΙΙΙ), ζύκθσλα κε 

ηελ θεξακηθή, κέζα ζηα νπνία πεξηέρνληαλ 

αξθεηνί νηθηζκνί. Θεώξεζε όηη ε εγθαηάζηαζε 

ζηα Σέξβηα γλώξηζε δύν θύξηεο πεξηόδνπο, ε 

πξώηε από ηηο νπνίεο ήηαλ ε Πξώηκε Νενιηζηθή 

(γλσζηή πιένλ σο Μέζε Νενιηζηθή), θαη ε 

δεύηεξε ε Ύζηεξε Νενιηζηθή (Πίλ. LXI), 

αθνινύζεζε δε ε θαηνίθεζε ηεο Πξώηκεο 

Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ. Τν 1939 πξνρώξεζε ζε 

νξηζκέλεο δηνξζώζεηο, θαζώο δελ γηλόηαλ πηα 

ζαθήο αλαθνξά ζηα ηξία ζηξώκαηα. 

Καηακέηξεζε πέληε «Πξώηκνπο Νενιηζηθνύο», 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα Μέζνπο Νενιηζηθνύο 

νηθηζκνύο, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ από ζπλερή 

θαηάινηπα πάρνπο 2 κ. Μεηά από απηνύο 

ηνπνζέηεζε ηελ Ύζηεξε Νενιηζηθή 

εγθαηάζηαζε, ζηελ νπνία απέδσζε δύν 

νηθηζκνύο, ν δεύηεξνο εθ ησλ νπνίσλ είρε 

αξρηθά ηνπνζεηεζεί ζην ζηξώκα ΙΙΙ θαη 

ραξαθηεξηζζεί σο νηθηζκόο ηεο ΠΔΦ. Ο 

δεύηεξνο απηόο νηθηζκόο αλαγλσξίδεηαη πιένλ 

σο εγθαηάζηαζε ηεο ΠΔΦ, θαη αλήθεη ζηε θάζε 

ησλ νξπγκάησλ θαη ηζνπεδώζεσλ ηνπ ρώξνπ, 

πνπ ζεκαηνδόηεζαλ ηελ επαλεγθαηάζηαζε ζηα 

Σέξβηα (θάζε 8 ηεο αλαζθαθήο 1971-73)
15

 (Πίλ. 

LXII. 2). 

Πξώηκα Νενιηζηθά ζηξώκαηα 

βξέζεθαλ, όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηα 400-500 

κ. καθξύηεξα ηεο θύξηαο πεξηνρήο, ειάρηζηα 

ζθόξπηα θαηάινηπα όκσο ζηελ θύξηα ζέζε. 

Αθνινύζεζε, ζηελ θύξηα πεξηνρή, πιήξεο Μέζν 

Νενιηζηθό ζηάδην, ελώ ε κεηάβαζε πξνο ηελ 

Ύζηεξε Νενιηζηθή ήηαλ βαζκηαία, ρσξίο 

ζηξσκαηνγξαθηθή δηαθνπή. Η θαηνίθεζε 

γλώξηζε κεγάιν θελό πξηλ από ηελ έιεπζε ηεο 

ΠΔΦ. Τόηε αλνίρζεθαλ νξύγκαηα κεγάινπ 

βάζνπο, ηα κόλα ζεκαληηθά θαηάινηπα 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο δελ 

δηαηεξήζεθαλ ίρλε νηθηώλ. Φαξαθηεξίζζεθαλ 

σο φάση 8 (Πίλ. LXII. 2). Άιινο έλαο νηθηζκόο 

ηεο ΠΔΦ αθνινύζεζε κεηά από ζύληνκν 

δηάζηεκα, ηα θύξηα θαηάινηπά ηνπ δε 

                                                 
13

 Ridley – Rhomiopoulou, ό.π. ππνζεκ. 6. 
14

 ό.π., 30. 
15

 Servia, ό.π. ππνζεκ. 2, 7. 

αληηπξνζσπεύνπλ αβαζείο ιάθθνη ηεο φάσης 9 

(Πίλ. LXIIΙ. 1) θαη δάπεδα ζπηηηώλ θαη επίπεδα 

απιώλ ηεο φάσης 10 (Πίλ. LXIIΙ. 2). Μεηά ηελ 

ΠΔΦ ν νηθηζκόο εξεκώζεθε θαη έκεηλε 

αθαηνίθεηνο έσο ηε Βπδαληηλή επνρή, παξά ηελ 

εκθάληζε νζηξάθσλ ηεο ΥΔΦ, αιιά θαη 

ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο θεξακηθήο. Μεηά 

ηνλ 12
ν
 κ.Φ. αη. ε ζέζε έκεηλε αδηαηάξαθηε σο 

ηνλ 20
ν
 αη., νπόηε αθνινύζεζαλ ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη αβαζήο θαιιηέξγεηα
16

. 

Σπλνιηθά γηα ηε ζηξσκαηνγξαθία ησλ 

Σεξβίσλ κπνξνύλ λα ζπλνςηζζνύλ ηα εμήο: Η 

ζηξσκαηνγξαθία ηνπ 1971-73 δελ παξνπζηάδεη 

αθξηβή αληηζηνηρία κε απηή ηνπ 1930. 

Οξίζζεθαλ νη εμήο θάζεηο: από ηηο Ridley θαη 

Wardle αλαγλσξίζζεθαλ έλδεθα θάζεηο, επηά 

από ηηο νπνίεο ραξαθηεξίζζεθαλ σο λενιηζηθέο, 

ηξεηο σο αλήθνπζεο ζηελ ΠΔΦ θαη κία, πνιύ 

πζηεξόηεξε, βπδαληηλή. Πξέπεη λα ζεκεησζνύλ 

εδώ ηξεηο ζεκαληηθέο δηαπηζηώζεηο: Α) Οη 

θάζεηο ηεο ΠΔΦ θαηά Ridley θαη Wardle είλαη 

νη 8, 9 θαη 10
17

. Β) Γίλεηαη δηόξζσζε ηεο θάζεο 

ΙΙΙ ηνπ Heurtley (Heurtley 1932), ε νπνία δελ 

ζεσξείηαη πιένλ Ύζηεξε Νενιηζηθή 2 (Heurtley 

1939), αιιά σο ζπκβαδίδνπζα ελ κέξεη κε ηε 

θάζε 8 ηεο ΠΔΦ. Μάιηζηα ν Heurtley αξρηθά 

είρε αλαγλσξίζεη ραξαθηήξα ηεο ΠΔΦ ζηε θάζε 

(1932) αιιά έθαλε ηειηθά δηόξζσζε ζε Ύζηεξε 

Νενιηζηθή 2 (1939)
18

. Γ) Οξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ζηξώκαηνο ΙΙΙ ηνπ Heurtley (πήιηλα δάπεδα, 

απιέο, εζηίεο) μεπεξλνύλ αθόκα θαη ηε θάζε 8 

θαη ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηα θαηάινηπα 

ησλ θάζεσλ 9 θαη 10 όπσο απηέο νξίζζεθαλ ζηα 

1971-73
19

. 

 Έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπζρεηηζηνύλ νη 

δύν δηαθνξεηηθέο πεξίνδνη ηεο ΠΔΦ ζηα Σέξβηα 

κε ηελ ΠΔ ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο Νόηηαο Διιάδαο. Η 

φάση 8 έδσζε ρξνλνιόγεζε ειαθξώο 

πζηεξόηεξε από ηνπο Σηηαγξνύο IV θαη ηε 

Λίκλε Βνπιηαγκέλε 1 (πξώηκε ΠΔ ΙΙ), 

ζύγρξνλε όκσο κε ην Μάλδαιν ΙΙΙ θαη ηελ 

Πεληάπνιε Ι. Θεσξήζεθε ειαθξώο πξσηκόηεξε 

από ηνλ ΠΜ ΙΙ Μύξην θαη ηελ ΠΔ ΙΙ Λέξλα
20

. 

Γύν ρξνλνινγήζεηο από ηε Φάση 9 ζεσξήζεθαλ 

πζηεξόηεξεο από ηεο Άξγηζζαο, ε νπνία 

βαζίζηεθε ζε δύν επίπεδα κε ΠΔΦ ΙΙΙ θεξακηθή. 

Φαίλεηαη όηη ην πιηθό απηό αληηζηνηρεί ζηελ 

Ύζηεξε ΠΔ ΙΙ θαη ζην πξώην ηκήκα ηεο ΠΔ ΙΙΙ 

θαη νη ρξνλνινγήζεηο ησλ Σεξβίσλ είλαη 

                                                 
16

 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 1, 189. 
17

 Servia, ό.π. ππνζεκ. 2, 21. 
18

 ό.π. 
19

 ό.π. 
20

 ό.π., 18. 
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πζηεξόηεξεο από ηεο Λέξλαο ΙΙΙ (ηειηθή) θαη ηεο 

Βνπιηαγκέλεο 2, πνπ αλήθνπλ ζηελ ΠΔ ΙΙ, αιιά 

θαη από ην Λεπθαληί (ΠΔ ΙΙΙ). Δπίζεο ιίγν 

πζηεξόηεξεο από ηελ Πεληάπνιε ΙΙ θαη ηνπο 

Σηηαγξνύο Vb, πιήξσο όκσο ελαξκνληζκέλεο κε 

ην Αξρνληηθό 1 θαη 2. O Manning ρξνλνιόγεζε 

ηε φάση 8 ζηελ αξρή ή λσξίο ζηελ 3
ε
 ρηιηεηία 

θαη ηε φάση 9 ζην β’ κηζό ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο, ίζσο 

πξνο ην ηέινο ηεο
21

. 

 

 

Ζ ΠΡΧΗΜΖ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Δσρήμαηα Heurtley: Θα αλαθεξζνύλ 

ελ ζπληνκία ηα επξήκαηα ηνπ Heurtley (Πίλ. 

LXΙΙ. 1), πνπ ζπκβαδίδνπλ ελ κέξεη κε ηε θάζε 

8 θαη αλήθνπλ ζην αξραηόηεξν ζηάδην ηεο ΠΔΦ 

ζηα Σέξβηα, σζηόζν θαίλεηαη όηη ηελ μεπεξλνύλ 

θαη εθηείλνληαη ζηηο θάζεηο ησλ λεόηεξσλ 

αλαζθαθώλ 9 θαη 10. Σεκεηώλνληαη
22

 

αθαλόληζηα δηαηεξεκέλα δάπεδα από παηεκέλν 

ρώκα, πνπ ήηαλ δηαηαξαγκέλα θαη δελ έδσζαλ 

ηθαλνπνηεηηθέο ελδείμεηο γηα ηηο θαηόςεηο ησλ 

νηθηώλ. Ληζόζηξσηα βξέζεθαλ ζε πνιύ 

απνζπαζκαηηθή θαηάζηαζε. Γύν ζρεδόλ 

θπθιηθέο ιηζόζηξσηεο εζηίεο εληνπίζζεθαλ 

θαηά ρώξαλ, ε κία θνληά ζε αζαθή ιίζηλε 

θαηαζθεπή απνηεινύκελε από αζβεζηόιηζνπο 

θαη κε δηάκεηξν 0,80 κ. Σηξώκα καιαθνύ 

ρώκαηνο πνπ πεξηείρε ζηάρηεο θαη θάξβνπλα 

επάλσ ζε ρσκάηηλν δάπεδν, ππνδεηθλύεη 

θαηαζηξνθή ηνπ νηθηζκνύ από θσηηά. 

 Γελ έγηλε θαηαλνεηό ηελ πεξίνδν ησλ 

λεόηεξσλ αλαζθαθώλ εάλ ηα θαηαρσξεκέλα ζην 

ζηξώκα ΙΙΙ ηνπ Heurtley, πνπ κόιηο 

αλαθέξζεθαλ, ήηαλ ζηνηρεία ηεο θάζεο 8 ή 

αλήθαλ ζηηο 9 θαη 10. Ο ίδηνο δελ αλαθέξζεθε 

ζε νξύγκαηα, σζηόζν ε πεξηγξαθή ηεο 

θεξακηθήο ππνδεηθλύεη όηη ηκήκα ηνπ επηπέδνπ 

πνπ αλέζθαςε αλήθεη ζηε θάζε 8 θαη 

αληηπξνζσπεύεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πεξηόδνπ 

απηήο
23

. 

 

ΦΑΖ 8 (1971-1973): Τα Σέξβηα 

εγθαηαιείθζεθαλ κεηά από θαηαζηξνθή ηεο 

Ύζηεξεο Νενιηζηθήο θαη δελ γλώξηζαλ 

αλζξώπηλε εγθαηάζηαζε γηα ηα επόκελα 2500 

πεξίπνπ ρξόληα. Η δξαζηεξηόηεηα επαλήιζε ζηε 

ζέζε θαηά ηελ ΠΔΦ, νπόηε ηνπνζεηνύληαη 

ρξνλνινγηθά ηέζζεξα ή πέληε ηδηόηππα 

                                                 
21

 ό.π. 
22

 Heurtley, PM, 55. 
23

 Servia, ό.π. ππνζεκ. 2, 58. 

νξύγκαηα
24

. Τν πιάηνο ηνπο θπκαηλόηαλ ζηελ 

θνξπθή από ηα 2,20 έσο ηα 5 κ. Οη πιεπξέο ηνπο 

ήηαλ απόηνκα ζθακκέλεο έσο ην βάζνο ησλ 3,5 

πεξ. κ., ελώ ν ππζκέλαο ηνπο ήηαλ ζηελά 

δηακνξθσκέλνο ώζηε λα ζρεκαηίδεη έλα V κε 

πιάηνο ρακειά κεηαμύ 0,25 θαη 0,40 κ. Τν 

πεξηερόκελό ηνπο ήηαλ αμηνζεκείσηα ζπλεπέο, 

απνηεινύκελν από δνκηθά θαηάινηπα, θακέλα ή 

σκά επηρξίζκαηα, ιίζνπο, θεξακηθή θαη κηθξά 

επξήκαηα πξνεγνύκελσλ θάζεσλ, θαζώο θαη 

όζηξαθα. Να ζεκεησζεί εδώ όηη αλάινγα 

νξύγκαηα θαηαγξάθεθαλ θαη ΝΓ ηνπ νηθηζκνύ 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο ηεο Λίκλεο 

Πνιπθύηνπ, ππνδεηθλύνληαο εμάπισζε ηνπ 

ζπλόινπ ζε εθηεηακέλε πεξηνρή
25

. Η εξκελεία 

ησλ νξπγκάησλ είλαη αζαθήο. Απνδόζεθαλ ζε 

δηπιό νκόθεληξν ακπληηθό ζύζηεκα αιιά θαη ζε 

πεξηβόινπο πνπ νξηνζεηνύζαλ ρσξηζηέο νκάδεο 

θαηαζθεπώλ. Σηελ ελίζρπζε ηεο ζεσξίαο πεξί 

πεξηβόισλ ζπλέβαιαλ ηέζζεξηο παζζαιόηξππεο 

πνπ εληνπίζζεθαλ ζηνλ ππζκέλα δύν 

νξπγκάησλ, σζηόζν ζε αληίζεζε κε κία ηέηνηα 

ιεηηνπξγία έξρεηαη ε απνπζία πξνζαλαηνιηζκνύ 

θαη θαλνληθνύ ζρεδίνπ ησλ κεγάισλ απηώλ 

απιαθηώλ. Γπζρέξεηα επίζεο απνηειεί ε 

παξνπζία αλάινγσλ νξπγκάησλ, ίδηαο 

ρξνλνιόγεζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο γέθπξαο, 

απνκαθξύλνληαο κάιινλ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

ζπλόινπ ζηελ θύξηα ζέζε σο ηεηξάγσλνπ 

πεξηβόινπ από δηπιό όξπγκα θαη κε δύν ή 

ηέζζεξηο εηζόδνπο
26

. 

Δθηόο από έλα πνιύ απνζπαζκαηηθό θαη 

δηαηαξαγκέλν επίπεδν ιεπθνύ πεινύ ζε 

δνθηκαζηηθή ηνκή θνληά ζηελ αλαζθαθή ηνπ 

Heurtley, δελ βξέζεθαλ άιια ζηξώκαηα 

θαηνίθεζεο ηεο Φάζεο 8 ζηα 1971-73
27

. 

Οξηζκέλα ζηνηρεία κπνξνύλ λα εμαρζνύλ από 

ηελ επίρσζε ησλ νξπγκάησλ. Τξία επίπεδα 

νηθηζηηθώλ θαηαινίπσλ ζηνλ ππζκέλα ελόο, 

ππνδεηθλύνπλ όηη ηα νξύγκαηα παξέκελαλ 

αλνηρηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ. Δπάλσ 

από ηα θαηάινηπα απηά δηαθξίζεθαλ δύν 

ζηξώκαηα πιήξσζεο, πηζαλώο πξνεξρόκελα από 

ηζνπέδσζε ηεο πεξηνρήο ζε ζύληνκε ρξνληθή 

πεξίνδν, ώζηε λα ηζνπεδσζεί ν ρώξνο γηα ηνλ 

νηθηζκό ηεο Φάζεο 9
28

. Δίλαη πνιύ πηζαλόλ ε 

ηζνπέδσζε ηεο Φάζεο 9 εμαθάληζε ηα 

πξνγελέζηεξα ζηξώκαηα θαηνίθεζεο. Αγγεία 

                                                 
24

 ό.π., 55. 
25

 ό.π., 56. 
26

 ό.π. 
27

 ό.π. 
28

 ό.π., 58. 
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πνπ δεκνζίεπζε ν Heurtley θαίλεηαη όηη 

πξνέξρνληαη από ζηξώκαηα ηεο Φάζεο 8
29

. 

 

ΦΑΖ 9 (1971-1973): Μεηά ηελ 

θαηάξγεζε ησλ νξπγκάησλ θαη ηε ζθόπηκε, 

πξνθαλώο, πιήξσζή ηνπο, ηα Σέξβηα 

εμαθνινύζεζαλ λα θαηνηθνύληαη, αλ θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο θεξακεηθήο ππνδεηθλύεη 

θελό ζηελ εγθαηάζηαζε,  ή ζηξσκαηνγξαθηθή 

αλαθνινπζία. Σηξσκαηνγξαθηθά δηαθξίλνληαη 

δύν θάζεηο, πνπ, όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, 

ραξαθηεξίζζεθαλ σο 9 θαη 10. Οη δύν απηέο 

θάζεηο δηαρσξίδνληαλ από ζεηξά δαπέδσλ 

θαηνηθηώλ πνπ βξέζεθαλ ζρεδόλ ζε θάζε 

πεξηνρή. Η θάζε 9, νπζηαζηηθά θάησ από ηα 

δάπεδα, ραξαθηεξηδόηαλ από κεγάιν αξηζκό 

αβαζώλ αθαλόληζησλ ιάθθσλ, πνπ γεκίζζεθαλ 

κε νηθνδνκηθά θαηάινηπα από ζθιεξό πειό, 

ρσξίο λα έρνπλ θαεί, επάλσ ζηα νπνία 

δηαηεξήζεθαλ ίρλε από δνθνύο θαη θιαδηά. Τα 

θαηάινηπα αλήθαλ πηζαλόηαηα ζε θαηνηθίεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ησλ δηαζσζέλησλ δαπέδσλ θαη 

πνπ, κεηά ηελ θαηάξγεζή ηνπο, απνηέιεζαλ 

πιηθό πνπ ζπζζσξεύηεθε ζηνπο ιάθθνπο
30

. 

Δθηόο από ηνπο ιάθθνπο, ζηε θάζε Δλλέα 

κπνξεί λα απνδνζεί θαη έλαο αξηζκόο δαπέδσλ, 

ε απνζπαζκαηηθή δηαηήξεζε ησλ ηειεπηαίσλ, 

σζηόζν, θαζηζηά δύζθνιε ηε δηάθξηζε ηεο 

ζηξσκαηνγξαθηθήο ηνπο ζρέζεο κε ηνπο 

ιάθθνπο. Όινη νη ιάθθνη, εθηόο από δύν, 

ζθξαγίζζεθαλ από ηηο απιέο ηεο θάζεο 10 ή 

από πήιηλα δάπεδα. Έλαο ιάθθνο ζθξαγίζζεθε 

πξηλ από ην ηέινο ηεο θάζεο 9 θαη έλαο άιινο 

εμαθνινύζεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θάζε 10. 

Γύν ηύπνη αβαζώλ θαη αθαλόληζησλ ιάθθσλ 

αλαγλσξίζζεθαλ: ν Τύπνο 1 ήηαλ γεκάηνο 

νηθνδνκηθά θαηάινηπα θαη ν Τύπνο 2 κε καιαθό 

ρώκα θαη νηθηαθά θαηάινηπα (ζθνππίδηα)
31

. 

Σύπος 1 λάκκων: Καηακεηξήζεθαλ 16 ιάθθνη 

ηνπ ηύπνπ απηνύ. Ήηαλ ραιαξά γεκηζκέλνη κε 

σκά νηθνδνκηθά θαηάινηπα αλαθαηεκέλα κε 

ζηάρηε, ιίζνπο, όζηξαθα θαη νζηά. Μεγάια 

απνηππώκαηα από μύια θαη θαιάκηα 

δηαζώζεθαλ ζηα επηρξίζκαηα. Έλαο ιάθθνο 

πεξηείρε κεγάιε πνζόηεηα θεξακεηθήο κε 

αξθεηά, ζρεδόλ αθέξαηα, αγγεία. Όινη εθηόο από 

έλαλ ζθξαγίζζεθαλ από δάπεδα ηεο θάζεο 10 ή 

ηηο επηθάλεηεο ιηζόζηξσησλ απιώλ. Έλαο 

ιάθθνο γέκηζε θαη ζθξαγίζζεθε πξηλ ην πέξαο 

ηεο θάζεο 9
32

. Σύπος 2 λάκκων: Δίλαη 

                                                 
29

 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 1, 217. 
30

 ό.π., 219-20. 
31

 Servia, ό.π. ππνζεκ. 2, 58. 
32

 ό.π., 60. 

ζύγρξνλνο κε δύν δάπεδα, έλα ιίζηλν θαη έλα 

από παηεκέλν ρώκα, θαη εθπξνζσπείηαη από έλα 

κόλν παξάδεηγκα. Όξπγκα ηεο θάζεο 8, 

γεκίζζεθε κε νηθνδνκηθά θαηάινηπα, ζηε 

ζπλέρεηα ζθξαγίζηεθε κεξηθώο από ζθιεξή 

πεηξώδε επηθάλεηα θαη κεξηθώο από έλα 

ρσκάηηλν δάπεδν. Τν ηειεπηαίν παξαβηάζηεθε 

από έλα ζρεηηθά αβαζή αιιά επξύ ιάθθν πνπ 

εηζρώξεζε θαη ζην γέκηζκα ηνπ νξύγκαηνο ηεο 

Φάζεο 8. Ο ιάθθνο δελ πεξηείρε δνκηθά 

θαηάινηπα, αιιά ήηαλ γεκάηνο κε ιίζηλα, 

θεξακεηθά θαη νζηέηλα ζξαύζκαηα. Υζηεξόηεξν 

δάπεδν από θίηξηλν πειό πνπ αλήθε ζηελ 

Καηαζθεπή 1 (βι. παξαθάησ) δελ παξαβίαζε ηα 

όξηα ηνπ ιάθθνπ, πνπ ζπλέρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ νηθηζκό ηεο θάζεο 

Γέθα
33

. 

Οη θαηαζθεπέο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ 

ζηε θάζε 9 ήηαλ νη εμήο: 

Καηαζκεσή 1: απνδόζεθαλ ζε απηή 

ηξεηο ηνίρνη, πνπ αληηπξνζσπεύνληαλ από ηαηλία 

θίηξηλνπ πεινύ (ηνίρνο w), από πεξηρείισκα ζην 

δάπεδν (ηνίρνο s) θαη από ζεηξά 4 νπώλ 

παζζάισλ (ηνίρνο e), κία εθ ησλ νπνίσλ είρε 

αλνηρζεί κέζα ζε ηάθξν ζεκειίσζεο. Τν βόξεην 

όξην ηεο θαηαζθεπήο απηήο δελ βξέζεθε αιιά 

απείρε ηνπιάρηζηνλ 7,5 κ. Σηελ θνληηλή πεξηνρή 

βξέζεθε δάπεδν από παηεκέλν ρώκα, πνπ 

θαιππηόηαλ από νηθνδνκηθά θαηάινηπα
34

. 

Καηαζκεσή 2: Η θαηαζθεπή 2 

θαηαγξάθεθε 3 κ. δπηηθόηεξα ηεο πξώηεο. 

Σθιεξό δάπεδν δηαζηάζεσλ 2 x 3,5 κ. (Α-Γ x 

Β-Ν) νξηνζεηείην από δύν ηνίρνπο. Ο ηνίρνο s 

αληηπξνζσπεπόηαλ από έλα επίρξηζκα θαη κηα 

ισξίδα πεινύ. Ο ηνίρνο w νξηδόηαλ από ηξεηο 

παζζαιόηξππεο. Δζηία νξηνζεηεκέλε κε ραιίθηα 

βξέζεθε θνληά ζηε ΝΓ γσλία
35

. 

Καηαζκεσή 3: Σε πήιηλν δάπεδν 

βξέζεθε ζεηξά από ηέζζεξηο αβαζείο 

παζζαιόηξππεο πνπ δηαρσξίδνληαλ από 

απνηππώκαηα θαιακηώλ θαη ιάζπεο, πνπ ζα 

πξέπεη λα αλήθαλ ζε εζσηεξηθή δηαίξεζε. 

Πεηαιόζρεκν ζηνηρείν, πνπ αλαγλσξίζζεθε σο 

εζηία (Πίλ. LXIV. 2), θαηαζθεπάζηεθε ζην 

δάπεδν. Δίρε δηθά ηεο πήιηλν δάπεδν θαη 

πεξηρείισκα ελώ ζπζρεηίζηεθαλ καδί ηεο δύν 

παζζαιόηξππεο. Ήηαλ θαηά ην πιείζηνλ 

γεκηζκέλε κε ραιίθηα  θαη ιίζνπο, κεξηθά 

ππνιείκκαηα επηρξηζκάησλ θαη θεξακηθή
36

. 

                                                 
33

 ό.π. 
34

 ό.π. 
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 ό.π. 
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 ό.π., 61. 
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Καηαζκεσή 4: Υζηεξόηεξε θαηαζθεπή, 

πνπ απνηειείην από δάπεδν θίηξηλνπ πεινύ, 

ζπζρεηίζζεθε κε εζηία. Η εζηία δηαζώζεθε σο 

θακέλν πήιηλν δάπεδν πνπ ηα όξηά ηνπ 

θαζνξίδνληαη από πέληε κηθξέο παζζαιόηξππεο. 

Πξνο αλαηνιάο κεγάιν ρνλδξνεηδέο 

απνζεθεπηηθό αγγείν βξέζεθε θαηά ρώξαλ, 

ηνπνζεηεκέλν κέζα ζην δάπεδν. Λάθθνο ζηα 

ΒΑ ήηαλ επίζεο ζύγρξνλνο κε ην πήιηλν 

δάπεδν. Νόηηα ην πήιηλν δάπεδν ζθξαγηδόηαλ 

από κηα ραιηθσηή απιή πνπ εθηεηλόηαλ 

αλαηνιηθά, κε ηελ νπνία ήηαλ ζύγρξνλε κία 

εζηία. Η επηθάλεηα ηεο απιήο είρε γλσξίζεη 

δηαδνρηθέο αλαθαηαζθεπέο θαη εθηεηλόηαλ 

ηνπιάρηζηνλ 1 κ. λνηηόηεξα
37

. 

 

ΦΑΖ 10 (1971-1973): Τξεηο 

δηαδνρηθέο δηαζπνξέο ιεπθνύ πεινύ ζε κεγάιε 

έθηαζε (ζηα θύξηα αλαζθαθηθά ηεηξάγσλα) 

ππέδεημαλ ηα επίπεδα ησλ δαπέδσλ ησλ 

θαηνηθηώλ πνπ ζα ππήξραλ ζηελ πεξηνρή. 

Σεκεηώζεθε ε πηζαλόηεηα λα κελ πξόθεηηαη γηα 

ζηξσκέλα δάπεδα αιιά γηα πιηθό πξνεξρόκελν 

από επίρξηζκα ηνίρσλ, πνπ θάιπςε παηεκέλα 

δάπεδα. Τα ίρλε ησλ θηεξίσλ δελ ήηαλ ζαθή. 

Απιέο από ραιίθηα νξηνζεηνύλ ηα ιεπθά δάπεδα 

ζηα λόηηα θαη αλαηνιηθά θαη κηθξόο αξηζκόο από 

ηζρλέο παζζαιόηξππεο πνπ βξέζεθαλ ζε απηό ην 

ηκήκα. Σεηξά από παξάιιειεο παζζαιόηξππεο 

ππνδεηθλύεη πιάηνο 3 πεξ. κ. ελώ ηα ιεπθά 

δάπεδα κπνξνύζαλ λα αληρλεπζνύλ ζε κήθνο 8 

πεξ. κ. πξνο βνξξά, πξηλ ην ζεκείν 

θαηαζηξνθήο ηνπο. Γύν ή ηξεηο επηθάλεηεο κε 

ζθόξπηα κεγάια όζηξαθα θαη νζηά ζηηο 

επηθάλεηεο ησλ απιώλ ππέδεημαλ θάπνηα 

δηάξθεηα ζηελ εγθαηάζηαζε. Μηθξό ηκήκα 

εζηίαο θαίλεηαη όηη θαηαζθεπάζζεθε από πειό 

ρσξίο ππξήλα ραιηθηώλ. Μεγάινο ρνλδξνεηδήο 

απνζεθεπηηθόο ακθνξέαο είρε ηνπνζεηεζεί κέζα 

ζε πήιηλν δάπεδν ζην λόηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο 

απηήο
38

. 

 Οη θαηαζθεπέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

ζηε θάζε 10 ήηαλ νη εμήο: 

Καηαζκεσή 1: Κακέλν πήιηλν δάπεδν 

νξηδόηαλ ζην λόηην όξηό ηνπ από αθκή 

απνηεινύκελε από ηέζζεξηο παζζαιόηξππεο θαη 

κηα γξακκή θακέλνπ επηρξίζκαηνο. Υζηεξόηεξν 

πεινδάπεδν ζσδόηαλ απνζπαζκαηηθά, θαίλεηαη 

όκσο όηη εληνπίζζεθαλ ζηνηρεία ηεο αξρηθήο ηνπ 

επηθάλεηαο
39

. 

                                                 
37

 ό.π. 
38

 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 1, 220. 
39

 Servia, ό.π. ππνζεκ. 2, 61. 

Καηαζκεσή 2: Καιά ζηξσκέλν δάπεδν 

ιεπθνύ πεινύ ζην κέζνλ ηνπ ρώξνπ 

πεξηβαιιόηαλ από δύν ηκήκαηα ηνίρσλ, κε 

πξνζαλαηνιηζκό ΒΓ-ΝΑ θαη ΒΑ-ΝΓ. Ο 

θαζέλαο δηέζεηε ηάθξν ζεκειίσζεο, ζηνλ 

ππζκέλα ηεο νπνίαο είρε ζθαθηεί 

παζζαιόηξππα. Τν δάπεδν ζε θάπνηα θάζε 

αλαθαηαζθεπάζζεθε, ελώ επάλσ ηνπ βξέζεθαλ 

θαηάινηπα από ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

θαηαζθεπήο
40

. 

Καηαζκεσή 3: Παξόκνηα θαηάζηαζε 

(Πίλ. LXV. 2) θαηαγξάθεθε ζε ζεκείν κε ιεπηό 

ιεπθό πεινδάπεδν. Μέζα ζην δάπεδν είρε 

ηνπνζεηεζεί κεγάιν απνζεθεπηηθό αγγείν. 

Υζηεξόηεξν, κεγαιύηεξν δάπεδν, εθηεηλόηαλ 

ζηελ θνληηλή πεξηνρή. Η αλαηνιηθή παξπθή θαη 

ησλ δύν δαπέδσλ νξηδόηαλ από ηα θαηάινηπα 

γθξεκηζκέλνπ ηνίρνπ από πειό
41

. 

 Φαιηθόζηξσηεο απιέο (Πίλ. LXV. 2) 

θαη δύν αθόκα πήιηλα δάπεδα θαηαγξάθεθαλ 

κεηαμύ ησλ θαηαινίπσλ ηεο θάζεο. Δπίζεο κηα 

πήιηλε εζηία
42

. Παξά ην όηη δελ κπνξνύλ λα 

νξηζηνύλ δηαζηάζεηο θαηαζθεπώλ, ε κεγάιε 

έθηαζε ησλ θαηαινίπσλ ππνδεηθλύεη κεγάιν 

νηθηζκό ζηε θάζε 10, αλάινγεο έθηαζεο κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο Μέζεο θαη Ύζηεξεο 

Νενιηζηθήο πεξηόδνπ. 

 

ΤΝΟΦΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ: 
 

Παξά ην κεγάιν θελό κεηά ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο λενιηζηθήο θάζεο 7, νη 

θαηόςεηο ησλ νηθηώλ θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο 

ηερληθέο δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ηδηαίηεξα. Δπηά 

θαηαζθεπέο ηεο ΠΔΦ θαηαγξάθεθαλ, αξηζκόο 

κηθξόηεξνο εθείλνπ ησλ Νενιηζηθώλ θάζεσλ, 

νθεηιόηαλ δε απηό ζε δύν αηηίεο: α) ζηελ 

απνζπαζκαηηθή θύζε ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο 

ιόγσ ηεο δηάβξσζεο από ηε βιάζηεζε θαη β) 

ζηελ ηζνπέδσζε ηεο θάζεο 8 γηα ηελ 

εθηεηακέλε εγθαηάζηαζε ηεο θάζεο 10. Οη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε θάζε 8 πξνέξρνληαη από ην 

γέκηζκα ηεζζάξσλ, ίζσο πέληε, κεγάισλ 

νξπγκάησλ, από έλα απνζπαζκαηηθό δάπεδν ζε 

δνθηκαζηηθή ηνκή ηνπ 1971 θαη από αλαθνξέο 

ηνπ Heurtley ζηα 1932. Τα ραληάθηα 

θαιύθζεθαλ από θαηάινηπα θαηαζθεπώλ πνπ 

θαηαζηξάθεθαλ από θσηηά. Ο Heurtley δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα νξηνζεηήζεη θαηόςεηο θαη έηζη 

δελ κπνξνύλ λα δνζνύλ δηαζηάζεηο θηηξίσλ γηα 

                                                 
40

 ό.π., 62. 
41

 ό.π. 
42

 ό.π. 
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ηε θάζε 8. Τν νηθηζηηθό πιάλν πηζαλώο κνηάδεη 

κε εθείλν ησλ θάζεσλ 9 θαη 10 ζην όηη θηίξηα 

από πήιηλνπο ηνίρνπο κε μύιηλν πιαίζην ζα 

κπνξνύζαλ λα ρσξίδνληαη από απιέο
43

.  

Τέζζεξηο θαηαζθεπέο βξέζεθαλ ζηε 

θάζε 9 θαη ηξεηο ζηε θάζε 10. 

Αλαγλσξίζζεθαλ από πήιηλα δάπεδα, ζπλήζσο 

κόλα ηνπο, εθηόο από έλα πνπ βξέζεθε ζε 

ζπζρεηηζκό κε ηξεηο ηνίρνπο (Φάζε 9, 

θαηαζθεπή 1). Οη ηνίρνη ηεο θάζεο 9 

αληηπξνζσπεύνληαλ από έλαλ ζπλδπαζκό 

γξακκώλ πεινύ θαη επηρξηζκάησλ πνπ 

ζπζρεηίδνληαλ κε νπέο παζζάισλ. 

Καηαγξάθεθε κία ηάθξνο ζεκειίσζεο, κε 

ηέζζεξηο παζζαιόηξππεο ζηελ θνίηε ηεο. Οη 

ηνίρνη ηεο θάζεο 10 αλαγλσξίζζεθαλ σο 

γξακκέο ιάζπεο ζπζρεηηδόκελεο κε 

παζζαιόηξππεο, ιάζπε πνπ θαηέξξεπζε ζε 

ζπλδπαζκό κε παζζαιόηξππεο θαη δύν ηάθξνπο 

ζεκειίσζεο κε κία παζζαιόηξππα ζε θάζε κία. 

Πηζαλώο ηάθξνη ζεκειίσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα όιεο ηηο θαηαζθεπέο ησλ θάζεσλ 9 θαη 10, 

κε ην γέκηζκά ηνπο λα αληηπξνζσπεύεηαη από 

γξακκέο πεινύ θαη θακέλεο ιάζπεο. Μαξηπξίεο 

γηα ην πιηθό ησλ ηνίρσλ βξέζεθαλ κόλν κέζα ζε 

γεκίζκαηα ιάθθσλ ηεο θάζεο 9. Απνηππώκαηα 

μύινπ θαη θαιακηώλ ζε ζξαύζκαηα θακέλνπ 

πεινύ ππέδεημαλ όηη νη θαηαζθεπέο από μύιηλν 

πιαίζην θαη ιάζπε ραξαθηήξηδαλ αθόκα ηελ 

αξρηηεθηνληθή ζηα Σέξβηα
44

. 

Η κεξηθή θάηνςε ηεο θαηαζθεπήο 1 ζηε 

θάζε 9 έδσζε πιάηνο 3,5 κ. θαη κήθνο πνπ ζα 

μεπεξλνύζε ηα 8 κ. Γελ πθίζηαηαη έλδεημε γηα 

ηελ απνδνρή ή ηελ απόξξηςε αςηδσηώλ 

θαηόςεσλ όπσο απηά ζηνπο Σηηαγξνύο. Η 

απνπζία νπώλ παζζάισλ ζε θεληξηθά ζεκεία 

ππνδεηθλύεη απιό ζρέδην, θαζώο κόλνη ηνπο νη 

ηνίρνη, κε ή ρσξίο ηάθξν ζεκειίσζεο, δελ ζα 

κπνξνύζαλ λα ζηεξίμνπλ ζύλζεηε αλσδνκή. 

Έλα παξάδεηγκα ηεο Φάζεο 9 δείρλεη εζσηεξηθή 

δηαίξεζε. Πήιηλν δάπεδν δηαθνπηόηαλ από 

ζεηξά ηεζζάξσλ αβαζώλ νπώλ παζζάισλ, ελώ 

ζξαύζκαηα ζηνηβαρηνύ πεινύ κε απνηππώκαηα 

θαιακηώλ ή άρπξσλ απνθαιύθζεθαλ αλάκεζα 

ζηηο παζζαιόηξππεο
45

. 

Προζαναηολιζμός: Σεκεηώζεθε ν 

πξνζαλαηνιηζκόο δύν θαηαζθεπώλ ηεο θάζεο 9 

θαη ηξηώλ ηεο θάζεο 10. Τξεηο αθνινπζνύζαλ 

ΒΑ-ΝΓ πνξεία (Φ.9/Κ.1, Φ.10/Κ.2 θαη 3) θαη 

δύν Β-Ν (Φ.9/Κ.2, Φ.10/Κ.1)
46

. 

                                                 
43

 ό.π., 77. 
44

 ό.π. 
45

 ό.π., 78. 
46

 ό.π. 

Σοίτοι: Σε πεξηπηώζεηο πεξηνρώλ θαιήο 

δηαηήξεζεο ησλ θαηαινίπσλ νη εμσηεξηθνί 

ηνίρνη αληηπξνζσπεύνληαλ θάησ από ην επίπεδν 

ηνπ δαπέδνπ από ζεηξέο θνληηλά ηνπνζεηεκέλσλ 

παζζάισλ ή νπώλ ηνπο, ηνπνζεηεκέλσλ ζε 

ζηελή ηάθξν ζεκειίσζεο
47

. Τα όξηα ηεο ηάθξνπ 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δελ κπνξνύζαλ πιένλ 

λα αλαγλσξηζηνύλ, νπόηε δηαθξηλόηαλ από ην 

πιηθό πνπ ηηο είρε ζθξαγίζεη. Όηαλ δελ 

αλαγλσξηδόηαλ ηάθξνο, απιέο θαη κεξηθέο θνξέο 

δηπιέο ζεηξέο από παζζαιόηξππεο όξηδαλ ηνλ 

ηνίρν. Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη αλαγλσξίδνληαλ από 

ζεηξέο κηθξώλ νπώλ παζζάισλ, θαζώο δελ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηάθξνπο ζεκειίσζεο
48

. 

Γάπεδα: Βνεζνύλ ζηελ αλαγλώξηζε 

ησλ θαηόςεσλ ειιείςεη ηνίρσλ. Τα πεξηζζόηεξα 

θαιύπηνληαλ κε ζηξώκα θαηαζηξνθήο, κε κηθξά 

επξήκαηα θαη θεξακηθή ζηελ επηθάλεηά ηνπο. 

Γάπεδα είραλ επηδηνξζσζεί θαη λέεο επηθάλεηεο 

δηακνξθώζεθαλ επάλσ ζηα ιεπηά ζηξώκαηα 

θαηαζηξνθήο. Σε θαιύηεξε θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο βξίζθνληαλ όηαλ νη θαηαζθεπέο 

είραλ θαεί, νπόηε «ςήλνληαλ» θαη ζθξαγίδνληαλ 

από πεζκέλν πιηθό
49

. Αλαγλσξίζηεθαλ ηξεηο 

ηύπνη δαπέδσλ, α) από παηεκέλν ρώκα, β) 

ζηξσκέλν πειό θαη γ) μύιηλα. Τα ρσκάηηλα 

ζθιήξαηλαλ εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπο θαη όρη 

ιόγσ εζειεκέλεο θαηαζθεπήο, επνκέλσο 

ππνδεηθλύνπλ πηζαλώο θηήξην ρακειήο 

πνηόηεηαο, ελαιιαθηηθά βνεζεηηθό ή πξνζσξηλό 

ρώξν. Αληηζέησο, ηα πήιηλα δάπεδα από 

πξνζεθηηθά ζηξσκέλν πειό ζθόπεπαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα επηθάλεηα επίπεδε θαη 

αλζεθηηθή. Πξόθεηηαη γηα ηνλ θαλόλα ζηα 

Σέξβηα. Η πήιηλε επηθάλεηα ζπρλά αλαλεσλόηαλ 

όηαλ έλα ζηξώκα θαηνίθεζεο ζπζζσξεπόηαλ 

επάλσ ζην αξρηθό δάπεδν. Ξύιηλα δάπεδα δελ 

αλαθέξνληαη ζηελ ΠΔΦ
50

 (ελδερνκέλσο 

πεξηνξίζηεθαλ ζηηο λενιηζηθέο θάζεηο 

θαηνίθεζεο). 

Ασλές: Δπξόθεηην γηα πνιιαπιήο 

ιεηηνπξγίαο αλνηρηέο πεξηνρέο πνπ δηαρώξηδαλ 

ηηο θαηνηθίεο. Φξεζίκεπαλ σο πεξηνρέο 

απόξξηςεο θαη εξγαζίαο, ζπγθέληξσλαλ 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο νη θνύξλνη θαη νη εζηίεο, 

ελώ δηέζσζαλ απνζεθεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη 

ιάθθνπο. Γελ εληνπίζζεθαλ ζηε θάζε 8
51

. 

 Αποθηκεσηικοί τώροι: Απνζεθεπηηθνί 

ρώξνη, όπνπ δηαηεξνύληαλ πξντόληα γηα 

                                                 
47

 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 1, 195. 
48

 Servia, ό.π. ππνζεκ. 2, 79. 
49

 ό.π., 86. 
50

 ό.π., 89. 
51

 ό.π., 91. 
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θαηαλάισζε, αλαγλσξίζζεθαλ από 

ζπγθεληξώζεηο θακέλσλ δεκεηξηαθώλ θαη 

νζπξίσλ. Καηαγξάθεθαλ ζε θαζνξηζκέλεο 

πεξηνρέο θαηνηθηώλ θαη ζε ιάθθνπο. Βξέζεθαλ 

ζε ειαθξέο θαηαζθεπέο ησλ απιώλ, ζην 

εζσηεξηθό ησλ θηεξίσλ, αιιά θαη ζε 

κεκνλσκέλεο πεξηνρέο έμσ από ηελ πεξηνρή 

δηαβίσζεο. Η απνζεθεπηηθή ρξήζε ησλ ιάθθσλ 

είλαη πηζαλή. Όηαλ εληνπίζζεθαλ είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πιένλ σο απνζέηεο 

απνξξηκκάησλ. 

 Φούρνοι και εζηίες: Τν ζπλεζέζηεξν 

ζηνηρείν πνπ ζρεηηδόηαλ κε απιέο ήηαλ κηα 

εζηία ή έλαο θνύξλνο. Φνύξλνο ζεσξήζεθε ε 

θαηαζθεπή κε ζηέγε θαη είζνδν, ελώ εζηία (Πίλ. 

LXIIΙ. 1) ε αζηέγαζηε θαηαζθεπή, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη πειό θαη ραιίθηα, έρεη δε 

καπξίζεη από ζηάρηε θαη θάξβνπλα, ελώ κεξηθέο 

θνξέο πεξηβάιιεηαη κε δαθηύιην πεινύ πνπ έρεη 

ςεζεί
52

. Οη θνύξλνη ήηαλ ζπλνιηθά 3 ελώ νη 

εζηίεο 17. Καη νη δύν θαηαζθεπέο κπνξνύζαλ λα 

βξίζθνληαη ζε θιεηζηνύο (δάπεδα) ή αλνηρηνύο 

ρώξνπο (απιέο)
53

. Οη εζηίεο αληηπξνζσπεύνληαη 

από πήιηλα δάπεδα, αλ θαη κία ραξαθηεξίζηεθε 

σο νξηδόκελε από ραιίθηα. Δπίζεο ν Heurtley 

θαηέγξαςε κία εζηία σο «απνηεινύκελε από 

έλα ή πεξηζζόηεξα ζηξώκαηα από κηθξά 

πνηακίζηα ραιίθηα ζε ππόζηξσκα πεινύ. Έλα 

δάπεδν εζηίαο ην νπνίν νξηδόηαλ από πήιηλν 

ρείινο, ζπζρεηίζηεθε κάιηζηα κε δύν 

παζζαιόηξππεο, αλήθεη ζηε θάζε 9
54

. 

Λάκκοι : Γύν νκάδεο ιάθθσλ 

ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ ΠΔΦ. Ήηαλ αβαζείο θαη 

αθαλόληζηνη θαη ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ 

ρξεζηκεύζεη σο πεγέο πιηθνύ γηα ην ρώκα κε ην 

νπνίν ζα θαιύπηνληαλ νη ηνίρνη. Η κία νκάδα 

είρε γεκίζεη κε θηεξηαθά θαηάινηπα, πνπ 

ζπκπεξηειάκβαλαλ θακέλεο κάδεο ιάζπεο κε 

εληππώζεηο θαιακηώλ. Η δεύηεξε νκάδα 

πεξηείρε ρώκα θαη απνξίκκαηα
55

. 

                                                 
52

 ό.π., 92. 
53

 ό.π. 
54

 ό.π. 
55

 ό.π., 96. 

Ορύγμαηα: Όια βξέζεθαλ ζηελ θύξηα 

πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ θαη είραλ αζαθή ρξήζε. 

Δξκελεύηεθαλ σο ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εθ 

κέξνπο αλεμάξηεησλ νηθνγελεηαθώλ νκάδσλ ή 

νιόθιεξεο ηεο θνηλόηεηαο, δεδνκέλνπ όηη 

νξηζκέλα θηάλνπλ ζην βάζνο ησλ 3,5 κ. ελώ 

έρνπλ παξόκνην πιάηνο ζηελ θνξπθή. Έλα από 

απηά αλνίρζεθε πξηλ από ηελ έιεπζε ηεο ΠΔΦ. 

Τα ππόινηπα αλνίρζεθαλ ζηε θάζε 8, ελώ έλα 

ηνπιάρηζηνλ «επηδηνξζώζεθε». Αλεμάξηεηα από 

ηνλ πξννξηζκό ηνπο, θαίλεηαη όηη ζθξαγίζηεθαλ 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θάζεο 9. Οη πιεπξέο 

ηνπο παξνπζίαδαλ θιίζε 60
ν
, ελώ ν ππζκέλαο 

ηνπο ήηαλ πνιύ ζηελόο. Η πιήξσζή ηνπο κε 

θηεξηαθά θαηάινηπα θαίλεηαη όηη έγηλε 

ζηαδηαθά, όπσο καξηπξνύλ νη ηζνπεδσκέλεο 

επηθάλεηεο ζηε ζηξσκαηνγξαθία. Η θεξακηθή 

ησλ νξπγκάησλ αληηπξνζώπεπε όια ηα 

παξαβηαζκέλα γηα ηε δηάλνημή ηνπο ζηξώκαηα
56

. 

Τα νξύγκαηα είραλ ζρήκα V θαη, όπσο ήδε 

ζεκεηώζεθε, βάζνο πάλσ από ηα 3,5 κ. θαη 

πιάηνο 3 κ. Παξαβίαζαλ ηα ππνθείκελα 

ζηξώκαηα θαη δηείζδπζαλ ζην παξζέλν έδαθνο. 

Η εξκελεία ηνπο σο δηπινύ νκόθεληξνπ 

ακπληηθνύ πεξηβόινπ πξνζέθξνπζε ζην γεγνλόο 

όηη ν αξηζκόο ηνπο ήηαλ κεγάινο θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο δηαθνξεηηθόο γηα εληαίν 

ζύζηεκα. Αθόκα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπο σο 

κεζόδνπ απνκόλσζεο νκάδσλ θαηνηθηώλ δελ 

ήηαλ δπλαηόλ λα ππνζηεξηρζεί. Αβέβαηε ππήξμε 

επίζεο, εθηόο από ηελ αηηία θαηαζθεπήο ηνπο, ε 

αηηία ηεο πιήξσζεο ηνπο κε νκνηόκνξθν πιηθό 

από ηελ θνξπθή έσο ηνλ ππζκέλα (ζεκεηώζεθαλ 

πην πάλσ νη επίπεδεο επηθάλεηεο ζηε 

ζηξσκαηνγξαθία). Παξόκνηα ήηαλ ηα νξύγκαηα 

πνπ απνθαιύθζεθαλ ζηελ ηνκή γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο ζηα ΝΓ, δείρλνληαο όηη 

ην ζύλνιν εθηεηλόηαλ ζε κεγάιν ηκήκα ηεο 

ζέζεο
57

. 

                                                 
56

 ό.π., 97. 
57

 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 1, 217. 
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ΑΗΑΝΖ: ΠΟΛΔΜΗΣΡΑ, ΛΔΗΒΑΓΗΑ ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Οη έξεπλεο δηαθόξσλ εηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηαλήο Κνδάλεο (Πίλ. LXVI. 1) έρνπλ θέξεη 

ζην θσο θαηάινηπα πξντζηνξηθώλ νηθηζκώλ, 

αλάκεζά ηνπο θαη νξηζκέλσλ ηεο Πξώηκεο 

Δπνρήο ηνπ Χαιθνύ. Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη παξαθάησ γηα ηε ζέζε 

Πνιεκίζηξα, κηα θαζαξά πξντζηνξηθή ζέζε. 

Ωζηόζν θαη ζηε ζέζε Λεηβάδηα απνθαιύθζεθαλ 

νξηζκέλα άμηα αλαθνξάο θαηάινηπα ηεο ΠΔΧ. 

ηε δεύηεξε ζέζε αλαθεξόκαζηε κε ζπληνκία 

(ζηα νηθηζηηθά θαηάινηπα απνθιεηζηηθά – 

σζηόζν κε θσηνγξαθηθό πιηθό), αθνύ, όπσο 

ζεκεηώλεηαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν, πξόθεηηαη 

γηα ζέζε λεθξνηαθείνπ ησλ Ιζηνξηθώλ ρξόλσλ. 

ε άιιε ζέζε ηεο πεξηνρήο (Πάιια Ράρε) ν 

νηθηζκόο θαίλεηαη όηη ήηαλ λενιηζηθόο. 

 

Θέση: Η ζέζε Πνιεκίζηξα ηεο πεξηνρήο 

Κνδάλεο (Πίλ. LXVI. 1) βξίζθεηαη ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή πνπ θαιύπηεηαη πεξηνδηθά 

από ηελ ηερλεηή ιίκλε Πνιπθύηνπ
1
, ζηελ νπνία 

αλαθεξζήθακε ήδε θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζέζεο 

ησλ εξβίσλ. Απέρεη ειάρηζηα από ηα έξβηα 

θαη ηνπνζεηείηαη δπηηθά ηεο ιίκλεο, γηα ηελ 

αθξίβεηα ζην ΝΓ ηεο όξην. 

 

Όνομα: Γελ αλαθέξνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο ηεο ζέζεο. 

Πξνθαλώο ην ηνπσλύκην Πνιεκίζηξα είλαη έλα 

από ηα πνιιά ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

Αηαλήο. 

                                                 
1
 Χνλδξνγηάλλε-Μεηόθε 1994, 27. 

Μορυή: Η πεξηνρή παξνπζηάδεη ελαιιαγή 

πιαησκάησλ θαη ινθίζθσλ, ελώ ν νηθηζκόο, 

αξρηθά κε κνξθή ρακειήο ηνύκπαο, ππέζηε 

κεγάιε δηάβξσζε από ηα λεξά ηεο ιίκλεο
2
. Η 

ζέζε ζηελ αξραηόηεηα ήηαλ παξαπνηάκηα, 

επηθιηλήο θαη αξθεηά εθηεηακέλε (πεξί ηα 900 

ζηξέκκαηα)
3
. Έσο ην 1994, έηνο δεκνζίεπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαζθαθήο, ε 

δηάβξσζε ζπλερηδόηαλ αθόκε. 

 

Έρεσνα: Η έξεπλα ήηαλ ζσζηηθή θαη έγηλε κε 

αθνξκή ηε ζηαδηαθή εμαθάληζε ηνπ νηθηζκνύ 

από ηα λεξά ηεο ιίκλεο, ζπνξαδηθά δε επξήκαηα 

παξαδίδνληαλ ζηελ Δθνξεία Κιαζηθώλ 

Αξραηνηήησλ Έδεζζαο ήδε από ην 1975
4
. Γηα 

δηεμνδηθή έξεπλα ηεο ζέζεο έδσζε αθνξκή ε 

θαηαζθεπή θξάγκαηνο ηεο ΓΔΗ ιίγα ρηιηόκεηξα 

δπηηθόηεξα ηεο ιίκλεο. 

 

Ανασκαυές: Ο πξντζηνξηθόο νηθηζκόο 

απνθαιύθζεθε θάησ από επηρώζεηο 4 κ. 

πεξίπνπ, ζπζζσξεπκέλεο ζηαδηαθά. Παξά ηε 

κεγάιε έθηαζε ηεο ζέζεο, ε θεξακηθή 

εληνπίζζεθε ζπγθεληξσκέλε ζε επηθάλεηα 30 

ζηξεκκάησλ, επηκήθε, κε κήθνο 600 θαη πιάηνο 

30 πεξ. κ.
5
 Η θαζαξή έθηαζε ηνπ νηθηζκνύ 

ππνινγίζζεθε ζηα 40 ζηξέκκαηα. Η αλαζθαθή 

έγηλε κε ηε κέζνδν καθξάο ζηξσκαηνγξαθηθήο 

ηνκήο, ε νπνία απέδσζε ζαθή απνηειέζκαηα. 

πλδπάζηεθε κε δύν αθόκε ηνκέο πιάηνπο 2 κ. 

ζε επηιεγκέλα ζεκεία θαη επηθαλεηαθή 

πεξηζπιινγή ηνπ δηάζπαξηνπ πιηθνύ
6
. Γελ 

αλαθέξνληαη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ηνκώλ. Σν αξραηνινγηθό 

ζηξώκα είρε πάρνο 0,50 κ. ζηα άθξα ηνπ θαη 

1,50 κ. ζην θέληξν ηνπ. Ο ηξόπνο ζπζζώξεπζεο 

θαη ην δηαθνξεηηθό πάρνο ηνπ ζηξώκαηνο απηνύ, 

παρύηεξνπ ζην κέζνλ θαη αβαζέζηεξνπ ζηα 

άθξα, είλαη αθξηβώο ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

ζέζε αλαγλσξίζζεθε σο «ρακειή ηνύκπα». 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Πξόθεηηαη 

γηα ζέζε κε θαηνίθεζε ζηελ Δπνρή ηνπ Χαιθνύ, 

                                                 
2
 ό.π., 28. 

3
 ό.π. 

4
 ό.π. 

5
 ό.π. 

6
 ό.π., 29. 



Αιανή: Πολεμίζηρα, Λειβάδια 

87 
 

ζην ηέινο ηεο νπνίαο εγθαηαιείπεηαη
7
. Η 

επηθαλεηαθή θεξακηθή πξνέξρεηαη από όιεο ηηο 

θάζεηο ηεο Χαιθνθξαηίαο. Αλ θαη ε αξρηθή 

εγθαηάζηαζε ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά ζηελ 

πξνρσξεκέλε ΠΔΧ, δελ απνθιείζηεθε 

πξνεγνύκελε θαηνίθεζε, αθόκε θαη ζηε 

Νενιηζηθή επνρή, πνπ σζηόζν δελ άθεζε νξαηά 

ίρλε
8
. Η επόκελε κεηά ηελ ΠΔΧ ζεκαληηθή 

ελόηεηα πξντζηνξηθήο θεξακηθήο αλήθε ζηελ 

Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Χαιθνύ, ζεσξήζεθε όκσο 

θεξηή από ηνπο γύξσ ιόθνπο, ή ζρεηηδόκελε κε 

λεθξνηαθείν θαηά ηελ πζηεξόηεξε ρξήζε ηνπ 

ρώξνπ
9
. ηνηρεία ιηζόθηηζησλ θηηξίσλ 

απνδόζεθαλ ζε θάζεηο ηεο Μέζεο θαη Ύζηεξεο 

Δπνρήο ηνπ Χαιθνύ. Να ζεκεηώζνπκε εδώ όηη 

ηε δηαθνξνπνίεζε από ηε πειόθηηζηα θαη 

εληζρπκέλα κε μύιηλν πιαίζην νηθνδνκήκαηα 

ηεο ΠΔΧ (γηα ηα επξήκαηα απηά δεο παξαθάησ) 

ζηα ιηζόθηηζηα ηεο ΜΔΧ είδακε θαη ζην 

Αξρνληηθό, ζέζε πνπ εμεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα 

απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

Ζ ΠΡΩΗΜΖ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Πολεμίζηρα: ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Πξώηκεο 

Δπνρήο ηνπ Χαιθνύ δελ δηαθέξνπλ από όζα 

απέδσζαλ άιιεο ζέζεηο ηεο Μαθεδνλίαο, θαζώο 

θύξηα δνκηθά πιηθά ήηαλ ν πειόο θαη ην μύιν, 

ρσξίο επηπιένλ ελδείμεηο γηα ιηζόθηηζηα 

νηθνδνκήκαηα
10

. 

Πιθανή εζηία: απνδόζεθε ζε πηζαλή 

εζηία ηκήκα δαπέδνπ θαηαζθεπαζκέλν από 

επάιιειεο ζηξώζεηο πεινύ θαη ρνλδξνεηδώλ 

νζηξάθσλ. 

                                                 
7
 ό.π. 

8
 ό.π., 30. 

9
 ό.π. 

10
 ό.π. 

Γελ αλαθέξνληαη άιια ζηνηρεία γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηεο ΠΔΧ. 

 

Λειβάδια: ηα πξντζηνξηθά θαηάινηπα 

εληνπίζζεθαλ ζε πεξηνρή κε ηάθνπο αξρατθώλ 

έσο θιαζηθώλ ρξόλσλ ην 1990. Η έξεπλα 

επαλαιήθζεθε ην 1996 θαη 1997 κε αθνξκή ηε 

δηακόξθσζε ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηνπ 

λεθξνηαθείνπ (ζηέγαζηξν θαη αγσγόο απνξξνήο 

νκβξίσλ πδάησλ)
11

. Η πξντζηνξηθή 

εγθαηάζηαζε (Πίλ. LXVI. 2, 3) εληνπίζζεθε 

ζηελ Σνκή VII θαη ρξνλνινγήζεθε ζηελ Σειηθή 

Νενιηζηθή / Πξώηκε Δπνρή ηνπ Χαιθνύ. 

Βξέζεθαλ ιίγεο παζζαιόηξππεο θαη ηκήκα 

δαπέδνπ από παηεκέλν ρώκα θαη ραιίθηα. 

Δπίζεο, δύν εζηίεο θαη δύν ιάθθνη, θαηαζθεπέο 

ζηηο νπνίεο απνδόζεθε ηξνθνπαξαζθεπαζηηθόο 

θαη απνζεθεπηηθόο ραξαθηήξαο αληηζηνίρσο. 

Χσξίο λα κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ζηνηρεία γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ νηθηζκνύ, ππνινγίζζεθε όηη ζα 

απνηειείην από «δύν ή ηξεηο θαιύβεο»
12

. 

Εζηία: ε θαιύηεξα δηαηεξεκέλε ήηαλ 

θπθιηθή, κε δηάκεηξν 1 κ. Σν πεξηρείισκά ηεο 

απνηειείην από ζθιεξό πειό, έθεξε δε έληνλα 

ίρλε θαύζεο. 

Λάκκος: ν έλαο από ηνπο δύν ιάθθνπο 

(Πίλ. LXVI. 3) έθεξε επάιιεηςε πεινύ, ελώ ζην 

εζσηεξηθό ηνπ βξέζεθαλ αγγείν, όζηξαθα 

άιισλ θαη θακέλα νζηά δώσλ. Αλάινγα θηλεηά 

επξήκαηα εληνπίζζεθαλ θαη ζηνλ άιιν ιάθθν. 

 

Πάλλα Ράτη: ζε άιιε ζέζε κε 

πξντζηνξηθά θαηάινηπα ν νηθηζκόο ζεσξήζεθε 

λενιηζηθόο. Αλαθέξεηαη όηη ζηελ παξαιίκληα 

πιένλ θαη παξαπνηάκηα ζηελ αξραηόηεηα 

πεξηνρή ηνπ Αιηάθκνλα έρεη ζεκεησζεί πιήζνο 

νηθηζκώλ θαη λεθξνηαθείσλ
13

. 

                                                 
11

 Καξακήηξνπ-Μεληεζίδε – Παπαγηαλλάθεο 1997, 

67. 
12

 ό.π. 
13

 ό.π., 74. 
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ΑΡΜΕΝΟΥΩΡΙΟΝ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέση: Ζ ηνύκπα ηνπ Αξκελνρσξίνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πεδηάδα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Φιώξηλαο 

(Πίλ. LXVII. 1), ζε απόζηαζε 5 πεξ. ρηι. από 

ηελ πόιε, ζην λόηην όξην κηαο ζεηξάο εμαξκάησλ 

κε κέγηζην ύςνο ηα 700 κ.
1
 

 

Όνομα: Τν όλνκα ηεο ηνύκπαο νθείιεηαη ζηελ 

θνηλόηεηα ηνπ Αξκελνρσξίνπ, πνπ απέρεη από 

ηε Φιώξηλα πεξί ηα 6 ρικ.
2
 Ζ ηνύκπα ιεηηνπξγεί 

ζηε δηάξθεηα ησλ δύν ηειεπηαίσλ αηώλσλ σο 

θνηλνηηθό λεθξνηαθείν
3
. 

 

Μορυή: Ζ θνξπθή ηνπ εμάξκαηνο βξίζθεηαη ζε 

ύςνο 13 κ. επάλσ από θνληηλό πνηακό. Οη 

αξραίεο επηρώζεηο πνπ εληνπίζζεθαλ 

ππνινγίδεηαη όηη είραλ κέγηζην πάρνο 2 πεξ. κ., 

σζηόζν, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηνπ ζύγρξνλνπ 

λεθξνηαθείνπ, κόλν νη παξπθέο ηνπο ήηαλ 

δπλαηόλ λα εξεπλεζνύλ από ηνλ Heurtley
4
. 

Κξίλνληαο από ηα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ηνπ  

ίδηνπ (Πίλ. LXVII. 2), ν ινθίζθνο ήηαλ ζρεηηθά 

ζηξνγγπιεκέλνο, κε γεληθέο δηαζηάζεηο πεξ. 

70/65 x 65/60 κ. 

 

Έρεσνα: Σηε ζέζε αλέζθαςε πξώηνο ν Heurtley 

ην 1931, νπόηε πξαγκαηνπνίεζε ζύληνκε 

έξεπλα
5
 (Πίλ. LXVII. 2). Μεζνιάβεζε 

                                                 
1
 Heurtley, PM, 57. Φξπζνζηόκνπ 1998, 335. 

2
 Δ.Γ.Δ, Τόκνο Α΄, 145. 

3
 Φξπζνζηόκνπ, ό.π. ππνζεκ. 1, 347. 

4
 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 1, 57. Treuil 1983, 85. 

5
 Heurtley, ό.π., xxi. Φξπζνζηόκνπ ό.π. ππνζεκ. 1, 

335. 

δηάζηεκα 65 ρξόλσλ, όηαλ ην 1996 ε ΗΕ΄ 

Δ.Π.Κ.Α. έδεημε λέν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηνύκπα, 

δηελεξγώληαο αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ 

ζπλερίζηεθε ην 1997
6
. 

 

Ανασκαυές: Από ηνλ Heurtley
7
 αλνίρζεθαλ 

ηέζζεξηο ηεηξάγσλεο ηνκέο (Α, Β, C θαη D), 

πιεπξάο 2 κ., θαηά κήθνο ηεο βόξεηαο πιεπξάο 

ηνπ ιόθνπ (Πίλ. LXVII. 2). Σηε ζπλέρεηα νη δύν 

ελδηάκεζεο ελνπνηήζεθαλ θαη επεθηάζεθαλ πξνο 

βνξξά, ελώ δέρηεθαλ θαη πξνέθηαζε πξνο 

αλαηνιάο. Τα απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο απηήο 

αλαζθαθηθήο έξεπλαο επηβεβαηώζεθαλ κε δύν 

αθόκα ηνκέο (X θαη Y), επίζεο ηεηξάγσλεο θαη 

πιεπξάο 2 κ., ζηε λνηηαλαηνιηθή θιηηύ. Όιεο νη 

ηνκέο έθηαζαλ έσο ην παξζέλν έδαθνο. Οη λέεο 

ηνκέο
8
 ησλ εηώλ 1996 θαη 1997, ζηηο νπνίεο 

δόζεθε ιαηηληθή αξίζκεζε, αλνίρζεθαλ ζηνπο 

ιεγόκελνπο ηνκείο Η-ΗΗΗ, είραλ κάιηζηα 

κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο: αλαθέξνληαη δύν κε 

δηαζηάζεηο 4,20 x 4,20 κ., κία κε δηαζηάζεηο 5 x 

5 κ., κία κε ζηξσκαηνγξαθηθό πξννξηζκό 

αλνηγκέλε ζε έμη θιηκαθσηά άλδεξα, 

δηαζηάζεσλ 2 x 2 κ. Αλνίρζεθαλ ΝΑηεξα ηεο 

παιαηάο αλαζθαθήο ηνπ Heurtley, νη ηνκέο ηνπ 

νπνίνπ ζηάζεθε αδύλαην λα εληνπηζζνύλ
9
. 

 

τρωματογραυία / Υρονολόγηση: Από ηνλ 

Heurtley εληνπίζζεθαλ θαηάινηπα ηξηώλ 

επηπέδσλ εγθαηάζηαζεο
10

 (Πίλ. LXVIII. 3), πνπ 

απνδόζεθαλ ζε αληίζηνηρνπο νηθηζκνύο ηεο 

ΠΔΦ. Οη δύν θαηώηεξα νηθηζκνί απνδόζεθαλ ζε 

θνηλή θάζε, ελώ ν ηξίηνο ζε κεηαγελέζηεξε
11

. Ο 

αλαζθαθέαο δηέγλσζε, σζηόζν, ζηνλ θαηώηεξν 

νηθηζκό νξηζκέλα λενιηζηθά ζηνηρεία. Ο 

Φξπζνζηόκνπ, απέδσζε ην επίπεδν απηό ζηελ 

Τειηθή Νενιηζηθή
12

. Ο δεύηεξνο νηθηζκόο ηνπ 

Heurtley, ρξνλνινγήζεθε ακηγώο ζηελ ΠΔΦ. Ο 

                                                 
6
 Φξπζνζηόκνπ, ό.π., 335. 

7
 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 1. Treuil, ό.π. ππνζεκ. 4, 

185. 
8
 Φξπζνζηόκνπ 1996, 540-541. Φξπζνζηόκνπ, ό.π. 

ππνζεκ. 1, 336-338. 
9
 Φξπζνζηόκνπ 1996, 540. Φξπζνζηόκνπ, ό.π. 

ππνζεκ. 1, 336. 
10

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 1. 
11

 Treuil, ό.π. ππνζεκ. 4, 86. 
12

 Φξπζνζηόκνπ, ό.π. ππνζεκ. 1, 338. 



Αρμενοτώριον 

89 
 

αλώηαηνο νηθηζκόο θαίλεηαη όηη αλήθε ζε 

ύζηεξε θάζε ηεο ΠΔΦ ΗΗΗ), κε ην αλώηεξν 

επίπεδό ηνπ λα ζπκβαδίδεη πηζαλόηαηα κε ηε 

ΜΔΦ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
13

. 

Σηηο πξόζθαηεο ζρεηηθά αλαζθαθέο ηεο 

ΗΕ΄ Δ.Π.Κ.Α. ήξζαλ ζην θσο θαηάινηπα 

δηαρξνληθήο αλζξώπηλεο παξνπζίαο, 

εθηεηλόκελα από ηελ Τειηθή Νενιηζηθή έσο ηηο 

πξώηκεο θάζεηο ηεο ΜΔΦ (Πίλ. LXVIII. 3). 

Σηελ ΠΔΦ απνδόζεθαλ θαηάινηπα θαη ησλ 

ηξηώλ θάζεώλ ηεο (ΠΔΦ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ)
14

. Ζ 

αληηζηνηρία νηθηζκώλ θαη ζηξσκάησλ Heurtley 

θαη Φξπζνζηόκνπ (Πίλ. LXIX) είλαη ε εμήο: 

 

Heurtley Υρσσοστόμοσ 
  

Κατώτερος 

Οικισμός 

 

Ωκέο πιίλζνη, 

ελίνηε ςεκέλεο από 

ηε θσηηά 

Σηξώκα 

VIII 
Οικισμός Τελ. 

Νεολιθικής 

 

Φσξίο 

νηθηζηηθά 

θαηάινηπα 

 Σηξώκα 

VII 
Οικισμός 

αρτών ΠΕΧ Ι 

 

Καηαζηξνθή ή 

εγθαηάιεηςε 

Μέσος Οικισμός 

 

Θεκέιηα ηνίρνπ θαη 

παζζαιόηξππεο 

Σηξώκα 

VI 

Δπίζηξσζε 

επάλσ από ηελ 

Τει. Νενιηζηθή 

Λεπηό ηεθξό 

ζηξώκα κεηαμύ 

Μέζνπ θαη 

Αλώηαηνπ 

νηθηζκνύ 

Σηξώκα 

V 
Οικισμός ΠΕΧ 

ΙΙ 

 

Καηαζηξνθή 

από θσηηά 

 Σηξώκα 

ΗV 

Δπίζηξσζε 

επάλσ από ηελ 

ΠΔΦ ΗΗ 

Πρώιμη υάση 

Ανώτατοσ 

Οικισμού 

 

Κιίβαλνο & ηνίρνο 

Σηξώκα 

ΗΗΗ 
Οικισμός 

τέλοσς ΠΕΧ ΙΙΙ 

 

Καηαζηξνθή 

από θσηηά 

Ύστερη υάση 

Ανώτατοσ 

Οικισμού 

Σηξώκα 

ΗΗ 

Πξώηκε ΜΔΦ 

                                                 
13

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 1, 59. Ζ ρξνλνινγηθή 

αληηζηνηρία ησλ θάζεσλ ηνπ ηξίηνπ θαη πζηεξόηεξνπ 

νηθηζκνύ ηνπ Heurtley δηεπθξηλίδεηαη ζην 

Φξπζνζηόκνπ 1998, 346, όπνπ ηνπνζεηείηαη κέξνο 

ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο ζηε ΜΔΦ. 
14

 Φξπζνζηόκνπ ό.π., 335, 338-9. Alram-Stern 2004, 

784. 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Οικισμοί Heurtley
15

: Τα θαηάινηπα 

ησλ δύν πξσηκόηεξσλ νηθηζκώλ (Πίλ. LXVIII. 

1) εδξάδνληαλ ζε ζηξώκα ζθνπξόρξσκεο γεο 

ακέζσο επάλσ από ην παξζέλν ρώκα
16

. Οη 

νηθίεο ηνπ θαηώηεξνπ νηθηζκνύ ΗΗΗ (Πίλ. 

LXVIII. 1-2) ήηαλ θηηζκέλεο κε σκέο πιίλζνπο, 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ςεκέλεο από ηε 

θσηηά
17

. Απνηέιεζκα ηεο θαηαζηξνθήο 

νξηζκέλσλ από ηηο νηθίεο απηέο από ππξθαγηά, 

ήηαλ λα ζρεκαηηζζεί ζθιεξή εξπζξή κάδα πνπ 

δηακόξθσζε ζηαζεξή ππνδνκή γηα ηνλ επόκελν 

νηθηζκό (ΗΗ). Ωο θαηάινηπα ηνπ δεύηεξνπ απηνύ 

νηθηζκνύ αλαγλσξίζηεθαλ ε ζεκειίσζε ελόο 

ηνίρνπ, απνηεινύκελε από βνηζαισηνύο ιίζνπο 

θαη κεξηθέο παζζαιόηξππεο, πνπ εηζρσξνύζαλ 

κέζσ ησλ θακέλσλ θαηαινίπσλ ζην παξζέλν 

έδαθνο. 

Ο ηξίηνο θαη πζηεξόηεξνο νηθηζκόο (Η) 

ήηαλ ιηγόηεξν εθηεηακέλνο
18

, πεξηνξηδόηαλ δε 

ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ, επάλσ ζε έλα ζηξώκα 

κε ραιίθηα, ακέζσο θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο. Μία ιεπηή ζηξώζε θαξβνπληαζκέλνπ 

ρώκαηνο πάρνπο 0,05 κ. ηνλ ρώξηδε από ηνλ 

ππνθείκελν νηθηζκό. Βξέζεθαλ θαηάινηπα 

κεγάινπ θιηβάλνπ ηζρπξνπνηεκέλνπ κε 

ιεπθσπό θνλίακα, ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ 

ήηαλ δύν καγεηξηθά αγγεία· αλαηνιηθά ηνπ 

θιηβάλνπ εληνπίζζεθε ισξίδα θακέλνπ πεινύ, 

πξνθαλώο ην ππόιεηκκα ηνίρνπ από 

σκνπιίλζνπο. 

 

Οικισμοί έρεσνας 1996-1997: Μεηά 

από έλα ζηξώκα ηεο Τειηθήο Νενιηζηθήο
19

 ρσξίο 

νηθηζηηθά θαηάινηπα αθνινύζεζαλ ηξεηο θάζεηο 

ηεο ΠΔΦ (Πίλ. LXΗX). Σην ζηξώκα ηεο ΠΕΥ Ι, 

ακέζσο επάλσ από ηα Νενιηζηθά θαηάινηπα, 

εληνπίζζεθε κηθξό νξζνγώλην πιηλζόθηηζην 

δσκάηην. Σώζεθαλ δάπεδν από παηεκέλν πειό 

θαη θαηώηεξε δώλε πιίλζσλ (Πίλ. LXIX. 1-2). 

Ο νηθηζκόο ηεο θάζεο απηήο θάιππηε έθηαζε 3 

πεξίπνπ ζηξεκκάησλ. Δγθαηαιείθζεθε ή 

θαηαζηξάθεθε θαη θαιύθζεθε από ζηξώκα 

πάρνπο 0,50-0,70 κ. ην νπνίν δελ απέδσζε 

                                                 
15

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 1, 58-59. 
16

 Treuil, ό.π. ππνζεκ. 4, 486. 
17

 ό.π. 
18

 ό.π. 
19

 Σηε θάζε απηή ηνπνζεηεί ν Φξπζνζηόκνπ, ό.π. 

ππνζεκ. 1, 338 ηνλ θαηώηαην νηθηζκό ηνπ Heurtley 

κε ηηο νηθίεο από σκνπιίλζνπο. 
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επξήκαηα
20

. 

Σηελ ΠΕΥ ΙΙ δηαπηζηώζεθε λέα 

θαηαζηξνθή ηνπ νηθηζκνύ από θσηηά θαη λέα 

επίζηξσζε κε ζηξώκα ηξηκκαηνιηζηθνύ πιηθνύ 

θαη αζβεζηνρώκαηνο. Ζ έθηαζε ηνπ νηθηζκνύ 

ηεο θάζεο απηήο ππνινγίζζεθε ζηα 1,5 

ζηξέκκαηα. Γελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα 

νηθηζηηθά θαηάινηπα. 

Αθνινύζεζε ν νηθηζκόο ηνπ ηέινπο ηεο 

ΠΕΥ ΙΙΙ, (Πίλ. LXX: ζηξώκα ΗΗΗ) πνπ θαη απηόο 

θαηαζηξάθεθε από θσηηά
21

. Απέδσζε πινύζηα 

θαηάινηπα, αλάκεζά ηνπο ηα ζεκέιηα ηνηρίσλ ή 

ζξαλίσλ, όπσο απηά ζεκεηώλνληαη ακέζσο 

παξαθάησ. 

ΠΕΥ ΙΙΙ – Υώρος Ι
22

: Σηε θάζε απηή 

απνδόζεθε ρώξνο απνηεινύκελνο από ηα εμήο 

θαηάινηπα: 

α) δάπεδν από παηεκέλν ιεπθό πειό 

αζβεζηώδνπο ζύζηαζεο. Σηελ αλαηνιηθή θαη 

βόξεηα πεξηνρή ηνπ ππεξπςσλόηαλ θαηά 0,20 κ., 

ρσξίο λα ππνδεηθλύεηαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ρώξνπ, 

                                                 
20

 Τν ζηξώκα απηό αληηζηνηρεί ζηνλ δεύηεξν (κέζν) 

νηθηζκό ηνπ Heurtley κε ηε ιίζηλε ζεκειίσζε ηνίρνπ 

θαη ηηο παζζαιόηξππεο. 
21

 Ο νηθηζκόο απηόο ζπκπίπηεη κε ηνλ αλώηαην 

νηθηζκό ηνπ Heurtley, πνπ ην ύζηεξν ρξνλνινγηθά 

ηκήκα ηνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηε ΜΔΦ ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. Ο Φξπζνζηόκνπ, ό.π. ππνζεκ. 1, 1998, 

339-40 ζεκεηώλεη ηηο αληηζηνηρίεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

νηθηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ύζηεξε ΠΔΦ ΗΗΗ κε ηε 

θάζε 9 ησλ Σεξβίσλ, ηελ πεξίνδν ΗΑ ηνπ Καζηαλά, 

ηε θάζε IV/V ησλ Κξηηζαλώλ, ηηο θάζεηο D28-

30/E30-31 ηνπ Αγίνπ Μάκα, ηηο θάζεηο Ηb θαη ΗΗa ηεο 

Πεληάπνιεο θαη ηηο θάζεηο IV/Va-b ησλ Σηηαγξώλ. 

Τνπο ρξνλνινγηθνύο απηνύο ζπζρεηηζκνύο 

επαλαιακβάλεη θαη ε Alram-Stern 2004, 784. 
22

 Φξπζνζηόκνπ, ό.π., 341. Alram-Stern, ό.π. 

ππνζεκ. 14, 784. 

β) ζεκειίσζε ιίζηλνπ ζξαλίνπ κε κήθνο 

ηνπιάρηζηνλ 0,80-1,20 κ., 

γ) δύν νπέο παζζάισλ γηα ηε ζηήξημε 

ηεο ζηέγεο ηεο θαηνηθίαο. Αλαθέξεηαη 

θαηάξξεπζε ηεο ζηέγεο, ε νπνία απνηειείην από 

θιαδηά θαη μεξά ρόξηα. 

Μεγάιε πνζόηεηα αγγείσλ νδήγεζε 

ζηελ απόδνζε ηνπ ρώξνπ απηνύ σο 

απνζεθεπηηθνύ. Υπάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηε ζέζε 

θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ αλαηνιηθνύ ηνίρνπ ηεο 

θαηνηθίαο. 

ΠΕΥ ΙΙΙ – Υώρος ΙΙ
23

: Ζ ίδηα θαηνηθία 

θαίλεηαη όηη δηέζεηε εμσηεξηθό ή ππόζηεγν ρώξν 

ν νπνίνο ρσξηδόηαλ από ηνλ πξναλαθεξζέληα κε 

πιέγκα, ηα ππνιείκκαηα ηνπ νπνίνπ βξέζεθαλ 

δηάζπαξηα ζηελ ηνκή. Σηνλ εμσηεξηθό ρώξν, 

πνπ ζεσξήζεθε ηόπνο πξνπαξαζθεπήο ηεο 

ηξνθήο, ελδερνκέλσο θαη πξσηνγελνύο 

επεμεξγαζίαο δεκεηξηαθώλ, απνδόζεθε πηζαλή 

ύπαξμε βόξεηνπ εληζρπκέλνπ ηνίρνπ
24

. Σηε ΝΑ 

γσλία ηνπ ρώξνπ απηνύ ππήξμε πηζαλόηαηα 

εζηία ή άιιε ζεξκηθή θαηαζθεπή. 

                                                 
23

 Φξπζνζηόκνπ ό.π., 341-2. Alram-Stern, ό.π. 
24

 Γελ αλαθέξεηαη εδώ αλ πξόθεηηαη γηα ιίζηλν ηνίρν, 

σζηόζν ε ιέμε ενιστσμένος θαη ε αλαθνξά ζηελ 

αγγιηθή πεξίιεςε ηνπ άξζξνπ όηη βξέζεθαλ 

ζεκειηώζεηο ζξαλίσλ ή ρακειώλ ηνίρσλ ππνδεηθλύεη 

όηη ν βόξεηνο απηόο ηνίρνο αιιά θαη ν αλαηνιηθόο ηεο 

θαηνηθίαο ζα κπνξνύζαλ πηζαλώο λα θέξνπλ ιίζηλε 

ζεκειίσζε. Δμάιινπ, όπσο ππνδεηθλύεη θαη ε 

δεκνζίεπζε ηνπ Heurtley, ζηελ ΠΔΦ είραλ 

θαηαζθεπαζηεί ιίζηλνη ηνίρνη ζηελ Τνύκπα ηνπ 

Αξκελνρσξίνπ. Από ηελ άιιε, ν ραξαθηεξηζκόο 

«εληζρπκέλνο» ίζσο αλαθέξεηαη απιώο ζην μύιηλν 

πιαίζην ηζρπξνπνίεζεο ησλ πιηλζόθηηζησλ ηνίρσλ. 

Θα ηείλνπκε πξνο ηε δεύηεξε πηζαλόηεηα, απηή δει. 

ηεο παξνπζίαο ηνίρνπ κε ηζρπξή εζσηεξηθή 

ελίζρπζε. 
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ΜΑΝΔΑΛΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ 
 

 

 

 

 

 
 

Θέζη: Ο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο βξίζθεηαη ζην 

ιφθν Σηηζάλ-Τεπέ, 1 ρικ. ΒΓ ηνπ ρσξηνχ 

Μάλδαιν (Πίλ. LXXI. 1) ηεο επαξρίαο 

Γηαλληηζψλ ηνπ λνκνχ Πέιιαο, 17 ρικ ΒΓ ηεο 

Πέιιαο
1
, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Πάηθν θαη 

ζηηο ρακειέο ινθνζεηξέο πνπ ρσξίδνπλ ηελ 

πεδηάδα ηεο Αξηδαίαο απφ ηελ πεδηάδα ησλ 

Γηαλληηζψλ
2
. 

 

Όνομα: Τν φλνκα «Μάλδαιν» πξνέξρεηαη, 

πξνθαλψο, απφ ην ηνπσλχκην ηνπ νκψλπκνπ 

ρσξηνχ θνληά ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ. 

 

Μορθή: Ζ ζέζε παξνπζηάδεη ηελ ηππηθή γηα ηε 

Μαθεδνλία κνξθή ηεο ηνχκπαο. Πξφθεηηαη γηα 

κηθξφ γήινθν κε έθηαζε 5 ζηξεκκάησλ θαη 

χςνο 8 κ.
3
 (Πίλ. LXXI. 2) 

 

Έρεσνα: Ζ πξψηε έξεπλα ζηελ ηνχκπα ήηαλ 

ζσζηηθή, κε αθνξκή ιαζξνζθαθέο, νπφηε ήξζε 

ζην θσο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηνπ ηέινπο ηεο 

Νενιηζηθήο επνρήο θαη ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ 

Φαιθνχ. Τελ αλαζθαθή αλέιαβε ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε ΗΕ΄ Δθνξεία Αξραηνηήησλ
4
, 

απφ ην 1981 έσο θαη ην 1988
5
. 

                                                 
1
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 1987, 177, υποζημείωζη 1. 
2
 Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ θ.ά. 1986, 451. 

3
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 1996, 143. Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ θ.ά., 

φ.π. 
4
 Σηγαλίδνπ 1981, 320-1. 

5
 Merousis 2004, 1290. 

Αναζκαθές: Οη αλαζθαθέο ησλ πεξηφδσλ 

απηψλ επηθεληξψζεθαλ ζηε λφηηα θιηηχ ηεο 

ηνχκπαο (ζηξσκαηνγξαθηθή ηνκή δηαζηάζεσλ 2 

x 11 κ.), ζηελ θνξπθή θαη ζην αλαηνιηθφ ηεο 

ηκήκα. Ζ αλεζθακκέλε έθηαζε θάιπςε 170 

η.κ.
6
 (Πίλ. LXΦII. 1). 

 

ηρωμαηογραθία / Υρονολόγηζη: Σηε ζέζε 

δηαθξίζεθαλ δχν θχξηεο ρξνλνινγηθέο θάζεηο, ε 

αξραηφηεξε απφ ηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ζηελ 5ε 

π.Φ. ρηιηεηία (Τειηθή Νενιηζηθή: Φάζε 

Σηηαγξψλ ΗΗΗ/ΗV
7
) θαη ε πζηεξφηεξε ζηελ 3ε. 

Δληνπίζηεθαλ 7 επάιιεινη νηθηζηηθνί νξίδνληεο, 

κε ίρλε δχν ηζρπξψλ θαηαζηξνθψλ. Σηελ ΠΔΦ 

(Μάλδαιν ΗΗΗ) απνδφζεθαλ ηα ηέζζεξα αλψηεξα 

ζηξψκαηα, φπνπ νη νηθηζηηθνί νξίδνλεο θαίλεηαη 

φηη ήηαλ δχν. Παξά ηηο ζηξσκαηνγξαθηθέο 

ελδείμεηο, πνπ δελ ππαηλίζζνληαη θελφ ζηελ 

θαηνίθεζε ηνπ νηθηζκνχ, νη ξαδηνρξνλνινγήζεηο 

καξηπξνχλ πηζαλφ ράζκα 1000 πεξ. ρξφλσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 4εο ρηιηεηίαο
8
. Τν θελφ 

ίζσο θαιχπηεηαη απφ κεηαβαηηθφ ζηξψκα πνπ 

πιεζηέζηεξα ζηελ θνξπθή ηνπ πεξηέρεη 

πεξηζζφηεξν πιηθφ ηεο ΠΔΦ θαη ρακειφηεξα 

πεξηζζφηεξν ηεο Τειηθήο Νενιηζηθήο. Ωζηφζν, 

ην αλακεκηγκέλν πιηθφ ίζσο νθείιεηαη ζηε 

δηάλνημε κεγάισλ ιάθθσλ ηεο ΠΔΦ, πνπ 

δηαηάξαμαλ ηηο λενιηζηθέο επηρψζεηο.
9
 Ζ 

ρξνλνινγηθή θάζε ηεο ΠΔΦ πξνζδηνξίζηεθε 

θαηφπηλ δηνξζσκέλσλ ξαδηνρξνλνινγήζεσλ 

κεηαμχ 2950 θαη 2200 π.Φ.
10

 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

Ο οικιζμός: ην Μάλδαιν ραξαθηεξίζηεθε σο 

κηθξφο νηθηζκφο, απνηεινχκελνο απφ θηίζκαηα 

ππθλήο δηάηαμεο. Ο πιεζπζκφο ζα έθηαλε ηηο 

κεξηθέο δεθάδεο θαηνίθσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη πεξηνξηδφηαλ εληφο ηνπ νηθηζκνχ, πνπ ζα 

ήηαλ νρπξσκέλνο (δεο ακέζσο παξαθάησ γηα 

                                                 
6
 Μεξνχζεο – Νηθνιαΐδνπ 1997, 155. 

7
 Σηγαλίδνπ 1982, 294. 

8
 Merousis, φ.π. ππνζεκ. 5. 

9
 Μεξνχζεο - Νηθνιαΐδνπ, φ.π. ππνζεκ. 6, 155-157. 

10
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, φ.π. ππνζεκ. 3. 
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ηνπο πεξηβφινπο ηεο νρχξσζεο) θαη δελ είρε 

δηαζθνξπηζηεί ζηελ πεδηάδα πνπ πεξηέβαιιε ηνλ 

θχξην ππξήλα
11

. 

Οτσρώζεις: εληνπίζζεθαλ δχν 

νρπξσκαηηθνί πεξίβνινη (Πίλ. LXXII. 2, 

LXXIII. 1), πνπ θαίλεηαη φηη ζεκειηψζεθαλ 

ζηελ Τειηθή Νενιηζηθή, σζηφζν είλαη πηζαλφλ 

λα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ΠΔΦ. Ο έλαο (Πίλ. LXXII. 2 δεμηά), κε κήθνο 

18 κ., πιάηνο 2,40 κ. θαη ζσδφκελν χςνο 1,40 

κ.
12

, εληνπίζζεθε ζηελ θνξπθή ηεο ηνχκπαο, θαη 

«πξνζηάηεπε» ηε ΒΑ πιεπξά ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ο δεχηεξνο (Πίλ. LXXII. 2 αξηζηεξά, LXXIII. 

1), ζε απφζηαζε 3 κ. εμσηεξηθά ηνπ πξψηνπ, 

δηαηήξεζε κφλν κηθξφ ηκήκα ηνπ ΒΓ ηεο 

θνξπθήο πξνο ηελ πιαγηά. Οη αλψηεξεο 

ζηξψζεηο ησλ πεξηβφισλ, αλάκεζά ζηηο νπνίεο 

βξέζεθε θεξακηθή ηεο ΠΔΦ, απνηεινχληαλ απφ 

κεγάινπο ιίζνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζε 

αθαλφληζηε δηάηαμε. Οη θαηψηεξεο ζηξψζεηο, 

θαλνληθά δηαηεηαγκέλεο, πεξηείραλ λενιηζηθή 

θεξακηθή. Ο ξφινο ησλ δχν πεξηβφισλ, πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο αζπλήζηζηνη ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ Ύζηεξε Νενιηζηθή, ζα 

κπνξνχζε λα είλαη νρπξσκαηηθφο, ή 

πεξηνξηζηηθφο, κε ηελ έλλνηα ηνπ δηαρσξηζκνχ 

ρψξσλ γηα θαζεκεξηλέο εξγαζίεο
13

. 

Καηοικίες: αλαθέξεηαη φηη απφ ηνπο 

δχν νξίδνληεο ηεο ΠΔΦ, ν πζηεξφηεξνο 

ζπζρεηίζηεθε κε έλα δάπεδν απφ πειφ θαη ιίγε 

θεξακηθή
14

. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ αξραηφηεξν νξίδνληα, ν 

νπνίνο δηέζσζε θαηάινηπα δηαδνρηθψλ 

παζζαιφπεθησλ νηθηψλ, πνπ ππέδεημαλ δχν ή 

ηξεηο θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο
15

. Τα ζπίηηα ηνπ 

νηθηζκνχ είραλ θαηαζθεπαζηεί κε ηνίρνπο απφ 

ζηνηβαρηφ πειφ θαη εληζρχνληαλ απφ μχιηλνπο 

παζζάινπο, νη νπνίνη εληνπίζζεθαλ ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ησλ 

νηθεκάησλ. Αλ θαη δελ απνθαιχθζεθαλ 

νινθιεξσκέλεο θαηφςεηο, νη θαηνηθίεο 

                                                 
11

 φ.π., 155. 
12

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 1988, 127. 
13

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 1993, 1208. 
14

 Merousis, φ.π. ππνζεκ. 5. 
15

 φ.π. 

ζεσξήζεθαλ νξζνγψληεο (Πίλ. LXXIII. 2) θαη 

ζπζρεηίζηεθαλ κε απηέο απφ ην Αξρνληηθφ. 

Δμάιινπ, δελ ζεκεηψζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο, φρη κφλν ησλ 

νηθηψλ αιιά θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηε Νενιηζηθή επνρή
16

. 

Δάπεδα: ηα δάπεδα ήηαλ θηηαγκέλα απφ 

πειφ. Ζ ππνζεκειίσζε ελφο δαπέδνπ θάλεθε 

φηη απνηειείην απφ ιεπηά μχια πάρνπο 1,5-2 εθ., 

σζηφζν αλήθεη κάιινλ ζηε λενιηζηθή θάζε ηνπ 

νηθηζκνχ αθνχ ν ηξφπνο απηφο θαηαζθεπήο 

ζεκεηψζεθε ηφζν ζηα Σέξβηα (Νεφηεξε 

Νενιηζηθή) φζν θαη ζην Maliq ηεο Αιβαλίαο
17

. 

Διάθορα καηάλοιπα: ηα αξρηηεθηνληθά 

θαηάινηπα ζπκπεξηέιαβαλ ιάθθνπο 

απνξξηκκάησλ, θξεπηδψκαηα απφ πειφ θαη 

ιίζνπο, πήιηλεο εζηίεο, κία απφ ηηο νπνίεο, 

θπθιηθή, πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα, θαη 

δάπεδα επηρξηζκέλα κε αζβεζηνθνλίακα
18

. 

Λάκκοι: ραξαθηεξηζηηθνί ήηαλ νη 

κεγάινη ιάθθνη κε δηάκεηξν 2 κ. θαη βάζνο 1,20 

κ., πνπ ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ ΠΔΦ θαη 

δηαηάξαμαλ ηηο λενιηζηθέο επηρψζεηο
19

. 

Εζηίες: θαίλεηαη φηη ε θπθιηθή εζηία 

πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο αλήθεη ζηελ 

ηειηθή λενιηζηθή, αθνχ απνθαιχθζεθε ζηα 

θαηψηεξα ζηξψκαηα ηεο αλαζθαθήο ζηε λφηηα 

θιηηχ, θνληά ζε παζζαιφπεθην ηνίρν. Ζ 

δηάκεηξφο ηεο ήηαλ 0,60 κ. θαη είρε δχν θάζεηο. 

Υπεξπςσλφηαλ ηνπ δαπέδνπ θαηά 5-6 εθ. θαη 

πεξηβαιιφηαλ απφ πιηζηά πάρνπο 7-8 εθ. Τελ 

θάιππηε ζθιεξφ ιεπθφ θνλίακα ζε ππφζηξσκα 

πεινχ. Σηελ θνξπθή ηεο ηνχκπαο 

απνθαιχθζεθαλ ην 1983 αιεπάιιειεο θπθιηθέο 

εζηίεο ηεο ΠΔΦ. Ήηαλ επηρξηζκέλεο κε θνλίακα 

θαη νξηζκέλεο είραλ ππφζηξσκα απφ κεγάια 

φζηξαθα
20

. Αλαγλσξίζηεθαλ ζε απηέο 

ηνπιάρηζηνλ δχν ή ηξεηο επηζθεπέο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο νηθνδνκηθνχο νξίδνληεο ηεο 

ζέζεο
21

. 

                                                 
16

 φ.π., 1290-1291. 
17

 Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 2, 454-5. 
18

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, φ.π. ππνζεκ. 3, 143-4. 
19

 Μεξνχζεο – Νηθνιαΐδνπ, φ.π. ππνζεκ. 6, 156-7. 
20

 Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 2, 455. 
21

 Merousis, φ.π. ππνζεκ. 5. 
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ΑΡΥΟΝΣΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Θέζη: Ζ ηνύκπα ηνπ Αξρνληηθνύ βξίζθεηαη 

πξνο Ν ηνπ ζύγρξνλνπ ζπλνηθηζκνύ ηνπ 

Αξρνληηθνύ Γηαλληηζώλ (Πίλ. LXXIV. 1), 

αλάκεζα ζηελ Πέιια θαη ηα Γηαλληηζά, ζε 

απόζηαζε 4 ρικ. από ηελ θάζε ζέζε
1
. 

Θεσξήζεθε πηζαλό όηη ζηελ αξραηόηεηα απείρε 

ιίγα κόιηο ρικ. από ηε ζάιαζζα
2
. 

 

Όνομα: Τν όλνκα ηεο ηνύκπαο νθείιεηαη, 

πξνθαλώο, ζηε ζέζε ηνπ Αξρνληηθνύ, ζηα όξηα 

ηεο νπνίαο ππάγεηαη (Πίλ. LXXIV. 2). 

 

Μορθή: Πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ηύπνπ 

«ηνύκπαο επί ηξαπέδεο», κε έθηαζε πνπ θηάλεη 

ηα 128 ζηξκ. Τν ύςνο ηεο πξνζεγγίδεη ηα 120 

κ.
3
 

 

Έρεσνα: Καηά ηα έηε 1986-7 ε ΗΕ΄ Δθνξεία 

Κιαζηθώλ θαη Πξντζηνξηθώλ Αξραηνηήησλ 

πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ ρώξν δνθηκαζηηθέο ηνκέο 

                                                 
1
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 1992, 151. 
2
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 1996, 146. (Ζ παξαηήξεζε απηή είλαη 

αξθεηά ελδηαθέξνπζα, δηόηη, όπσο είλαη πξνθαλέο 

από ηνπο ράξηεο ηεο εξγαζίαο καο, ε ζέζε βξίζθεηαη 

αξθεηά κέζα ζηελ ελδνρώξα ηεο Μαθεδνλίαο. Ίζσο 

νη αιιαγέο ζηε κνξθνινγία ηνπ θπζηθνύ αλαγιύθνπ 

λα ππήξμαλ εληνλόηαηεο ζηελ πεξηνρή απηή θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο αξραηόηεηαο). 
3
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 1. Παπαεπζπκίνπ-

Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 2. 

νη νπνίεο έδεημαλ όηη επξόθεηην γηα κηα από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο κε ζπλερή 

θαηνίθεζε από ηε Νενιηζηθή έσο θαη ηελ 

Yζηεξνβπδαληηλή επνρή
4
. Τνλ Σεπηέκβξε ηνπ 

1992 μεθίλεζε ε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή ηεο 

ζέζεο, κε ζπλεξγαζία ηεο ΗΕ΄ Eθoξείαο θαη ηνπ 

αξραηνινγηθνύ ηνκέα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
5
 (Πίλ. LXXV). 

 

Αναζκαθές: Οη αλαζθαθέο ησλ πξώησλ εηώλ 

επηθεληξώζεθαλ ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ 

ιόθνπ θαη ζηελ επίπεδε θνξπθή (Τνκέαο Β – 

Πίλ. LXXVI), ώζηε λα ζπλερηζηεί ε δηεξεύλεζε 

ησλ θάζεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ πνπ ήξζαλ 

ζην θσο θαηά ηελ αλαζθαθηθή πεξίνδν 1993 θαη 

πνπ ραξαθηεξίδνληαλ α) από ηελ παξνπζία 

ιηζόθηηζησλ θαηαζθεπώλ θαη β) 

παζζαιόπεθησλ νηθεκάησλ
6
. Με ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ θάλεθε όηη ηα νηθήκαηα κε ιίζηλα 

νηθνδνκήκαηα ζηελ θνξπθή ηεο ηνύκπαο 

αλήθαλ ζε λεόηεξε θάζε, ελώ ηα 

παζζαιόπεθηα ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ζε 

αξραηόηεξε
7
. Έσο ην 1996 αλνίρζεθαλ 22 ηνκέο, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 350 η.κ. πεξ., ε αλαζθαθή 

κάιηζηα επεθηάζεθε θαη ζηε λόηηα πιαγηά. Μηα 

ζεηξά πξώησλ ξαδηνρξνλνινγήζεσλ ππήξμε 

θαζνξηζηηθή γηα ηνλ ρξνλνινγηθό πξνζδηνξηζκό 

ησλ θάζεσλ ηνπ νηθηζκνύ
8
 (δεο παξαθάησ, ζηε 

ρξνλνιόγεζε). Οη αλαζθαθέο ζην Αξρνληηθό 

ζπλερίδνληαη αθόκα, ελώ αξθεηέο είλαη νη 

αλαθνηλώζεηο γηα ηα επξήκαηα ηεο ζέζεο, όρη 

κόλν ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα αιιά θαη 

άιιεο πηπρέο ηνπ πξντζηνξηθνύ βίνπ
9
. 

 

ηρφμαηογραθία / Υρονολόγηζη: Οη 

αλαζθαθέο ζην Αξρνληηθό εληόπηζαλ 

εγθαηαζηάζεηο ησλ Νενιηζηθώλ ρξόλσλ, ηεο 

Πξώηκεο Φαιθνθξαηίαο, αιιά θαη ηεο Μέζεο 

                                                 
4
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 1. 
5
 ό.π. 

6
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 1994, 83. 
7
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 1995, 137. 
8
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 2, 147. 
9
 Γηα παξάδεηγκα, Γξηβαιηάξε 2001, 471-476. 
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Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ. Μηα νηθηζηηθή θάζε ηεο 

Ύζηεξεο Νενιηζηθήο πεξηόδνπ ζπγρξνλίζζεθε 

κε ηε θάζε ΗΗ ηνπ θνληηλνύ Μάλδαινπ
10

. 

Πξνγελέζηεξεο νηθηζηηθέο θάζεηο ζεσξήζεθαλ 

αλακελόκελεο, ιόγσ ηεο εύξεζεο κεκνλσκέλσλ 

νζηξάθσλ
11

. 

Σηηο δύν θάζεηο ηεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ 

ρξνλνινγήζεθαλ δύν νκάδεο νηθνδνκεκάησλ κε 

ραξαθηεξηζηηθέο κεηαμύ ηνπο θαηαζθεπαζηηθέο 

δηαθνξέο. Ζ θάζε κε ηα παζζαιόπεθηα 

νηθήκαηα ηνπνζεηήζεθε κεηαμύ 2200 θαη 1900 

π.Φ., θαηαιακβάλνληαο ην ύζηεξν ζηάδην ηεο 

Πξώηκεο Φαιθνθξαηίαο θαη ηεο κεηάβαζεο 

πξνο ηε Μέζε Δπνρή ηνπ Φαιθνύ. Τα ζπίηηα 

ηεο θάζεο απέδσζαλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπο 

νξγάλσζε, κε θαηαζθεπέο όπσο νη θνύξλνη, νη 

εζηίεο θαη νη απνζεθεπηηθνί ιάθθνη (ζε 

ζπλδπαζκό κε πιήζνο εξγαιείσλ) πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

λνηθνθπξηώλ
12

. Οη έξεπλεο ζηελ θνξπθή ηνπ 

ιόθνπ απέδεημαλ όηη ηα παζζαιόπεθηα 

νηθήκαηα ηεο θάζεο απηήο επεθηεηλόηαλ θαη ζην 

ηκήκα απηό, ζρεδόλ κηζό κέηξν, κάιηζηα, 

ςειόηεξα απ’ ό,ηη ζηελ αλαηνιηθή θιηηύ
13

. 

 Ζ λεόηεξε θάζε αλήθεη ζαθώο ζην 

Μέζν ζηάδην ηεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ, θαζώο ηα 

θηίξηα κε ηα ιίζηλα ζεκέιηα θάλεθε όηη 

πξνρσξνύλ κεηά ην 1900 π.Φ.
14

 

 

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

 

τεδιαζμός – Καηόυεις – Σοιτοποιία: 
Σηε θάζε ηεο ΠΔΦ απνδόζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 

πέληε θαηνηθίεο (Πίλ. LXXVII. 1-2), ζε 

παξάιιειε κεηαμύ ηνπο δηάηαμε θαη κε 

πξνζαλαηνιηζκό ΒΓ-ΝΑ. Πξόθεηηαη γηα ηα 

απνθαιπθζέληα νηθνδνκήκαηα ζηελ αλαηνιηθή 

θιηηύ, πνπ αξηζκήζεθαλ σο Α – Δ
15

. Τα άθξα 

ησλ πεξηζζόηεξσλ νηθηώλ, έσο ην 2002, δελ 

είραλ δηεξεπλεζεί, ην αλαηνιηθό εμαηηίαο 

θαηαζηξνθήο, ελώ ην δπηηθό ιόγσ ηνπ ζηαδίνπ 

                                                 
10

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 1, 155. 
11

 Ό.π., 156. 
12

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θαη Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 1997, 165. 
13

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θά. 2000, 423. 
14

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 7, 141. 
15

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 2002, 457, 459 ζρ. 1. 

πνπ βξηζθόηαλ ηόηε ε έξεπλα. Τν δπηηθό άθξν 

ηεο νηθίαο Γ πνπ απνθαιύθζεθε, σζηόζν, ην 

2001, έδεημε νξζνγώληα θάηνςε
16

 (Πίλ. 

LXXVII. 2). Σηνηρεία γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

θάζεο κε ηα παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα ζηελ 

θνξπθή ηνπ ιόθνπ βξέζεθαλ θαη ζηηο 

αλαζθαθέο έσο ην 2002, πξνο ην παξόλ όκσο νη 

δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηκήκα απηό 

είλαη πεξηνξηζκέλεο
17

. Γηαηππώζεθε επηθύιαμε 

ζρεηηθά κε ηνλ ρξνλνινγηθό ζπζρεηηζκό ησλ 

παζζαιόπεθησλ νηθεκάησλ ηεο θνξπθήο θαη 

ηεο αλαηνιηθήο πιαγηάο, θαζώο ηα ηειεπηαία 

ζεσξήζεθαλ ιίγν παιαηόηεξα, ιόγσ ηεο 

πςνκεηξηθήο δηαθνξάο ησλ επηπέδσλ ζηα νπνία 

εληνπίζζεθαλ
18

.   

 Οη θαηνηθίεο ηεο αλαηνιηθήο θιηηύνο 

ήηαλ επηκήθεηο, θηηζκέλεο ζε ππθλή δηάηαμε, κε 

θνηλό ηνίρν ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο. 

Μεηαμύ δύν νηθηώλ, σζηόζν, εληνπίζζεθε 

αλνηρηόο ρώξνο πιάηνπο 0.80 – 1 κ. (Πίλ. 

LXXVIII. 2). Τνλ θπξηόηεξν παξάγνληα γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ θαηόςεσλ θαη ησλ νξίσλ ησλ 

νηθηώλ απνηέιεζε ε αλεύξεζε πιήζνπο νπώλ 

παζζάισλ (Πίλ. LXXVIII. 1-3), πνπ 

αλέξρνληαλ ζηηο ηξηαθόζηεο δέθα, ζε κηα 

πεξηνρή κε έθηαζε 185 η.κ.
19

 Οη δηαζηάζεηο ησλ 

νηθηώλ ήηαλ πεξ. 6,50 x 3,50 κ., γεγνλόο πνπ 

αλεβάδεη ην εκβαδόλ ηνπο ζηα 22 η.κ. Τν κήθνο 

ησλ πεξηζζόηεξσλ πηζαλόηαηα δελ 

αληηπξνζσπεύεηαη νιόθιεξν, όπσο καξηπξά ε 

νηθία Γ, ηεο νπνίαο έρεη απνθαιπθζεί ην δπηηθό 

άθξν, πνπ πξνζδίδεη ζην θηίζκα κήθνο 8,80 κ. 

Μία νηθία, ε Γ, ήηαλ ζηελόηεξε από ηηο 

ππόινηπεο, κε πιάηνο 3,15 κ. 

 Ππθλά ηνπνζεηεκέλνη πάζζαινη 

δηακέηξνπ 0,10-0,20 κ. δηακόξθσλαλ ηνλ 

ζθειεηό ησλ ηνίρσλ, βπζηδόκελνη ζην έδαθνο 

θαηά 0,15-0,30 κ. Οη αλαινγίεο απηέο 

εληζρύνληαλ ζηηο γσλίεο, όπνπ ε δηάκεηξνο ησλ 

παζζάισλ αλεξρόηαλ ζηα 0,25 θαη πιένλ κ., 

ελώ ε θαηαβύζηζή ηνπο ζην έδαθνο έσο θαη ηα 

0,70 κ. Τνπο ηνίρνπο εμσηεξηθά κπνξνύζαλ λα 

εληζρύνπλ ιίζνη (Πίλ. LXXVIII. 1). Ζ 

θαηαζθεπή ησλ ηνίρσλ επεζηξάηεπε θπξίσο 

                                                 
16

 Παπαλζίκνπ θά. 2001, 462. 
17

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 15, 458. 
18

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θά. 1999, 466. 
19

 Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 16, 461-462. Σην 

Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 13, 

421, αλαθέξεηαη όηη ν νξίδνληαο ησλ 

παζζαιόπεθησλ νηθεκάησλ θάιππηε ηα 300 η.κ., 

πξνθαλώο ζπλππνινγίδνληαο ηα επξεζέληα πέξαλ ηεο 

αλαηνιηθήο θιηηύνο. 
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παζζάινπο θαη θιαδηά, σζηόζν 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πειόο ζε ιεπηέο ζηξώζεηο 

γηα ηελ επάιεηςή ηνπο. Τάθξνη ζεκειίσζεο γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παζζάισλ δελ 

δηαπηζηώζεθαλ, νύηε ρξήζε πιηζηώλ. Μεγάια 

δνθάξηα ζην εζσηεξηθό ησλ ζπηηηώλ, πνπ 

κπνξνύζαλ λα δέρνληαη πιεπξηθή ελίζρπζε κε 

άιια, ινμά ηνπνζεηεκέλα, θαίλεηαη όηη 

ζπγθξαηνύζαλ ηε ζηέγε. Άιια, ζε αθαλόληζηε 

δηάηαμε, ίζσο εμππεξεηνύζαλ πξαθηηθέο 

αλάγθεο ή όξηδαλ εηδηθνύο ρώξνπο ή 

θαηαζθεπέο
20

. Τα δάπεδα ζπληζηνύζε 

παθησκέλν πειόρσκα. Γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

θαηνηθηώλ δελ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο
21

. 

 Να ζεκεησζεί όηη ζε παζζαιόπεθην 

ζπίηη ηεο θνξπθήο ηνπ ιόθνπ βξέζεθαλ 

θαηάινηπα μύιηλσλ παζζάισλ θαηαζθεπήο ησλ 

ηνίρσλ ή δνθώλ ηεο ζηέγεο, κε δηάκεηξν 0,16 

κ.
22

 

 Εζφηερική οργάνφζη: Τν Αξρνληηθό 

απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ θαηνηθηώλ, ζηηο 

νπνίεο εληνπίζζεθαλ πεξί ηηο εθαηό θαη άλσ 

πεινθαηαζθεπέο
23

 (Πίλ. LXXVIII. 4 – 

LΦΦΦIII) θάησ από ζηξώκα θαηαζηξνθήο, πνπ 

ηηο δηαηήξεζε ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε. 

Βξέζεθαλ νξγαλσκέλεο ζε ζύλνια, θάζε έλα 

από ηα νπνία πεξηείρε ηέζζεξηο, πνπ θάιππηαλ 

ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο θαη παξαζθεπήο ηεο 

ηξνθήο, αιιά θαη ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνύ ηνπ 

ρώξνπ. Σε θάζε θαηνηθία αληηζηνηρνύζαλ δύν 

ηέηνηα ζύλνια, επνκέλσο πεξί ηηο νθηώ 

πεινθαηαζθεπέο, πνπ κνηξάδνληαλ ζηα δύν 

άθξα ηνπο. Παξάιιεια ζηνπο ηνίρνπο ησλ 

νηθεκάησλ δηαηάζζνληαλ νη ζρεηηθέο κε ηελ 

παξαζθεπή ηεο ηξνθήο, ελώ ζηνλ θεληξηθό ηνπο 

άμνλα νη πξννξηδόκελεο γηα απνζήθεπζε
24

. 

Υπνδείρζεθε θαη δηαρσξηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

                                                 
20

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 2, 150. 
21

 Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 16, 464. 
22

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 18, 

466. 
23

 Αιινύ αλαθέξνληαη εβδνκήληα, σζηόζν απηό 

εμαξηάηαη από ηελ πξόνδν ηεο αλαζθαθήο θαη ηηο 

εηήζηεο αλαθνξέο ζην ΑΕΜΘ ή ζε άιιεο 

δεκνζηεύζεηο. Σηελ νξηζηηθή ηαμηλόκεζε ζε ηύπνπο 

(Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 13, 

421 θαη εμήο) ζεκεηώλεηαη όηη κεηά από νθηώ ρξόληα 

αλαζθαθήο είραλ απνθαιπθζεί πάλσ από εθαηό 

πεινθαηαζθεπέο, από ηηο νπνίεο νη εμήληα πεξίπνπ 

αλήθνπλ ζηνλ νξίδνληα ησλ παζζαιόπεθησλ 

νηθεκάησλ. Σε απηέο αλαθεξόκαζηε θαη εκείο, ζηηο 

ηξέρνπζεο ζειίδεο ηνπ θεηκέλνπ καο. 
24

 Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 16, 464. 

ζπλόισλ απηώλ, θπξίσο ιόγσ ησλ επξεκάησλ 

ζηελ Οηθία Γ, όπνπ νη απνθαιπθζέληεο ζηξνί 

θαηαιάκβαλαλ ην πιήξεο πιάηνο ηνπ ρώξνπ. 

 Όρη κόλν νη πεινθαηαζθεπέο 

δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ βξέζεθαλ ζε ζπλδπαζκό 

κεηαμύ ηνπο (Πίλ. LXXVIII. 4, LXXXII. 2), 

αιιά απνηεινύζαλ θαη ζύλνια δηαθνξεηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
25

. Με 

νξηζκέλεο από ηηο πεινθαηαζθεπέο 

ζπζρεηίζηεθαλ απνζεθεπηηθά αγγεία θαη ιίζηλα 

εξγαιεία (κπιόπεηξεο), ελώ από παξόκνην πειό 

κε εθείλεο είραλ θαηαζθεπαζηεί «πειόθηηζηα» 

αγγεία κεγάινπ κεγέζνπο (Πίλ. LXXIX. 2). Τν 

πην εληππσζηαθό ζηνηρείν όκσο είλαη όηη 

νξηζκέλα από ηα ζύλνια απηά ζπλδέζεθαλ θαη 

κε παηδηθέο ηαθέο, αθνύ ζε ηέζζεξηο 

πεξηπηώζεηο βξέζεθαλ εληαθηαζκέλα παηδηά 

(εγρπηξηζκνί θαη θαλνληθνί εληαθηαζκνί) ζε 

ηέηνηα ζύλνια
26

. 

Η τυπολογία των πηλοκατασκευών
27

: Οη 

πεινθαηαζθεπέο ηνπ Αξρνληηθνύ είραλ ήδε 

ηαμηλνκεζεί ζε θαηεγνξίεο, θαζώο είραλ 

θαζνξηζηεί ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ήδε 

θαηά ηελ αλαζθαθή ηνπ 2000
28

, σζηόζν 

νξηζκέλα ζεκεία μεθαζαξίζηεθαλ κεηά ηελ 

αλαζθαθή ηνπ 2001
29

. Γηαθξίζεθαλ πέληε 

θαηεγνξίεο (I-V), νη νπνίεο ήηαλ νη εμήο: 

θνύξλνη (I), πιαηθόξκεο (II), θπθιηθέο κεγάινπ 

(III) θαη κηθξνύ (IV) κεγέζνπο, θαζώο θαη 

ζύλζεηεο πεινθαηαζθεπέο (V) (Πίλ. LXXVIII. 4 

– LΦΦΦIII – ζηνλ ηειεπηαίν πίλαθα θαηόςεηο 

ησλ πέληε ηύπσλ). 

Η. Φούρνοι (Πίλ. LXXX. 1, LXXXΗ. 2, 

LXXXII. 1): πεηαιόζρεκεο ζνισηέο θαηαζθεπέο 

κε ζηόκην ζηε κία ζηελή πιεπξά. 

Καηαζθεπάζηεθαλ από πειό θαιήο πνηόηεηαο, 

επηκειώο ιεηαζκέλν. Γηαζηάζεηο: 0,60 x 0,65 

                                                 
25

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 13, 

428-429. 
26

 Βι. γηα έλαλ εληαθηαζκό Παπαεπζπκίνπ-

Παπαλζίκνπ θά. 1999, 469-470, ελώ γηα ηξεηο 

εγρπηξηζκνύο ζηα Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – 

Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1993, 150, Παπαεπζπκίνπ-

Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1994, 86 θαη 

Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 

1997, 168. 
27

 Ζ πεξηγξαθή ησλ πεινθαηαζθεπώλ πνπ 

παξαηίζεηαη εδώ ζηεξίδεηαη ζην Παπαεπζπκίνπ-

Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 13, 421-433, σζηόζν 

όηαλ νη πιεξνθνξίεο καο πξνέξρνληαη από άιιεο 

πεγέο, απηό ζεκεηώλεηαη ζηηο ζρεηηθέο 

ππνζεκεηώζεηο. 
28

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 13, 

421 θεμ. 
29

 Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 16, 465. 
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πεξ. κ. Πάρνο ηνηρσκάησλ 0,05-0,10 κ. Μέγηζην 

ζσδόκελν ύςνο ηνηρσκάησλ: 0,23 κ. Δύξνο 

ζηνκίνπ: 0,30 κ. Τέζζεξα βεβαησκέλα 

παξαδείγκαηα, ηξία από ηα νπνία ζπλνδεπόκελα 

από ζπκθπή πιαηθόξκα κπξνζηά ζην ζηόκηό 

ηνπο. Σεκεηώζεθε πεξίπησζε αλαθαηαζθεπήο 

παιαηόηεξνπ θνύξλνπ, σζηόζν ν λεόηεξνο 

δηέθεξε ζε πξνζαλαηνιηζκό. Φαξαθηεξίζηεθαλ 

σο θαηαζθεπέο γηα ηξνθνπαξαζθεπαζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, θπξίσο ςεζίκαηνο ηνπ θαγεηνύ. 

Με ηνπο θνύξλνπο ζπζρεηίζηεθε κνξθνινγηθά 

επίζεο πεηαιόζρεκε θαηαζθεπή από ιεηαζκέλν 

πειό, κε ζηόκην εκπξόο, αλνηρηή σζηόζν 

επάλσ. Δίρε θάζεηα ηνηρώκαηα. Σην εζσηεξηθό 

ηεο δελ εληνπίζζεθαλ ίρλε θαύζεο. Ίζσο θαηά 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηεγαδόηαλ κε αγγείν ή άιιν 

ηξόπν. Γελ ζα εμππεξεηνύζε νπσζδήπνηε ηελ 

ίδηα ιεηηνπξγία κε ηνπο θνύξλνπο. Έμη αθόκα 

πεινθαηαζθεπέο είλαη αβέβαην εάλ δηέζεηαλ 

θάζεηα ή ζνισηά ηνηρώκαηα. Τελ ιεηηνπξγία 

ηνπο σο θνύξλσλ ππέδεημαλ ηα ίρλε θαύζεο θαη 

απαλζξαθσκέλσλ ζπόξσλ ζε νξηζκέλεο. 

Γηαπηζηώζεθε όηη θάζε νηθία δηέζεηε 

θνύξλν, πξνβιεκάηηζε σζηόζν ην γεγνλόο ηεο 

παξνπζίαο δύν-ηξηώλ θνύξλσλ ζην ίδην ζπίηη
30

. 

Θα κπνξνύζαλ ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα 

εμππεξεηνύλ δηαθνξεηηθά λνηθνθπξηά ή λα 

πξννξίδνληαη ν θαζέλαο γηα δηαθνξεηηθή 

ιεηηνπξγία (καγείξεκα, απνμήξαλζε θαξπώλ, 

θ.ά.). Ζ ρξήζε ησλ θνύξλσλ θαίλεηαη όηη 

πεξηζηξεθόηαλ γεληθά γύξσ από ην καγείξεκα
31

. 

Τν ζπκπέξαζκα απηό εμήρζε από ηε κειέηε ηεο 

ππξνηερλνινγίαο ηνπο, πνπ έδεημε όηη ηα 

εζσηεξηθά ηνπο ηνηρώκαηα πξνζέγγηδαλ 

ζεξκνθξαζίεο 500-600
ν
 C

32
, πνπ δηαηεξνύληαλ 

ζην επίπεδν απηό επί 30 ιεπηά, ρξόλνο πνπ 

απαηηείην γηα λα ζεξκαλζεί ν θνύξλνο. Σηε 

ζπλέρεηα ε ζεξκνθξαζία κεησλόηαλ ζηνπο 400
ν
 

C θαη παξέκελε έηζη γηα όζν δηάζηεκα 

απαηηνύζε ε παξαζθεπή ηεο ηξνθήο. 

Θεξκνθξαζία 400
ν
 C ζηα ηνηρώκαηα 

εμαζθάιηδε 200
ν
 C ζην εζσηεξηθό, θαηάιιειε 

γηα ην ςήζηκν ηνπ θαγεηνύ. 

ΗΗ. Πλαηθόρμες: Δπίπεδεο 

ηεηξάπιεπξεο επηθάλεηεο ρξήζεο ρσξίο 

ηνηρώκαηα (Πίλ. LXXΦII. 2). Μία εκηθπθιηθή. 

Πέληε θαιά δηαηεξεκέλα παξαδείγκαηα. 

Γηαζηάζεηο: 0,60 x 0,70 πεξ. κ. Καηαζθεπή από 

ζπκπαγή πειό πάρνπο 0,05-0,06 κ. Πνηθίιε 

                                                 
30

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ 2000, 81. 
31

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-

Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 2, 153. 
32

 Μαληάηεο – Φαθνξέιεο 1998, 321. 

ππνδνκή: δύν έθεξαλ ππόζηξσκα νζηξάθσλ θαη 

κία πιέγκα θαιακηώλ. Θεσξήζεθαλ πάγθνη 

εξγαζίαο γηα ηξνθνπαξαζθεπαζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπο θνληά ζε 

θνύξλνπο ή ζηξνύο. 

ΗΗΗ. Κσκλικές, μεγάλοσ μεγέθοσς: 

θπθιηθνύ ή ειιεηςνεηδνύο ζρήκαηνο, κε 

δηάκεηξν 1-1,5 κ. Έθεξαλ θάζεηα ηνηρώκαηα 

πάρνπο 0,05-0,07 κ., δηαηεξεκέλα ζε ύςνο έσο 

0,24 κ. Δπηά δείγκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ κε 

ππόζηξσκα νζηξάθσλ (Πίλ. LXXX. 1). 

Σπλήζσο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο από πειόρσκα 

κε πξνζκείμεηο, όπσο άρπξα, ραιίθηα, 

ζξαύζκαηα νζηξέσλ θ.ά. Αλαγλσξίζηεθε ζε 

απηέο απνζεθεπηηθόο ραξαθηήξαο, ιόγσ ηεο 

κνξθήο θαη ησλ κεγάισλ ηνπο δηαζηάζεσλ, 

θαζώο θαη ηεο νκνηόηεηάο ηνπο κε εθείλεο από 

ην ιεγόκελν «Bin Complex» ησλ Σηηαγξώλ. 

ΗV. Κσκλικές, μικρού μεγέθοσς: 

θπθιηθνύ ή ειιεηςνεηδνύο ζρήκαηνο, κε 

δηάκεηξν 0,40-0,60 κ. Καη απηέο κε θάζεηα 

ηνηρώκαηα, πάρνπο 0,04-0,08 κ., δηαηεξεκέλα 

ζε ύςνο πνπ θπκαηλόηαλ από ηα 0,15 έσο ηα 

0,24 κ. Γεθαηξία δείγκαηα, θαηαζθεπαζκέλα 

από πειόρσκα ή πην θαζαξό πειό. Αλ θαη ηα 

ίρλε θαύζεο πνπ νη πεξηζζόηεξεο έθεξαλ ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ σο εζηίεο, δελ απνθιείζζεθε γηα 

νξηζκέλεο πηζαλή απνζεθεπηηθή ρξήζε. Τν 

γεγνλόο όηη ζην εζσηεξηθό κηαο από απηέο 

βξέζεθε αγγείν, ππνδεηθλύεη όηη ζα κπνξνύζαλ 

λα ιεηηνπξγνύλ θαη σο ζήθεο γηα παξόκνηα 

ζθεύε (Πίλ. LXXXΗ. 2
33

). 

V. ύνθεηες πηλοκαηαζκεσές: 

ηέζζεξηο πεινθαηαζθεπέο ζπλδύαδαλ 

δηαθνξεηηθά κνξθνινγηθά ζηνηρεία: Α) Δπίπεδε 

επηθάλεηα ρξήζεσο από ζπκπαγή πειό, 

δηαζηάζεσλ 0,73 x 0,65 κ. Σηε κία πιεπξά ηεο 

θπθιηθή θνηιόηεηα δηακέηξνπ 0,28 κ. θαη 

βάζνπο 0,10, έθεξε έληνλα ίρλε θαύζεο. 

Γηακνξθσλόηαλ εθεί θαη εκηθπθιηθή βάζπλζε 

δηακέηξνπ 0,39 κ. Απνδόζεθε ε θαηαζθεπή ζε 

εμεηδηθεπκέλε νηθνηερληθή δξαζηεξηόηεηα. Β) 

Γηπιή θαηαζθεπή κε έληνλα ίρλε θαύζεο ζε 

κηθξή απόζηαζε από ηελ πξνεγνύκελε. 

Απνηεινύκελε από ζρεδόλ θπθιηθή θαηαζθεπή 

κε ηνηρώκαηα (δηαζηάζεηο: δηάκεηξνο 0,37 κ., 

ύςνο 0,03 κ., πάρνο 0,035 κ.) θαη ζπκθπή 

πεηαιόζρεκε (πίλ. LXXVIII. 4, LXXΗX. 1). 

                                                 
33

 Τν αγγείν ζηηο πξνεγνύκελεο δεκνζηεύζεηο 

αλαθέξεηαη σο επξεζέλ ζην εζσηεξηθό θνύξλνπ, ελώ 

ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πεινθαηαζθεπώλ ν 

θνύξλνο απηόο θαίλεηαη όηη ηειηθά ζεσξήζεθε εζηία. 

Γελ έρνπκε εληνπίζεη δεύηεξν αγγείν ζην εζσηεξηθό 

θνύξλνπ, ζε όζεο δεκνζηεύζεηο έρνπκε ππόςε καο. 
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Αλαγλσξίζηεθε σο παξάιιειν παξόκνηα 

θαηαζθεπή από ην «Bin Complex» ησλ 

Σηηαγξώλ, ζρεηηδόκελε κε ηελ επεμεξγαζία 

ζηηεξώλ. Γ) Τξεηο κηθξνύ κεγέζνπο θαηαζθεπέο 

είραλ θνηλά ηνηρώκαηα. Οη δύν, θπθιηθέο κε 

πεξηρείισκα, ελώ ε ηξίηε, πεηαιόζρεκε. 

Γηάκεηξνο: 0,25-0,30 κ. Σπζρεηίζηεθε ε 

ιεηηνπξγία ηνπο κε παξαθείκελν θνύξλν. Γ) 

Κπθιηθή θαηαζθεπή κε πεξηρείισκα θαη 

πξνέθηαζε, πνπ όξηδε πηζαλώο ηε ζέζε ηαθηθνύ 

αγγείνπ. Σηελ πξνέθηαζε θαη θνληά ζην ηαθηθό 

αγγείν βξέζεθαλ άλζξαθεο θαη ζπόξνη. Τν 

αγγείν πεξηείρε ηα νζηά κηθξνύ παηδηνύ. Σηνλ 

άκεζν πεξηβάιινληα ρώξν βξέζεθαλ άιιεο 

πεινθαηαζθεπέο, πνπ εληάζζνληαη ζε 

νξηζκέλνπο από ηνπο ηύπνπο Η-ΗV. 



 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Α. Γεωγραθική καηανομή και μορθολογία ηων οικιζμών 
(Δηθ. 1, ζει. 108)   

 

 

 

 

Ο δηαρσξηζκφο ηεο Μαθεδνλίαο ζε γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα (θπξίσο ηνπ 

αλαηνιηθνχ απφ ην δπηηθφ θαη ηνπ αλαηνιηθνχ απφ ηε Θξάθε) είλαη απνηέιεζκα ησλ 

πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηα Βαιθάληα ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη., επνρή 

πνιέκνπ κεηαμχ Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη Βαιθαλίσλ, θαζψο θαη ηεο Διιάδαο 

κε ηε Βνπιγαξία. Με ζπλζήθεο ηεο επνρήο, φπσο ηνπ Λνλδίλνπ ηνλ Μάην ηνπ 1913
1
 

θαη ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο
2
, ε ειιεληθή ζπλνξηαθή 

γξακκή κεηαθηλήζεθε ζηνλ πνηακφ Νέζην, εμαηξψληαο απφ ηελ επηθξάηεηά ηεο ηε 

Θξάθε. ζν θαη αλ ηέηνηνη γεσγξαθηθνί δηαρσξηζκνί δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο 

γεσγξαθηθέο αληηιήςεηο ηνπ πξντζηνξηθνχ θαηνίθνπ ηεο Μαθεδνλίαο
3
, θαζνδεγνχλ 

ζπρλά ηε ζχγρξνλε έξεπλα, πνπ δεηά ζπρλά λα αληρλεχζεη δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

αξραηνινγηθφ πιηθφ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο Μαθεδνλίαο
4
. Γχν πνηακνί 

απνηεινχλ ηα φξηα αλάκεζα ζηηο ηξεηο δψλεο ηεο βφξεηαο απηήο πεξηνρήο ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ, ν Αμηφο, πνπ ρσξίδεη ην δπηηθφ ηκήκα απφ ην θεληξηθφ θαη ν 

ηξπκφλαο, πνπ ζέηεη ην φξην κεηαμχ θεληξηθνχ θαη αλαηνιηθνχ. Ο Νέζηνο, ήδε 

ζεκεηψζεθε φηη, βξίζθεηαη ζην φξην κεηαμχ αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

Η γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ ζέζεσλ ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ πνπ 

κειεηήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο καξηπξά ην δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν έρεη θαηακεξηζηεί ε ζχγρξνλε έξεπλα αλάκεζα ζηα ηξία απηά γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα, κε πξνεμέρνλ ην θεληξηθφ, ηνπιάρηζηνλ αξηζκεηηθά. Απφ ην ηειεπηαίν 

είκαζηε ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπκε αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα δέθα ηνπιάρηζηνλ 

ζέζεσλ (Άγηνο Μάκαο, Μνιπβφππξγνο, ίβεξε, Πνιχρξνλν θαη Θενδσξέηθα, 

Λήθπζνο Σνξψλεο, Δπαλνκή, Μεζεκεξηαλή Σνχκπα Σξηιφθνπ, Σνχκπα Αγρηάινπ Β, 

Καζηαλάο, Αμηνρψξηνλ), δηεζπαξκέλσλ θπξίσο ζηε Υαιθηδηθή θαη ζην λνκφ 

Θεζζαινλίθεο. ην ήκηζπ θηάλνπλ νη ζέζεηο ηνπ αλαηνιηθνχ δηακεξίζκαηνο (Νηηθηιί 

Σαο, ηηαγξνί, Αξθαδηθφο, Πεληάπνιε, Κξπνλέξη Νέσλ Κεξδπιιίσλ), σζηφζν κε δχν 

απφ απηέο, ην Νηηθηιί Σαο θαη ηνπο ηηαγξνχο, λα απνηεινχλ ζηαζκνχο ζηελ ηζηνξία 

ηεο έξεπλαο. Πέληε αθφκε ζέζεηο ζηε δπηηθή πεξηθέξεηα έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ 

ζηνλ θαηάινγν (έξβηα, Αηαλή, Αξκελνρψξηνλ, Μάλδαιν, Αξρνληηθφ), κε ηελ έξεπλα 

ζε δχν απφ απηέο, ην Αξρνληηθφ θαη ην Μάλδαιν, λα απνηεινχλ απφξξνηα ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο, θαζψο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κέξνπο ηεο πξνεγνχκελεο. Πξέπεη αθαιψο λα ζεκεησζεί φηη νη ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

ησλ αξραηνιφγσλ ηεο βφξεηαο Διιάδαο, ηφζν ησλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ φζν θαη 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θηλνχληαη αδηάθνπα πξνο ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξντζηνξηθψλ ζέζεσλ, ζε γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα 

πνπ δελ είραλ έσο ηελ επνρή καο δερζεί κεγάιε πξνζνρή, φπσο ε πεξηνρή ηεο 

Φιψξηλαο θαη ηνπ Ακχληαηνπ
5
. Αλαθεξφκαζηε ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, θαζψο γηα 

ηε Νενιηζηθή επνρή ηα πξάγκαηα θαίλεηαη φηη είλαη θάπσο θαιχηεξα
6
. 

                                                           
1
 ΙΔΔ, Σφκνο ΙΔ΄, 9. 

2
 φ.π., Σφκνο ΙΓ΄, 354. 

3
 Review, 260. 

4
 Παπαδφπνπινο 2002, 55. 

5
 Βι. γηα παξάδεηγκα Σξαληαιίδνπ 1993. 

6
 Βι. γηα παξάδεηγκα Γξακκέλνο 1975 γηα ηνλ εληνπηζκφ πξντζηνξηθψλ ζέζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

αξθεηέο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Δπίζεο, Γξακκέλνο 1991 γηα ηελ έξεπλα 
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πσο θαη ζε άιια θεθάιαηα ηεο ζπδήηεζήο καο, ηα δεδνκέλα πνπ καο 

αθνξνχλ εδψ ζα ηαμηλνκεζνχλ θαηά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, ψζηε λα εμεηαζζεί ην 

ελδερφκελν πηζαλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Πξέπεη πάληνηε λα 

έρνπκε ζην λνπ καο ην δηαθνξεηηθφ αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάζε ηκήκα, κε ζαθέο 

αξηζκεηηθφ πιενλέθηεκα ζην θεληξηθφ, φζν θαη αλ απηφ απνηειεί ελδερνκέλσο 

ζπκπησκαηηθφ απνηέιεζκα ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ζήκεξα ε αξραηνινγηθή 

έξεπλα. 

 

Αναηολική Μακεδονία 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηηο ζέζεηο ηηο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην Νηικιλί Ταρ 

(Πίλ. Ι-ΙΙ) βιέπνπκε φηη ν νηθηζκφο έρεη ηε κνξθή ηνχκπαο πνπ πςψλεηαη ζηα 17,30-

18,30 κ. απφ ηελ πεδηάδα πνπ ηελ πεξηβάιιεη, βξίζθεηαη δε θνληά ζε απνμεξακέλν 

έινο. Σν ζρήκα ηεο ηνχκπαο είλαη ζρεηηθά σνεηδέο, κε δηαζηάζεηο 250 x 180 πεξ. κ. 

χκθσλα κε ηα θξηηήξηα γηα ηε Μαθεδνλία θαηαηάζζεηαη ζηηο «πςειέο 

ζηξνγγπιεκέλεο ηνχκπεο» θαη παξαιιειίδεηαη κε απηή ησλ ηηαγξψλ. Έξεπλεο ζηε 

ζέζε επηθεληξψζεθαλ ζην δήηεκα ηεο χπαξμεο πξνγελέζηεξνπ θπζηθνχ πςψκαηνο 

επάλσ ζην νπνίν ζα έγηλε ε πξψηε, λενιηζηθή, εγθαηάζηαζε, θαη εμήρζε ην 

ζπκπεξαζκα φηη ην αξρηθφ ζεκείν ήηαλ ειαθξά ππεξπςσκέλν απφ ηε γχξσ πεξηνρή. 

Τπνινγίζζεθε φηη ε ζεκεξηλή έθηαζε ηεο ηνχκπαο είλαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηεο 

ζηαδηαθήο απφζεζεο επηρψζεσλ απφ ηελ θνξπθή ζηηο πιαγηέο
7
. Η εγθαηάζηαζε ζηνπο 

Σιηαγπούρ (Πίλ. VII) πξνηίκεζε ηε κία φρζε ηνπ πνηακνχ Αγγίηε, ελψ ε δεκηνπξγία 

ηεο ηνχκπαο απνδφζεθε σο έλα βαζκφ ζηελ θαηάξξεπζε θαηαζθεπψλ, αιιά θαη ζε 

πηζαλή δηάβξσζε θαη κεηαθνξά πξνζρψζεσλ, ίζσο θαη ζε ζθφλε πνπ κεηαθέξζεθε 

κε ηνλ άλεκν. Ο ινθίζθνο έθηαλε ζην χςνο ησλ 11 πεξ. κ. απφ ηε γχξσ πεδηάδα, ελψ 

είρε δηάκεηξν 180 πεξ. κ.
8
 ηνλ Απκαδικό Γξάκαο (Πίλ. XVIII), επίζεο θνληά ζε 

πνηάκη, ε πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε ήξζε ζην θσο ζε ρακειή θαηά ηα θαηλφκελα 

ηνχκπα, πνπ φκσο ηελ βιέπνπκε ζηε βηβιηνγξαθία ραξαθηεξηδφκελε ηαπηνρξφλσο σο 

επίπεδε ζέζε, ζπλαπνηεινχκελε πιένλ απφ πνιιά δηαδνρηθά αγξνηεκάρηα
9
. 

Πξνθαλψο ην ρακειφ χςνο ηεο ζέζεο νδήγεζε ζηνλ δηπιφ απηφ ραξαθηεξηζκφ. Ωο 

ρακειή ηνχκπα έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη ν πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηεο Πενηάποληρ 

(Πίλ. ΥΥ. 1), ζηελ αλαηνιηθή παξπθή ηεο πεδηάδαο Υξπζνχ-Πεληάπνιεο
10

. Έθηαλε 

ζε χςνο 2,5 πεξ. κ. θαη είρε νκαιή πξφζβαζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο. Πάλησο έρεη 

ζεκεησζεί ε παξαηήξεζε φηη απφ ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ έσο ην 1981 (έηνο 

δεκνζίεπζεο ηεο αλαζθαθήο) ε ηνχκπα ππέζηε ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζηε κνξθή 

ηεο, νθεηιφκελεο ηφζν ζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ζε θπζηθνχο 

παξάγνληεο
11

. Η ηειεπηαία αξηζκεηηθά αλάκεζα ζηηο αλαηνιηθέο ζέζεηο είλαη απηή 

ζην Κπςονέπι Νέων Κεπδςλλίων (Πίλ. ΥΥΙΙ. 1, 2), ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Κεξδπιιίνπ 

φξνπο, δπηηθά ηνπ ηξπκφλα. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνηηκήζεθε ρακειφο ιφθνο πεξί 

ηα 5 ρικ. απφ ηε ζάιαζζα, ν νπνίνο ππεξείρε ηεο επηθάλεηαο ηεο ηειεπηαίαο θαηά 20 

πεξίπνπ κ. Αλ ηνλ ζπζρεηίζνπκε κε ηνπο νηθηζκνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κάιινλ 

καο παξαπέκπεη ζην Νηηθηιί Σαο θαη ηνπο ηηαγξνχο, πνπ πςψλνληαλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηε γχξσ πεδηάδα θαηά 17.30-18.30 θαη 11 κ. αληηζηνίρσο. Πάλησο ην πςφκεηξν πνπ 

                                                                                                                                                                      
ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Μαθεδνλία, αιιά θαη Παπαδφπνπινο, φ.π. ππνζεκ. 4, θπξίσο γηα ην 

αλαηνιηθφ ηκήκα. Δπίζεο Αζιάλεο 1992, γηα εθηεηακέλεο αλαθνξάο ζην δπηηθφ δηακέξηζκα. 
7
 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε θ.ά. 1996, 682-685. 

8
 Sitagroi Ι, 32. 

9
 Πεξηζηέξε 2002, 131. 

10
 Γξακκέλνο 1981, 103. Alram-Stern 2004, 822. 

11
 φ.π., 103. 
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δφζεθε γηα ηε δηαθνξά ηνπ ιφθνπ απφ ηε ζάιαζζα δελ αληαπνθξίλεηαη νπσζδήπνηε 

ζηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, επνκέλσο δηαηεξνχκε 

εδψ νξηζκέλεο επηθπιάμεηο. αθήο φκσο είλαη ε επηζήκαλζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

ηππηθήο κνξθήο ηνχκπα, αιιά γηα πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζε ρακειφ ιφθν ζηνπο 

πξφπνδεο ησλ βνπλψλ, κία ηππηθή λενιηζηθή εγθαηάζηαζε δπηηθά ηνπ ηξπκφλα
12

, κε 

ζπλέρεηα ζηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Η λενιηζηθή εγθαηάζηαζε είρε απισζεί 

ζε ηερλεηφ άλδεξν, θαζψο εληνπίζζεθαλ ζπζζσξεχζεηο ιίζσλ ζηα φξηά ηεο, πνπ 

ζπγθξαηνχζαλ ζπκπαγέο εξπζξφ πειφρσκα ζθφπηκα ζηνηβαγκέλν
13

. 

 

Κενηρική Μακεδονία 

 

Ήδε έρεη αλαθεξζεί φηη νη ζέζεηο ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη 

πεξηζζφηεξεο, επνκέλσο ηα ζπκπεξάζκαηα ελδερνκέλσο αζθαιέζηεξα. Αξθεηέο απφ 

απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Υαιθηδηθήο, ή ζην λφηην ηκήκα ηνπ 

λνκνχ Θεζζαινλίθεο ζηελ ίδηα ρεξζφλεζν. ηνλ κπρφ ηνπ θφιπνπ ηεο Καζζάλδξαο, 

θνληά ζηνλ πνηακφ άλδαλν, ε ηνχκπα ηνπ Αγίος Μάμα (Πίλ. ΥΥΙΙΙ, ΥΥIV. 1) είρε 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο αλαζθαθήο ηε κνξθή επηκήθνπο ειιεηςνεηδνχο ιφθνπ κε 

δηαζηάζεηο 200 x 75 κ., πνπ θαηέιεγε ζε δχν θνξπθέο. Η πςειφηεξε απφ απηέο 

πςσλφηαλ ζηα 19 κ. ζε ζχγθξηζε κε ηε γχξσ πεξηνρή. Η αξρηθή εγθαηάζηαζε 

ρξεζηκνπνίεζε πξνυπάξρνλ θπζηθφ έμαξκα κε χςνο ηνπιάρηζηνλ 4 κ. Οη πιαγηέο ηνπ 

εμάξκαηνο είραλ δηακνξθσζεί ζε άλδεξα ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ ηα θαηάιιεια 

επίπεδα γηα ηηο θαηνηθίεο
14

. Κνληά ζηε ζάιαζζα έιαβε ρψξα θαη ε εγθαηάζηαζε ζηνλ 

Μολςβόπςπγο (Πίλ. ΥΥVΙ – ΥΥVII), ζηνλ θφιπν ηεο Σνξψλεο (θφιπνο Καζζάλδξαο 

ή Σνξσλαίνο), ζε ιφθν πνπ απείρε 100 πεξ. κ. απφ ηελ αθηή
15

. Τπεξείρε ηεο 

ζάιαζζαο θαηά 8 πεξ. κ., ιηγφηεξν φκσο, πεξί ηα ηα 4,5 κ. απφ ηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν. χκθσλα κε νξηζκέλεο ελδείμεηο αξρηθά ν ιφθνο ήηαλ ςειφηεξνο, ελψ ε 

πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε είρε θαη εδψ ρξεζηκνπνηήζεη πξνυπάξρνλ θπζηθφ έμαξκα, 

χςνπο 3 πεξ. κ. ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο θαηά ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα
16

. ην 

κέζνλ πεξίπνπ ηεο δπηηθήο αθηήο ηεο ρεξζνλήζνπ Καζζάλδξαο, ζηνλ Θεξκατθφ 

θφιπν εληνπίζζεθε ε πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε ηεο Σίβηπηρ (Πίλ. ΥΥVIII. 1). Ο 

ιφθνο ηνπ νηθηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλνο, κε νκαιή θιίζε ζηε Ν-ΝΑ πιεπξά 

ηνπ, πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε. Αληηζέησο, ε ΒΓ 

είλαη απφηνκε θαη πςψλεηαη πνιχ θνληά ζηε ζάιαζζα έηζη ψζηε έρεη δηαβξσζεί απφ 

ην λεξφ
17

. Γελ αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην πςφκεηξν ηνπ νηθηζκνχ, απφ 

ηηο θσηνγξαθίεο σζηφζν ηεο αλαζθαθήο θαίλεηαη φηη δελ πςσλφηαλ πνιιά κέηξα 

επάλσ απφ ηε ζάιαζζα. ε αθξσηήξην θνληά ζην ΝΓ άθξν ηεο ηζσλίαο βξίζθεηαη ε 

αξραία Σνξψλε, ζέζε ησλ Ιζηνξηθψλ ρξφλσλ θπξίσο, κε  πξντζηνξηθά θαηάινηπα ζε 

ισξίδα μεξάο πνπ εηζρσξεί ζηε ζάιαζζα, θαη θέξεη ην φλνκα Λήκςθορ
18

 (Πίλ. 

XXXIII). Σα θαηάινηπα πζηξφηεξσλ πεξηφδσλ έρνπλ πξνθαλψο αιινηψζεη ηε 

κνξθνινγία ηνπ πξντζηνξηθνχ ηνπίνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα 

αλαθεξζνχκε ζε ηνχκπα, επίπεδν νηθηζκφ ή ν,ηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ. Δπίζεο ζηε 

Υαιθηδηθή, ζηε ρεξζφλεζν θαη ηνλ θφιπν ηεο Καζζάλδξαο, εληνπίζζεθε ε 

πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Πολύσπονος (Πίλ. ΥΥΥ, ΥΥΥI. 1) ζηηο δπηηθέο 

                                                           
12

 Μαιακίδνπ 1997, 510. 
13

 φ.π., 512. 
14

 Heurtley – Ralegh-Radford 1927-1928, 119. Heurtley, PM, 4. 
15

 Heurtley, φ.π. 10. 
16

 Heurtley – Ralegh-Radford, φ.π. ππνζεκ. 14, 156. Heurtley, φ.π. 
17

 Σζηγαξίδα θ.ά. 2002, 385. 
18

 Torone I 2001, 38. 
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παξπθέο ιφθνπ
19

. Πνιχ θνληά,  άιιε εγθαηάζηαζε ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, εληνπίζζεθε ζηε ζέζε Θεοδωρέικα, ζηηο βφξεηεο παξπθέο θπζηθνχ 

πςψκαηνο
20

. Ο ιφθνο ηνπ Πνιχρξνλνπ έρεη ηε κνξθή θπζηθνχ πςψκαηνο απφ 

ακκψδε ρψκαηα, πιένλ δηαρσξηζκέλνπ ζε δχν ηκήκαηα εμαηηίαο ηεο δηάλνημεο 

επαξρηαθνχ δξφκνπ. Δίλαη επηκήθεο θαη απνηειείηαη απφ δχν θνξπθέο, κε ηελ 

πςειφηεξε λα θηάλεη ζηα 31,2 κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ηε 

ρακειφηεξε ζηα 25,3 κ. Ο νηθηζκφο ζηα Θενδσξέηθα ήηαλ θηηζκέλνο ζε θιηκαθσηά 

άλδεξα ζηε βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ ιφθνπ, πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ 

ηζρπξνχο ηνίρνπο αλαιεκκαηηθνχ ραξαθηήξα, απνηεινχκελνπο απφ αξγνιηζνδνκή. 

Ήηαλ πξνζαξκνζκέλνη ζηελ θακπχιε ηνπ ιφθνπ. 

Βνξεηφηεξα, αθφκα ζηα φξηα ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Υαιθηδηθήο, ζηελ 

επηθξάηεηα φκσο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, βξίζθεηαη ε ηνχκπα ηεο Επανομήρ 

(Κριηζανά) (Πίλ. ΥΥΥV – ΥΥXVI), θνληά ζηελ αθηή ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ. Σελ 

ηνχκπα ρψξηδε απφ ηε ζάιαζζα ηελ επνρή ηεο αλαζθαθήο ηνπ Heurtley ισξίδα 

άκκνπ 150 πεξίπνπ κ.
21

 Δίρε απηφζρεκε κνξθή θαη κέγηζηεο δηαζηάζεηο 82 x 53 κ. κε 

ηε καθξά δηάζηαζή απφ ΒΓ πξνο ΝΑ. Η θνξπθή ηεο πςσλφηαλ πεξίπνπ 18 κ. επάλσ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη 12 επάλσ απφ ηε γχξσ πεξηνρή. Τζηεξφηεξεο 

δηαηαξαρέο θαη επεκβάζεηο θαίλεηαη φηη πξνθάιεζαλ κηθξέο αιινηψζεηο ζηελ αξρηθή 

ηεο κνξθή. ην εζσηεξηθφ ηεο παξάιηαο πεδηάδαο ηεο Δπαλνκήο εληνπίζζεθε ε 

πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε ηεο Μεζημεπιανήρ Τούμπαρ Τπιλόθος (Πίλ. ΥΥVIΙΙ, 

ΥΥIX. 1), ζε πςφκεηξν 157 κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ε νπνία ζα 

πξνζέγγηδε ηνλ νηθηζκφ πεξηζζφηεξν απφ φζν ζήκεξα πνπ απέρεη ιίγα κφιηο 

ρηιηφκεηξα απφ ηε ζέζε
22

. πγθαηαιέγεηαη ζηνλ ηχπν ηεο «ηνχκπαο επί ηξαπέδεο» θαη 

έρεη νπζηαζηηθά ηε κνξθή ρακεινχ ιφθνπ κε επηθιηλή επηθάλεηα επάλσ ζηνλ νπνίν 

ζρεκαηίζζεθε ε ηνχκπα. Η ηξάπεδα εθηείλεηαη ζην δπηηθφ, λνηηνδπηηθφ θαη 

βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ηνχκπαο, έρνληαο εκηθπθιηθφ ζρήκα
23

. Οη δηαζηάζεηο ηεο 

ηνχκπαο, κάιινλ θπθιηθήο ζηε βάζε ηεο, είλαη 90 x 90 πεξίπνπ κ., κε αθηίλα 45 κ. Σν 

χςνο ηεο αλαηνιηθά πξνζέγγηδε ηα 12 κ. θαη δπηηθά ηα 16
24

. Σν χςνο ηεο 

πξντζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο ππνινγίζζεθε ζηα 12 κ., θαζψο ηα επηπιένλ 4 

απνδφζεθαλ ζε επηρψζεηο ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ. Σν πιάησκα ηεο θνξπθήο είρε 

εκβαδφλ 500 η.κ.
25

. πλνιηθά ε ηνχκπα θαη ζηε ζπλέρεηα ε ηξάπεδα θαηαιακβάλνπλ 

δχν δηαδνρηθά πιαηψκαηα απφ ηα 12 κ. θαη θάησ, κε απηφ ηεο ηνχκπαο λα έρεη χςνο 

3,50 κ. 

Η πεξίθξαμε ελφο εξγνζηαζίνπ, απηνχ ηεο «ΒΑΛΚΑΝ ΔΞΠΟΡΣ», ζηε 

ζεκεξηλή θνηλφηεηα Αγρηάινπ, ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, 

πεξηβάιιεη ηελ Τούμπα Αγσιάλος «Β» (Πίλ. ΥLIΥ. 1), ζε απφζηαζε 1 πεξίπνπ ρικ. 

δπηηθά ηεο δηπιήο ηξάπεδαο Αγρηάινπ «Α». Θεσξείηαη ρακειή ηνχκπα, ε νπνία έρεη 

ππνζηεί θαηαζηξνθή ζην αλαηνιηθφ θαη λφηην ηκήκα ηεο, δηαηεξψληαο κφλν ην 1/4 

ηνπ ζπλφινπ, πνπ δελ απέθπγε βιαπηηθέο επεκβάζεηο επεκβάζεηο ζε λεφηεξνπο 

ρξφλνπο
26

. Γηαζηάζεηο ηεο ηνχκπαο δελ είδακε ζηε βηβιηνγξαθία, ελδερνκέλσο επεηδή 

ε ζεκεξηλή ηεο κνξθή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αξραία. Μηα αθφκε εγθαηάζηαζε 

ζηνλ λνκφ Θεζζαινλίθεο παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο ζηε κνξθή, ιφγσ ηεο 

                                                           
19

 Παππά 1990α, 317. 
20

 φ.π., 318. 
21

 Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 14, 17. 
22

 Review, φ.π. ππνζεκ. 3, Addendum, 324. 
23

 Μεζεκεξηαλή Σνχκπα 2002, 17. 
24

 Γξακκέλνο – θνπξηνπνχινπ 1992, 341. 
25

 Μεζεκεξηαλή Σνχκπα, φ.π. ππνζεκ. 23. 
26

 Παππά θ.ά 2000, 137. 
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δηαθνξνπνίεζεο ζηε κνξθνινγία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ηνχκπα ηνπ Καζηανά (Πίλ. LI) ζην ΒΓ άθξν ηνπ λνκνχ, θνληά ζηα φξηα κε ηνλ λνκφ 

Κηιθίο, αλαηνιηθά ηνπ Αμηνχ. ηελ ΠΔΥ ε ηνχκπα είρε ηε κνξθή κηθξνχ λεζηνχ ζε 

απφζηαζε 70 πεξίπνπ κ. απφ ηελ αθηή
27

. ηελ θχξηα δεκνζίεπζε ησλ θάζεσλ ηεο 

Πξψηκεο Υαιθνθξαηίαο απφ ηνλ Αζιάλε δελ παξαδίδνληαη δηαζηάζεηο ηεο ηνχκπαο, 

σζηφζν ηα θαιά ηνπνγξαθηθά ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ ηφκν ππνδεηθλχνπλ φηη ην 

λεζάθη (ή πην απζηεξά ε ηνχκπα) ζα είρε αξρηθέο δηαζηάζεηο πεξ. 100-110 x 55-60 κ. 

κε θάηνςε ειιεηςνεηδή / ζρεδφλ νθηψζρεκε θαη ηε καθξά δηάζηαζε απφ Β-Ν. Μηα 

ηειεπηαία ζέζε ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο (απφ φζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή 

ηελ εξγαζία) είλαη απηή ηεο ηνχκπαο ηνπ Αξιοσωπίος (Βαρδαρόθηζα) (Πίλ. LVII, 

LVIII. 1) ζην ΝΓ άθξν ηνπ λνκνχ Κηιθίο, ζηε καθεδνληθή ελδνρψξα, θνληά φκσο 

ζηνλ πνηακφ Αμηφ. Πξφθεηηαη γηα ζπλδπαζκφ «ηνχκπαο κε ηξάπεδα»
28

. χκθσλα κε 

ηελ θιίκαθα πνπ ζπλνδεχεη ην ηνπνγξαθηθφ ηεο αλαζθαθήο ηνπ Heurtley θαίλεηαη φηη 

επάλσ ζε πνιχ κεγαιχηεξε ηξάπεδα κε δηαζηάζεηο 370 x 300 πεξ. κ. είρε ζρεκαηηζηεί 

ηνχκπα δηαζηάζεσλ 95 x 75 πεξ. κ. 

Πξηλ πεξάζνπκε ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, λα πξνζζέζνπκε εδψ φηη έλαο αθφκε 

πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο δελ ζπκπεξηειήθζε ζην 

πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο θαζψο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο ελδηέθεξαλ είλαη 

γηα απηφλ ειάρηζηεο, θαίλεηαη φηη πεξηείρε θαηάινηπα ηεο ΠΔΥ: πξφθεηηαη γηα ηε 

γλσζηή βηβιηνγξαθηθά σο «ηνχκπα ζηε Γκόνα», ζηνλ κπρφ ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ. 

Δξεπλήζεθε απφ ηε γαιιηθή απνζηνιή ηνπ Rey
29

 θαη αλαθέξνληαη θαη απφ ηνλ 

Heurtley, ν νπνίνο ζπζρεηίδεη παζζάινπο ζηε ζέζε κε ιηκλαίν νηθηζκφ
30

. Νεφηεξεο 

έξεπλεο ηεο ΙΣ’ ΔΠΚΑ μεθαζάξηζαλ φηη επξφθεηην νπζηαζηηθά γηα «ηνχκπα επί 

ηξαπέδεο»
31

 θαη φηη ε ζάιαζζα ζηελ αξραηφηεηα πξνζέγγηδε ηε ζέζε πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 1,5 ρικ. (ζεκεξηλή απφζηαζε). Ίζσο ηα λέα δεδνκέλα αλαηξνχλ 

ηελ ππφζεζε πεξί ιηκλαίνπ νηθηζκνχ. Οη λέεο αλαζθαθέο ζηελ ηξάπεδα έθεξαλ ζην 

θσο θαηάινηπα ησλ Ιζηνξηθψλ θαη Βπδαληηλψλ ρξφλσλ. 

 

Γυηική Μακεδονία 

 

Πεξλψληαο ζηε δπηηθή Μαθεδνλία νη ζέζεηο ιηγνζηεχνπλ πάιη, αιιά φπσο 

έρνπκε ήδε ζεκεηψζεη ελδερνκέλσο απηφ λα αληηθαηνπηξίδεη ην άληζν κέρεη 

πξφζθαηα ελδηαθέξνλ γηα ην γεσγξαθηθφ απηφ δηακέξηζκα. Η θαηάζηαζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δηαθνξνπνηείηαη ζηαδηαθά, σζηφζν ν κηθξφο αξηζκφο ζέζεσλ ζα 

κπνξνχζε λα νθείιεηαη θαη ζε άιινπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο γίλνληαη κεξηθά 

ζρφιηα παξαθάησ, ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο θεθαιαίνπ. Απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο γηα ηε 

ζηξσκαηνγξαθηθή αθνινπζία ηεο ΠΔΥ ζέζεο είλαη απηή ησλ Σεπβίων (Πίλ. LIX – 

LΥ) ζηελ αλαηνιηθή φρζε ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα
32

. Η ηνχκπα, πνπ ιφγσ ηεο 

θαηαζθεπήο πδξνυιεθηξηθνχ θξάγκαηνο βπζίζηεθε κέζα ζε ηερλεηή ιίκλε, επηβίσζε 

έσο ην 1974, κε ηε κνξθή ρακεινχ ιφθνπ, πεξί ηα 17 κ. επάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ 

Αιηάθκνλα
33

, ζρεκαηηζκέλνπ επάλσ ζε έλα πνηάκην άλδεξν. Σν ζρφιην φηη «κε ην 

ρακειφ απηφ χςνο δηέθεξε απφ πνιιέο καθεδνληθέο ηνχκπεο θαη ηηο ζεζζαιηθέο 

                                                           
27

 Aslanis 1985, 321. 
28

 Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 14, 36, εηθ. 35. Heurtley – Hutchinson 1925-1926, 1, 5 εηθ. 4-5. 
29

 Γηα ηηο έξεπλεο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο δεο Rey 1916.  
30

 Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 14, 23. 
31

 θαξιαηίδνπ – Κσλζηαληηλίδνπ 2003, 214. 
32

 Servia Preliminary 1979, 185. 
33

 Servia I 2000, 5. 
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καγνχιεο»
34

 ίζσο δελ επζηαζεί πιένλ φπσο είδακε πην πάλσ, θαζψο ην χςνο απηφ, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηε Μαθεδνλία, ην δηαζέηνπλ ηνχκπεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

πςειέο. Απέλαληη απφ ηα έξβηα, ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αιηάθκνλα, δπηηθά ηεο 

ηερλεηήο ιίκλεο Πνιπθχηνπ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αιανήρ, ππήξραλ αξθεηνί 

νηθηζκνί, κέξνο ησλ νπνίσλ έρεη δερηεί ζσζηηθή έξεπλα. Γχν ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο, 

ζηελ Πνιεκίζηξα θαη ηα Λεηβάδηα, πεξηείραλ θαηάινηπα ηεο ΠΔΥ. ηελ Πνιεκίζηξα 

ν νηθηζκφο είρε ηε κνξθή ρακειήο ηνχκπαο
35

. ηα Λεηβάδηα εγθαηαζηάζεηο ησλ 

Ιζηνξηθψλ ρξφλσλ δελ επέηξεςαλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κνξθνινγία ηεο ζέζεο, ν 

κηθξφο σζηφζν νηθηζκφο δχν-ηξηψλ πξφρεηξσλ νηθηψλ
36

 ζα κπνξνχζε λα είλαη 

επίπεδνο. Μηα άιιε ηνχκπα, απηή ηνπ Απμενοσωπίος (Πίλ. LXVII), βξίζθεηαη ζηελ 

πεδηάδα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Φιψξηλαο ζην λφηην φξην κηαο ζεηξάο εμαξκάησλ κε 

κέγηζην χςνο ηα 700 κ.
37

 Η θνξπθή ηεο ηνχκπαο ππεξέρεη θαηά 13 κ. θνληηλνχ 

πνηακνχ, ελψ νη αξραίεο επηρψζεηο θαίλεηαη φηη είραλ κέγηζην πάρνο 2 πεξ. κ.
38

 Σα 

ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ηνπ  Heurtley ππνδεηθλχνπλ ινθίζθν ζρεηηθά ζηξνγγπιεκέλν, κε 

δηαζηάζεηο πεξ. 70/65 x 65/60 κ. 

Οινθιεξψλνπκε ηηο ζέζεηο ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο κε δχν πνπ 

αλαζθάπηνληαη ηα ηειεπηαία 10-15 ρξφληα ζηελ ίδηα  πεξίπνπ πεξηνρή, απηέο ηνπ 

Μάλδαινπ θαη ηνπ Αξρνληηθνχ. Ο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηνπ Μάνδαλος (Πίλ. 

LΥΥΙ, LΥΥII. 1) βξίζθεηαη ζην ιφθν ηηζάλ-Σεπέ, ηεο επαξρίαο Γηαλληηζψλ ηνπ 

λνκνχ Πέιιαο θαη αλαθέξεηαη φηη παξνπζηάδεη ηελ ηππηθή γηα ηε Μαθεδνλία κνξθή 

ηεο ηνχκπαο: κηθξφο γήινθνο έθηαζεο 5 ζηξεκκάησλ θαη χςνπο 8 κ.
39

 Η ηνχκπα ηνπ 

Απσονηικού (Πίλ. LΥΥIV – LΥΥV) απέρεη κεξηθά ρηιηφκεηξα απφ ην Μάλδαιν, 

ζεσξήζεθε δε πηζαλφ φηη ζηελ αξραηφηεηα ε ζάιαζζα ηνλ πξνζέγγηδε πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ φζν ζήκεξα
40

. Πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ηχπνπ «ηνχκπαο επί 

ηξαπέδεο», κε έθηαζε πνπ θηάλεη ηα 128 ζηξκ. θαη ζπλνιηθφ χςνο πνπ πξνζεγγίδεη ηα 

120 κ.
41

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη γεληθά ζηε Μαθεδνλία ε 

ηππηθή κνξθή εγθαηάζηαζεο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ είρε ηε κνξθή 

ηνχκπαο θπξίσο, ή ηνχκπαο επάλσ ζε ηξάπεδα. Οη ηνχκπεο ήηαλ ζπλήζσο 

ειιεηςνεηδείο ή ζρεηηθά θπθιηθέο, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζρεκάησλ απηψλ, 

ζε νθηψζρεκα ή απηφζρεκα, αλ θαη ζε ειάρηζην αξηζκφ πεξηπηψζεσλ. Γελ είδακε 

ηνχκπα λα μεπεξλά ηα 19-20 κ. ζε χςνο, ελψ είλαη πηζαλφ φηη νη αξρηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πξνηίκεζαλ εμαξρήο έλα πξνυπάξρνλ έμαξκα ηνπ εδάθνπο, πνπ 

εμειίρζεθε ζε πςειφηεξε ή ρακειφηεξε ηνχκπα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαδνρηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ θνξπθή ηνπ εμάξκαηνο. Κάζε 

λένο νηθηζκφο, ζεκειησκέλνο επάλσ ζηα εξείπηα ηνπ πξνεγνχκελνπ, αλχςσλε 

ζηαδηαθά ην αξρηθφ επίπεδν εγθαηάζηαζεο. Φαίλεηαη φηη πνιιέο ηνχκπεο είραλ 

κηθξφηεξν χςνο, μεθηλψληαο απφ ηα 3-4 κ. θαη θηάλνληαο έσο ηα 12-16. Καη πάιη 

φκσο κπνξεί λα είρε ζεκαζία ν αξηζκφο ησλ δηαδνρηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο. Απηφ πνπ κε βεβαηφηεηα δηαπηζηψζακε είλαη ε ζρεηηθφηεηα ζηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο «πςειή» θαη «ρακειή» γηα ηηο ηνχκπεο, κε κέζν φξην, θαηά ηε 

                                                           
34

 Servia Preliminary, φ.π. ππνζεκ. 32. 
35

 Υνλδξνγηάλλε-Μεηφθε 1994, 27-28.  
36

 Καξακήηξνπ-Μεληεζίδε – Παπαγηαλλάθεο 1997, 67. 
37

 Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 14, 57. Υξπζνζηφκνπ 1998, 335. 
38

 Heurtley, φ.π. Treuil 1983, 85. 
39

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1996, 143. 
40

 φ.π., 146. 
41

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1992, 151. Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – 

Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1996, 146. 
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γλψκε καο, ηα 9-10 κ. ψζηε κία ηνχκπα λα αξρίζεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο «πςειή». 

ζν γηα ην εκβαδφλ ηνπο, πεξηπηψζεηο φπσο απηή ησλ ηηαγξψλ ή ηνπ Νηηθηιί Σαο, 

κε δηαζηάζεηο πιεπξψλ ή δηακέηξνπ πνπ άγγηδαλ ηα 200 ή 250 κ., δελ θαίλεηαη λα 

ήηαλ ζπλεζηζκέλεο γηα ηηο ηνχκπεο, πξνθαλψο επεηδή νη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί δελ 

ήηαλ ηφζν κεγάινη. Γηαζηάζεηο απφ 60-70 έσο 110-120 κ. ήηαλ κάιινλ πην 

«θαλνληθέο», αθφκα θαη αλ γχξσ απφ ηηο ηνχκπεο εθηείλνληαλ ηξάπεδεο, πνπ 

δηεχξπλαλ πνιχ ην γεληθφηεξν εκβαδφλ κηαο ζέζεο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνηηκήζεθαλ ρακεινί ιφθνη ή νη πιαγηέο απηψλ, 

φηαλ ν ιφθνο είρε κεγάιν χςνο, ην νπνίν θαη πάιη δελ ήηαλ πνιχ ζπλεζηζκέλν. Γελ 

θαίλεηαη λα έιεηπαλ νξηζκέλνη επίπεδνη νηθηζκνί, πνπ είλαη βέβαηα ειάρηζηνη κπξνζηά 

ζην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ θαη κάιινλ απερνχλ ζπλήζεηεο ησλ Νενιηζηθψλ ρξφλσλ 

(δεο πεξηζζφηεξα παξαθάησ). 

πνπ ππήξρε ε δπλαηφηεηα θαίλεηαη φηη επηδησθφηαλ ε γεηηλίαζε κε ην 

πδάηηλν ζηνηρείν, άιινηε κε ηε ζάιαζζα, θαλφλαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ηεο 

Υαιθηδηθήο θαη φρη κφλν, άιινηε κε πνηάκηα, φπνπ ε ζάιαζζα δελ πξνζέγγηδε ζέζεηο, 

φπσο απηέο ζηελ ελδνρψξα ηεο Μαθεδνλίαο. ηνλ Καζηαλά ε εγθαηάζηαζε είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα κηθξφ λεζάθη κέζα ζε ιίκλε. 

 

Αλαθεξζήθακε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ νηθηζκψλ 

ηεο ΠΔΥ αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο Μαθεδνλίαο, ελψ πεξηγξάςακε ζηελ 

ηξέρνπζα ελφηεηα κε ζπληνκία ηε κξθνινγία ησλ ζέζεσλ. Οθείινπκε εδψ λα 

πξνζζέζνπκε νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο. 

Α) Οη νηθηζκνί πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ εξγαζία απηή θαη έδσζαλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα, είλαη απηνί κε νηθηζηηθά θαηάινηπα θαη φρη γεληθφηεξα 

νη εληνπηζκέλνη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο (θαη θπξίσο) νη επηθαλεηαθέο έξεπλεο. 

Β) Σν γεγνλφο φηη απνπζηάδνπλ νη επίπεδνη νηθηζκνί ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ηνχκπεο, έρεη απνδνζεί
42

, ηνπιάρηζηνλ γηα ην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζηελ απνπζία επηθαλεηαθψλ εξεπλψλ εληαηηθνχ ραξαθηήξα, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρψλ ηεο πεδηάδαο ηεο Γξάκαο θαη ησλ εξξψλ. εκεηψλεηαη 

φηη νη επίπεδνη νηθηζκνί είλαη ιηγφηεξν επδηάθξηηνη απφ ηηο ηνχκπεο, ελψ ε πξαθηηθή 

ηεο επίπεδεο εγθαηάζηαζεο είλαη γλσζηή απφ ηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Μαθεδνλία, 

θαζψο θαη ηε λφηηα εξβία θαη δπηηθή Βνπιγαξία. ηηο επηζεκάλζεηο απηέο γηα ηνπο 

επίπεδνπο νηθηζκνχο ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνλνινγηθφ ζηάδην πνπ θαζνξίδεη ηε 

κεηάβαζε απφ ηε Νεφηεξε Νενιηζηθή/Υαιθνιηζηθή πξνο ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνχ θαη φρη ην ζχλνιν ηεο ΠΔΥ ζε βάζνο. Δπνκέλσο είλαη πηζαλφ λα κελ έρνπλ 

ηζρχ γηα ην ζχλνιν ηεο Πξψηκεο Υαιθνθξαηίαο, ή γηα νιφθιεξε ηε Μαθεδνλία ηελ 

ίδηα πεξίνδν. 

Γ) Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ αξραηνιφγσλ ηεο 

Μαθεδνλίαο πνπ θέξλνπλ ζην θσο φιν θαη πεξηζζφηεξεο πξντζηνξηθέο ζέζεηο θαη ζηα 

ηξία γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο επηθξάηεηαο απηήο, παξαηεξήζακε φκσο φηη 

πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ εξγαζία καο ζέζεσλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα άιια 

νηθηζηηθά δεδνκέλα ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ εδψ θαη λα δψζνπλ πεξηζζφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα. Αο ζεκεησζεί φηη πνιιέο ζέζεηο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ 

έγηλαλ γλσζηέο παξεκπηπηφλησο, κέζα απφ ηηο πξνζπάζεηεο λα εξεπλεζεί θπξίσο ην 

λενιηζηθφ παξειζφλ ηεο Μαθεδνλίαο. ε πνιιέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

ππνδεηθλχεηαη ε ζπλέρεηα απφ ην λενιηζηθφ ζηάδην δσήο πξνο ηελ Πξψηκε 

Υαιθνθξαηία, αλ φρη φζνλ αθνξά ηα θηλεηά επξήκαηα φπσο ε θεξακηθή, ηνπιάρηζηνλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαηνίθεζεο θαη ησλ θαηαζθεπαηηθψλ ηερληθψλ ησλ θαηνηθηψλ, αιιά 

                                                           
42

 Παπαδφπνπινο, φ.π. ππνζεκ. 4, 98. 
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θαη ζηα αληηθείκελα ηνπ εζσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ. Απηή ε δηαπίζησζε ζα είρε κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηερληθψλ ή ησλ ηδεψλ γεληθφηεξα, 

δελ πξέπεη σζηφζν λα μερλάκε φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο «πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο» 

δηαπηζηψζεθε θελφ αλάκεζα ζην χζηαην λενιηζηθφ ζηάδην θαη ηηο βεβαησκέλεο θάζεηο 

ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζε θάπνηα ζέζε. Γηα ηε δηαπίζησζε ηέηνησλ θελψλ 

κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα αλαηξέμεη ζην πξψην ηκήκα ηεο εξγαζίαο απηήο, φπνπ 

γηα θάζε νηθηζκφ μερσξηζηά παξαηίζεηαη ε ζηξσκαηνγξαθία ηνπ, ρσξίο λα 

ηζρπξηδφκαζηε φηη θαιχπηνπκε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ή θάζε πεξίπησζε ζε βάζνο. 

 

 

Οη ζέζεηο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή θαη αλαθέξνληαη ζην ηξέρνλ 

θεθάιαην, ζεκεηψλνληαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε ηεο εηθ. 1. 

 

 

 
 

 

Εικ. 1 
 

Οη ζέζεηο ηεο Μαθεδνλίαο κε νηθηζηηθά θαηάινηπα ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ: 

Αναηολική Μακεδονία: 1. Νηηθηιί Σαο, 2. ηηαγξνί, 3. Αξθαδηθφο, 4. Πεληάπνιε, 5. 

Κξπνλέξη Νέσλ Κεξδπιιίσλ, Κενηρική Μακεδονία: 6. Άγηνο Μάκαο, 7. 

Μνιπβφππξγνο, 8. ίβεξε, 9. Πνιχρξνλν θαη Θενδσξέηθα, 10. Σνξψλε (Λήθπζνο), 

11. Δπαλνκή (Κξηηζαλά), 12. Μεζεκεξηαλή Σνχκπα Σξηιφθνπ, 13. Σνχκπα Αρηάινπ 

Β, 14. Καζηαλάο, 15. Αμηνρψξηνλ (Βαξδαξφθηζα), Δυηική Μακεδονία: 16. έξβηα, 

17. Αηαλή: Πνιεκίζηξα, Λεηβάδηα, 18. Αξκελνρψξηνλ, 19. Μάλδαιν, 20. Αξρνληηθφ. 
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Β. Χρονολογικό Πλαίσιο 

(με αναυορά στην Ιστορία της Έρεσνας) 

(Πίλ. 1, ζει. 117) 

 

 

 

 

θνπόο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ δελ είλαη ε ρξνλνιόγεζε ηεο Πξώηκεο 

Υαιθνθξαηίαο ζηε Μαθεδνλία, νύηε νπνηαδήπνηε δηόξζσζε ησλ ρξνλνινγηθώλ 

ζπζρεηηζκώλ, ζρεηηθώλ ή απόιπησλ, πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηηο αλεζθακκέλεο ή 

εξεπλεκέλεο κε άιιν ηξόπν (όπσο ε επηθαλεηαθή έξεπλα) ζέζεηο. Πνιύ ζεκαληηθέο 

εξγαζίεο, πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη επαξθώο ην δήηεκα απηό, έρνπλ ήδε θαηαηεζεί, είηε 

αθνξνύλ γεληθόηεξα ζηε ρξνλνιόγεζε ηνπ πξντζηνξηθνύ Αηγαίνπ
1
, είηε απνθιεηζηηθά 

ζηε ρξνλνιόγεζε ηεο Μαθεδνληθήο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ
2
. Υξήζηκα 

ζηνηρεία γηα ηε ρξνλνιόγεζε ησλ αηγαηαθώλ ζέζεσλ, καδί κε νξηζκέλεο πεξηγξαθέο 

θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία, έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε λεόηεξεο επίζεο εξγαζίεο
3
, 

ελώ ιεπηνκεξή επξεηήξηα
4
 γηα θάζε ζηάδην ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ έρνπλ 

δεκνζηεπηεί θαη ζηα ειιεληθά, απνηειώληαο πνιύηηκνπο νδεγνύο γηα ηελ έξεπλα, 

ηνπιάρηζηνλ έσο ην ζηάδην πνπ βξηζθόηαλ ε ηειεπηαία πεξίπνπ θαηά ην έηνο έθδνζεο 

ησλ εξγαζηώλ απηώλ. Γελ πξέπεη, εμάιινπ, λα μερλάκε πην εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο, 

πνπ έρνληαο ζθνπό λα ζπδεηήζνπλ νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ βίνπ ηνπ πξντζηνξηθνύ 

αλζξώπνπ
5
, πξνζζέηνπλ ή αλαθεθαιαηώλνπλ ρξνλνινγηθά ζηνηρεία, ρξήζηκα γηα ηνπο 

ζπζρεηηζκνύο ζέζεσλ θαη πεξηνρώλ αθόκα θαη απνκαθξπζκέλσλ κεηαμύ ηνπο. Απηέο 

νη πξνζπάζεηεο, από ηηο νπνίεο καο ελδηαθέξνπλ εδώ θπξίσο όζεο δηαπξαγκαηεύνληαη 

ρξνλνινγηθά δεηήκαηα ηεο ΠΔΥ ζηε Μαθεδνλία, έρνπλ μεθηλήζεη πνιύ λσξίο ζηνλ 

20
ν
 αη.

6
, ζπλερίδνληαη δε ακείσηεο

7
, θαη απνηεινύλ ηνπο κάξηπξεο επίπνλεο αιιά 

απνδνηηθήο εξγαζίαο ζε έλα δύζθνιν ζπρλά θαη αθαλζώδεο πεδίν. 

Πξόζεζή καο ζηελ ηξέρνπζα ελόηεηα είλαη ε έληαμε ησλ νηθηζκώλ ηεο 

Μαθεδνλίαο κε αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζε έλα 

θαηά ην δπλαηόλ ζπγθεθξηκέλν ρξνλνινγηθό πιαίζην, ε δεκηνπξγία δειαδή ελόο 

ελδεηθηηθνύ πίλαθα ρξνλνιόγεζεο, ώζηε λα αληρλεπζνύλ πηζαλά ζηάδηα ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζπλεζεηώλ ηεο πεξηόδνπ (ρσξίο λα είλαη 

                                                 
1
 Βι. γηα παξάδεηγκα Warren – Hankey 1989. 

2
 Γηα παξάδεηγκα Aslanis 1985, όπνπ θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ζπζρεηηζηνύλ ηα ζηξώκαηα ηνπ 

Καζηαλά κε δηάθνξεο ζέζεηο ηεο θεληξηθήο, θπξίσο, Μαθεδνλίαο, ελώ αλαθέξνληαη θαη νη ζπζρεηηζκνί 

κε ηνπο ηηαγξνύο, ηα έξβηα, ηελ Πεληάπνιε θαη άιιεο ζέζεηο. εκαληηθή είλαη ε δηόξζσζε ζηελ 

εξγαζία απηή θαη ε έληαμε ζε νξζόηεξν ρξνλνινγηθό πιαίζην ησλ επξεκάησλ ηνπ Heurtley, πνπ 

εμήρζεζαλ ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε έξεπλα δελ είρε πξνρσξήζεη όζν ζήκεξα (βι. ζρεηηθά θαη 

ππνζ. 6). 
3
 Βι. Review γηα ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ ζην Αηγαίν θαη Alram-Stern 2004 γηα ηελ Πξώηκε 

Υαιθνθξαηία ζηνλ ίδην γεσγξαθηθό ρώξν. 
4
 Βι. πξηόπνπινο 1995, όπνπ ζε έλα νγθώδεο έξγν ηαμηλνκνύληαη νη αηγαηαθέο ζέζεηο, αλαθέξνληαη 

ζπλνπηηθά ηα επξήκαηά ηνπο θαη παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή κε απηέο βηβιηνγξαθία. 
5
 Βι. γηα παξάδεηγκα Treuil 1983. 

6
 Αμηνζεκείσηεο είλαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ Heurtley ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο 

ηνπ, πνπ έγηλαλ ηε δεθαεηία 1920-1930 θαη δεκνζηεύνληαη ζηα BSA ηεο πεξηόδνπ αιιά θαη ζην 

Heurtley, PM. Αξθεηά ζεκεία ησλ ρξνλνινγήζεσλ απηώλ έρνπλ αλαζεσξεζεί κε ηελ πξόνδν ηεο 

έξεπλαο, σζηόζν νη βάζεηο ηέζεθαλ ηόηε, ζε κηα επνρή πνπ ηα εξγαιεία ηεο κειέηεο ήηαλ ιηγόηεξα, νη 

ζπλζήθεο δπζθνιόηεξεο θαη νη θίλδπλνη γηα αζηνρίεο απμεκέλνη. 
7
 Σν πεξηνδηθό ΑΕΜΘ είλαη ν αςεπδέζηεξνο κάξηπξαο γηα όιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη 

εηεζίσο ζηε βόξεηα Διιάδα από ηηο αξκόδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

αιιά θαη ηηο μέλεο αξραηνινγηθέο ζρνιέο πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηθξάηεηα απηή ηεο ρώξαο καο. 
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απαξαίηεην όηη ζα δηαπηζησζνύλ) θαη λα κελ γίλεηαη γεληθώο ιόγνο γηα έλα ηόζν 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Πξνζπαζώληαο λα παξαθνινπζήζνπκε ζε ρξνλνινγηθά 

ζηάδηα ηνπο νηθηζκνύο ίζσο έρνπκε ηελ επθαηξία γηα κηα ρξνλνινγηθή θαη 

γεσγξαθηθή ηαμηλόκεζε ηεο «αξρηηεθηνληθήο» θαη ηνπ εζσηεξηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπο, 

θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα λα δηαπηζηώζνπκε πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε βάζνο 

ρξόλνπ θαη πξνηηκήζεηο θαηά πεξηθέξεηα ή ζέζε. 

Μία παξαδνρή είλαη απαξαίηεηε: ε έλαξμε ηεο ΠΔΥ ζηε λνηηόηεξε Διιάδα 

δελ αληηζηνηρεί απνιύησο κε ηελ έλαξμε ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζηε Μαθεδνλία. 

Ζ ηειεπηαία θάλεη ηα πξώηα ηεο βήκαηα ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

πξώηε, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη ζρεδόλ ζύγρξνλε ηεο ΠΔ ΗΗ πεξηόδνπ ή ελόο 

πνιύ πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ ηεο ΠΔ Η. Δπνκέλσο δελ έρεη ηόζε ζεκαζία λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηνπο ρξνλνινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο ησλ νηθηζκώλ ηεο 

Μαθεδνλίαο ζε ζπλδπαζκό κε απηνύο ηνπ «θύξηνπ ειιαδηθνύ θνξκνύ», αιιά θπξίσο 

ηηο αληηζηνηρίεο κεηαμύ ησλ ηδίσλ. Οη αξρηηεθηνληθέο εμάιινπ κνξθέο ηεο 

Μαθεδνλίαο, θπξίσο ηα παζζαιόπεθηα νηθήκαηα, δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα 

αλαδεηήζνπλ ηελ πηζαλή πξνέιεπζή ηνπο ζηε λνηηόηεξε Διιάδα, αιιά κόλν ζε 

βνξεηόηεξεο πεξηνρέο, ή ζε γεγελείο λενιηζηθέο παξαδόζεηο. Οη αλαθνξέο ζηηο 

ρξνλνινγηθέο θάζεηο ηνπ λνηηόηεξνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ, όπνπ ππήξμε απνιύησο 

απαξαίηεην, γίλνληαη γηα ηελ νξζόηεξε ρξνλνινγηθή θαηάηαμε ησλ νηθηζκώλ ηεο 

πξντζηνξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Ρίρλνληαο κηα γξήγνξε καηηά ζηελ ηζηνξία ηεο έξεπλαο κπνξνύκε λα 

ηαμηλνκήζνπκε ηνπο Μαθεδνληθνύο νηθηζκνύο ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζε ηξεηο 

θύξηεο νκάδεο, αλαιόγσο κε ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία εξεπλήζεθαλ. Ο ζπλδπαζκόο 

ρξνλνιόγεζεο θαη επνρήο αλαζθαθηθήο έξεπλαο είλαη αλαπόθεπθηνο, θαζώο ζε έλα 

ηόζν κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ θαιύπηεη νπζηαζηηθά νιόθιεξν ηνλ 20
ν
 αη. θαη 

ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 έρνπλ ζεκεησζεί αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο 

ρξνλνινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο θαη ζπγρξνληζκνύο, κε απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε 

αξρηηεθηνληθώλ θαηαινίπσλ ζε πξσηκόηεξα ή πζηεξόηεξα ζηάδηα. 

Οξηζκέλνη από ηνπο καθεδνληθνύο νηθηζκνύο ηεο ΠΔΥ, αλεζθακκέλνη ζην 

ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αη. ή ζηα ηειεπηαία ρξόληα πξηλ από απηό, απνηεινύλ 

ζήκεξα ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο γηα ηε ρξνλνιόγεζε ζηε Μαθεδνλία. Από απηνύο 

ζα αξρίζνπκε. 

 

Οι δεκαεηίες 1961-1979 

 

Οη Σιηαγποί (έξεπλα 1968-1969) ζεσξνύληαη γηα πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο 

δεθαεηίεο έλα από ηα ζεκεία απηά. Με ζηξσκαηνγξαθία ζε απνζέζεηο ζπλνιηθνύ 

πάρνπο 11 κ. απέδσζαλ πέληε ρξνλνινγηθέο θάζεηο
8
, από ηηο νπνίεο νη δύν, 

αξηζκεκέλεο σο IV θαη V, αληηζηνηρνύλ ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. Ζ θάζε 

IV, ζηξσκαηνγξαθεκέλε επάλσ από ηε λενιηζηθή θάζε ΗΗΗ, αλ θαη κεζνιάβεζε 

ρξνλνινγηθό θελό ελόο έσο ηξηώλ αηώλσλ
9
, απνδόζεθε θαηόπηλ ζπζρεηηζκώλ κε ηε 

Θεζζαιία θαη ηε λνηηόηεξε Διιάδα
10

, αιιά θαη ην βνξεηναλαηνιηθό Αηγαίν, ηελ 

Σξνία θαη ηα Βαιθάληα
11

, ζηελ πξώηε από ηηο ηξεηο θάζεηο ηεο καθεδνληθήο ΠΔΥ. 

Ωζηόζν μεθηλά ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην ζε ζύγθξηζε κε ηελ έλαξμε ηεο Πξώηκεο 

                                                 
8
 Sitagroi Η 1986, 10. Έρνπλ δνζεί δηνξζσκέλεο ρξνλνινγήζεηο, πνπ απνθιίλνπλ από ηηο αληίζηνηρεο 

ξαδηνρξνλνινγήζεηο θαηά 400 έσο 700/800 έηε, κε ηελ απόθιηζε λα κεηώλεηαη όζν θαηεβαίλεη ε 

Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. 
9
 Elster 1997, 21. Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 2, 825. 

10
 Warren – Hankey, ό.π. ππνζεκ. 1, 42-3. 

11
 Sitagroi, ό.π. ππνζεκ. 8, 429 θεμ., 482-484. 
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Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζηε λνηηόηεξε Διιάδα. Ζ επόκελε πεξίνδνο V, δηαηξέζεθε ζε 

δύν θάζεηο, ηηο Va θαη Vb
12

, νη νπνίεο, θαηόπηλ αλάινγσλ κε ηνπο παξαπάλσ 

ζπζρεηηζκνύο, ζεσξήζεθαλ αληίζηνηρεο ησλ δύν επόκελσλ ζηαδίσλ ηεο Πξώηκεο 

Υαιθνθξαηίαο
13

 (κέζε θαη ύζηεξε ΠΔΥ), ηόζν ζηε Μαθεδνλία όζν θαη ζηε 

λνηηόηεξε Διιάδα, κε απνηέιεζκα ε ζηξσκαηνγξαθία ησλ ηηαγξώλ λα εθπξνζσπεί 

νιόθιεξε ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ ζηε Μαθεδνλία. 

ρεδόλ ακέζσο κεηά ηελ αλαζθαθή ησλ ηηαγξώλ αθνινύζεζε ε έξεπλα ζηα 

Σέρβια (έξεπλα 1971-1973), ζπκπιεξώλνληαο θαη επεθηείλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπ Heurtley πνπ εξγάζηεθε ζηε ζέζε 60 ρξόληα λσξίηεξα. Όπσο θαη γηα ηνπο 

ηηαγξνύο, έγηλε πξνζπάζεηα λα νξηζηνύλ αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηηο θάζεηο πνπ 

δηαθξίζεθαλ ζηε ζέζε κε ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ ηεο Μαθεδνλίαο αιιά θαη 

ηεο λνηηόηεξεο Διάδαο. Απνηέιεζκα ήηαλ λα απνδνζνύλ ζηελ Πξώηκε Υαιθνθξαηία 

νη θάζεηο 8, 9 θαη 10 ησλ λεόηεξσλ αλαζθαθώλ, πνπ, όπσο απνδείρηεθε, δελ 

θάιππηαλ αληίζηνηρν κε ηνπο ηηαγξνύο δηάζηεκα, θαζώο ε αξραηόηεξε από απηέο 

(θάζε 8), έδσζε ρξνλνιόγεζε ειαθξώο πζηεξόηεξε από ηνπο ηηαγξνύο IV θαη 

ζεσξήζεθε ιίγν πξσηκόηεξε από ηνλ ΠΜ ΗΗ Μύξην θαη ηελ ΠΔ ΗΗ Λέξλα
14

. Πξέπεη, 

επνκέλσο, ε θάζε 8 λα ζεσξεζεί σο ηκήκα ελόο αξθεηά πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ ηεο 

πξώηκεο θάζεο ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, κε θάιπςε ελόο κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο 

ΠΔ ΗΗ πεξηόδνπ. Οη δύν επόκελεο θάζεηο 9 θαη 10 ησλ εξβίσλ, πνπ ζπλήζσο δελ 

δηαρσξίδνληαη απζηεξά, αιιά αληηκεησπίδνληαη καδί σο ε δεύηεξε από ηηο δύν θύξηεο 

πεξηόδνπο ηεο ΠΔΥ ζηε ζέζε, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ αληίζηνηρεο πξνο ηελ ύζηεξε 

ΠΔ ΗΗ θαη ηελ πξώηκε ΠΔ ΗΗΗ
15

. Οη ρξνλνινγηθνί ζπζρεηηζκνί πνπ πξνηείλεη ν Aslanis 

θαηεβάδνπλ ηε δεύηεξε πεξίνδν ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζηα έξβηα (θάζεηο 9 

θαη 10) έσο ην ηέινο ηεο ΠΔ ΗΗΗ ή θαη αξγόηεξα
16

. 

Ζ ζηξσκαηνγξαθία ηνπ Καζηανά (έξεπλα 1975-1979) ζεσξήζεθε ζεκαληηθή 

γηα ηε ρξνλνιόγεζε ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζηε Μαθεδνλία. Ζ εξγαζία ηνπ 

Αζιάλε
17

 βνεζά πνιύ, όρη κόλν ζηελ αληηζηνηρία ζεκαληηθώλ ζέζεσλ κε πιηθό ηεο 

πεξηόδνπ, νη νπνίεο εξεπλήζεθαλ ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη., αιιά θαη ζηε 

ρξνλνινγηθή ηνπο ζρέζε κε ζέζεηο πνπ εξεπλήζεθαλ ζηε δεθαεηία 1920-1930 από 

ηνλ Heurtley
18

 (δεο γηα ηηο αλαζθαθέο απηέο παξαθάησ). Ο Καζηαλάο απέδσζε 

ζηξώκαηα πνπ θαιύπηνπλ νιόθιεξε ηελ Πξώηκε Υαιθνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο. Ζ 

έλαξμε ηεο πεξηόδνπ αληηζηνηρεί θαη εδώ κε ηελ έλαξμε ηεο ΠΔ ΗΗ ζηε λνηηόηεξε 

Διιάδα. ην πξώηκν ζηάδην ηεο Μαθεδνληθήο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο εληάζζνληαη 

ηα ζηξώκαηα 28-24 ηεο ζέζεο (πξώηκε θαη κέζε ΠΔ ΗΗ), ζην κέζν ζηάδην ηα 

ζηξώκαηα 23a θαη 23b (ύζηεξε ΠΔ ΗΗ), ελώ ζην ύζηεξν ζηάδην ην ζηξώκα 22b 

(θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο ΠΔ ΗΗΗ)
19

. Με ην πξώηκν ζηάδην ζπζρεηίζηεθαλ ε 

θάζε IV ησλ ηηαγξώλ
20

 θαη 8 ησλ εξβίσλ. ην κέζν θαη ύζηεξν ζηάδην 

αληηζηνηρνύλ νη θάζεηο Va θαη Vb ησλ ηηαγξώλ θαη 9-10 ησλ εξβίσλ. Αξθεηέο 

αθόκα ζέζεηο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηε ζηξσκαηνγξαθία ηνπ Καζηαλά θαη πξνβιήζεθαλ 

νη αληηζηνηρίεο ηνπο, όπσο ε Πεληάπνιε θαη ην Νηηθηιί-Σαο, αιιά θαη νη εξεπλεκέλεο 

από ηνλ Heurtley. 

                                                 
12

 ό.π., 19. 
13

 Warren – Hankey, ό.π. ππνζεκ. 1, 43. 
14

 Servia I 2000, 18. 
15

 Servia Preliminary 1979, 226. 
16

 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 2, 317-320. 
17

 ό.π. 
18

 Γεο ζρεηηθά Heurtley, PM αιιά θαη ζηα BSA ηεο πεξηόδνπ, όπσο παξαπέκπνπκε ζε απηά ζην πξώην 

ηκήκα ηεο εξγαζίαο καο. 
19

 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 2, 317-320. 
20

 ό.π., 273-5 γηα ηνπο ηηαγξνύο θαη 276-278 γηα ηα έξβηα. 
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Σελ ίδηα επνρή έγηλε ε αλαζθαθή ζηελ Πενηάπολη (πεξί ην 1978), πνπ έδσζε 

δύν θάζεηο ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, θαινύκελεο σο Η θαη ΗΗ, νη νπνίεο 

ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο θάζεηο ησλ ηηαγξώλ IV θαη V
21

. Ο Γξακκέλνο αληηκεηώπηζε 

ηε θάζε Πεληάπνιεο Η σο αληίζηνηρε ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο ηνπ Αηγαηαθνύ ρώξνπ, 

ελώ ε Alram-Stern παξαζέηεη ηε γεληθεπκέλε πιένλ άπνςε πνπ θαηεβάδεη ην ηέινο 

ηεο θάζεο ζηελ πεξίνδν ησλ ηηαγξώλ Va
22

. O Αζιάλεο, ζύκθσλνο κε ηελ άπνςε 

απηή ζπζρεηίδεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο θάζεο (Πεληάπνιε Ηα) κε ηελ πεξίνδν ησλ 

ηηαγξώλ IV θαη ηελ πξώηκε θάζε ηνπ Καζηαλά, ελώ έλα κηθξόηεξν (Πεληάπνιε Ηβ) 

ην κνηξάδεη κεηαμύ ηεο ύζηεξεο πεξηόδνπ ησλ ηηαγξώλ IV θαη κεγάινπ κέξνπο ηεο 

Va
23

, πξνηείλνληαο γηα απηό ηελ αληηζηνηρία κε ην πξώηκν ζηάδην ηεο κέζεο θάζεο 

ηνπ Καζηαλά. Σε θάζε Πεληάπνιεο ΗΗ ηνπνζεηεί ηνπνζεηεί ελ κέξεη παξάιιεια πξνο 

ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ Va θαη νιόθιεξε ηελ πεξίνδν Vb ησλ ηηαγξώλ (Πεληάπνιε 

IIα), ελώ ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο (Πεληάπνιε IIβ) ζεσξεί πζηεξόηεξν ηεο θάζεο Vb. 

Γεληθόηεξα, ε πεξίνδνο Πεληάπνιεο Η ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο ηκήκα ηνπ πξώηνπ 

ζηαδίνπ ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζηε Μαθεδνλία, παξάιιειν πεξίπνπ πξνο ηελ 

ΠΔ Η θαη κέξνο ηεο ΠΔ ΗΗ, ελώ ε θάζε Πεληάπνιεο ΗΗ ρξνλνινγείηαη γεληθά ζην 

δεύηεξν ηκήκα ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ηκήκαηα ηεο ΠΔ ΗΗ 

θαη ΗΗΗ ηνπ λνηηόηεξνπ Αηγαηαθνύ ρώξνπ
24

. Δδώ ζα αληηκεησπηζζνύλ νη δύν θάζεηο σο 

αληίζηνηρεο ηεο Πξώηκεο (Πεληάπνιε Η) θαη ηεο Μέζεο θαη Ύζηεξεο (Πεληάπνιε ΗΗ) 

Μαθεδνληθήο ΠΔΥ. 

Οη ειιελνγαιιηθέο αλαζθαθέο ζην Νηικιλί Ταρ μεθίλεζαλ ην 1961 θαη 

επηθεληξώζεθαλ ζε δύν ηνκείο, ηνλ ειιεληθό θαη ηνλ γαιιηθό. Ζ έξεπλα ζηε ζέζε 

μεπεξλά βεβαίσο ηηο «δύν δεθαεηίεο 1961-1979» πνπ ηέζεθαλ σο επηθεθαιίδα ηεο 

ππνελόηεηαο απηήο, θαζώο κεηά ην πξώην αλαζθαθηθό πξόγξακκα ηεο πεξηόδνπ 

1961-1975 (ζε ζπλεξγαζία J. Deshayes θαη Γ. Θενράξε) αθνινύζεζε λέα πεξίνδνο 

αλαζθαθηθήο δηεξεύλεζεο, από ην 1986, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Αξραηνινγηθήο 

Δηαηξείαο (Υ. Κνπθνύιε-Υξπζαλζάθε) θαη ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο 

Αζελώλ (R. Treuil)
25

. Πιένλ, ην επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ επηθεληξώζεθε ζηε 

λενιηζηθή, θπξίσο, εγθαηάζηαζε ηεο ζέζεο. Οη έξεπλεο όισλ απηώλ ησλ δεθαεηηώλ 

νδήγεζαλ ζηελ απνζαθήληζε ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο ηνπ πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ, πνπ 

απέδσζε νηθηζηηθά θαηάινηπα ηεο Νενιηζηθήο επνρήο (Νηηθηιί Σαο Η θαη ΗΗ), αιιά θαη 

ηεο Αξραηόηεξεο (Νηηθηιί Σαο ΗΗΗ) θαη Νεόηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ (Νηηθηιί Σαο 

ΗV)
26

. Ζ θάζε ΗΗΗ δηαηξέζεθε κε ηε ζεηξά ηεο, ζύκθσλα κε ηε ζηξσκαηνγξαθία, ζε 

δύν ππνπεξηόδνπο, ηελ πεξίνδν Νηηθηιί Σαο ΗΗΗΑ (ζηξώκαηα 17-13), πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε θάζε ηηαγξώλ IV
27

 θαη ηελ Πξώηκε πεξίνδν Α ηνπ Καζηαλά
28

, επνκέλσο ζηελ 

πξώηκε ΠΔΥ ηεο Μαθεδνλίαο, θαη ηελ πεξίνδν Νηηθηιί Σαο ΗΗΗΒ (ζηξώκαηα 11-3), ε 

νπνία ζπγρξνλίζηεθε κε ηε θάζε ηηαγξώλ V
29

 θαη ηε Μέζε θαη Ύζηεξε πεξίνδν ηνπ 

Καζηαλά
30

 (κέζε θαη ύζηεξε ΠΔΥ ζηε Μαθεδνλία). 

 

                                                 
21

 Γξακκέλνο 1981, 128. Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 3, 823. 
22

 Alram-Stern, ό.π., 823, όπνπ ε θάζε Πεληάπνιεο Η θξίλεηαη αληίζηνηρε ησλ ηηαγξώλ IV/Va θαη 

ρξνλνινγείηαη ζην 2560/2670-2900/3000 π.Υ. (παξαζέηεη ηηο πζηεξόηεξεο ρξνλνινγήζεηο δεύηεξεο 

θαηά ζεηξά). 
23

 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 2, 273-5. 
24

 Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 3, πίλ. ζει. 148. 
25

 Κνπθνύιε-Υξπζαλζάθε θά 1996, 681. 
26

 Dikili Tash I, 20. 
27

 Séfériadès 1983, 639. 
28

 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 2, 272-273 θαη πίλ. ζει. 274. 
29

 Séfériadès, ό.π. ππνζεκ. 27. 
30

 Aslanis ό.π. ππνζεκ. 2, 272-273 θαη πίλ. ζει. 274. 
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Οι αναζκαθές ηοσ Μεζοπολέμοσ 

 

Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ ζπγρξνληζκώλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο, νη νπνίεο ζεσξνύληαη θαηά θάπνην ηξόπν σο «ρξνλνινγηθνί 

νδεγνί» γηα ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ ζηε Μαθεδνλία, ζα αλαθεξζνύλ νη δύν 

άιιεο νκάδεο εξεπλεκέλσλ ζέζεσλ, ε ρξνλνιόγεζε ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη ζηελά από 

εθείλεο. Ζ πξώηε νκάδα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο παιαηόηεξεο αλαζθαθέο, θπξίσο απηέο 

ηνπ Heurtley, νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ πεξί ην 1930 θαη έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ 

έξεπλα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζηε Μαθεδνλία. ηε δεύηεξε νκάδα 

ζπγθαηαιέγνληαη νη πην πξόζθαηεο έξεπλεο νηθηζκώλ ηεο Μαθεδνλίαο, θπξίσο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δύν ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ζσζηηθέο, 

ή αξρηθά ηέηνηεο, νη νπνίεο κάιηζηα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ εηήζηα έθδνζε ηνπ ΑΕΜΘ, 

από όπνπ ζπλήζσο καζαίλνπκε όια ηα «ηειεπηαία λέα». Γηα ιίγεο από ηηο ηειεπηαίεο 

έρνπλ εθδνζεί πιήξεηο δεκηζηεύζεηο, ελώ νη πεξηζζόηεξεο είλαη γλσζηέο κόλν από 

πξνθαηαξθηηθέο αλαθνξέο. 

Αξθεηνί, ινηπόλ, νηθηζκνί κε θαηάινηπα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζηε 

Μαθεδνλία δηεξεπλήζεθαλ από ηνλ Heurtley, ζε κηα επνρή πνπ νη ρξνλνινγήζεηο δελ 

είραλ αθόκα απνθξπζηαιισζεί πιήξσο (δηαδηθαζία πνπ ζπλαληά δπζθνιίεο αθόκα 

θαη ζηελ επνρή καο), επνκέλσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα 

νπνία εθείλνο θαηέιεμε ρξεηάζηεθε λα αλαζεσξεζνύλ. ε όιεο απηέο ηηο 

αλαζεσξήζεηο αλαθεξζήθακε ζην πξώην ηκήκα ηεο εξγαζίαο απηήο όπνπ παξαηέζεθε 

ν θάζε νηθηζκόο ρσξηζηά, δελ ζα ηηο επαλαιάβνπκε επνκέλσο εδώ. Θα ζεκεησζνύλ 

όκσο ελ ζπληνκία ηα ηειηθά ρξνλνινγηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο 

νηθηζκνύο απηνύο, ώζηε λα ηνπνζεηεζνύλ νη εγθαηαζηάζεηο ζε έλα ρξνλνινγηθό 

πιαίζην επηθνπξηθό γηα ηελ εμέηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο. 

Μεηαμύ ησλ ζέζεσλ απηώλ πξέπεη λα ζεκεησζνύλ δύν αθόκα, πνπ 

εξεπλήζεθαλ πξηλ από ηελ επνρή ηνπ Heurtley, από ηελ «Αξραηνινγηθή Τπεξεζία 

ηεο ηξαηηάο ηεο Αλαηνιήο» ησλ Γάιισλ κε επηθεθαιήο ηνλ L. Rey. H Γθόλα ή 

Γόλα, ηνπ ηύπνπ ηεο «ηνύκπαο επί ηξαπέδεο», απέδσζε θαηά ηνλ Rey
31

, κεηαμύ 

άιισλ, αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα κηαο «πξν-κπθελατθήο» θάζεο κε έλα «πξσηόγνλν» 

θαη έλα «γεσκεηξηθό» ζηάδην. Ο Heurtley ζπκπεξηέιαβε ηε ζέζε ζην βηβιίν ηνπ γηα 

ηε Μαθεδνλία, ζπζρεηίδνληαο ηελ «πξσηόγνλε» θεξακηθή ηνπ Rey κε ην ζηξώκα 

εγθαηάζηαζεο Α, ελώ ηε «γεσκεηξηθή πξν-κπθελατθή», επεμεγεκαηηθά 

«Ακαπξόρξσκε»
 32

, κε ην ζηξώκα Β
33

. Σν ζηξώκα Α ζπγρξνλίζηεθε κε ηελ Πξώηκε 

θαη Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. Ζ άιιε ζέζε είλαη ε ηνύκπα ζηηο έδεο, γηα ηελ νπνία 

επίζεο ν Heurtley δηεπθξηλίδεη όηη ην θαηώηεξν ζηξώκα Α πεξηείρε θαηάινηπα ηεο 

Πξώηκεο θαη Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ
34

. Όζνλ αθνξά γεληθόηεξα ζηελ έξεπλα ηνπ 

Rey, θαίλεηαη όηη ε κεζνδνινγία ηνπ πξνθάιεζε νξηζκέλεο αζπλέπεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

νξζή απόδνζε ησλ ηνπσλπκίσλ, αθνύ παξέβιεςε ζπρλά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη 

ληόπηνη θάηνηθνη ζπλήζηδαλ λα νλνκαηίδνπλ ηνπο ιόθνπο / ηνύκπεο θαη πξνρώξεζε ζε 

ζπζρεηηζκνύο κε ηα θνληηλόηεξα ζεκαληηθά ρσξηά ζε θάζε πεξηνρή
35

. Οη 

πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαλνήζεηο απηέο έρνπλ πιένλ δηνξζσζεί. 

Οη θπξηόηεξεο ζέζεηο πνπ αλέζθαςε ν Heurtley, ηνπιάρηζηνλ από ηελ άπνςε 

ηεο «ηθαλνπνηεηηθήο» δηαηήξεζεο αξρηηεθηνληθώλ θαηαινίπσλ ηεο Μαθεδνληθήο 

                                                 
31

 Βι. ζρεηηθά Rey 1916 αιιά θαη 1917-1919 γηα ηα επξήκαηα από ηε ζέζε, ε νπνία εξεπλήζεθε από 

ην Φεβξνπάξην ηνπ 1916 έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ 1917. 
32

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 6, 24 σποζημείωζη. 1. 
33

 ό.π., 23-24. 
34

 ό.π., 24. 
35

 Pazaras 1974, 268-273. 
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Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, ήηαλ ν Άγηνο Μάκαο, ην Αμηνρώξηνλ (Βαξδαξόθηζα), ην 

Αξκελνρώξηνλ, ε Δπαλνκή (Κξηηζαλά) θαη ν Μνιπβόππξγνο.  Οξηζκέλεο άιιεο 

ζέζεηο θαίλεηαη όηη γλώξηζαλ θάζεηο ηηο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, σζηόζν δελ 

ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα, ίζσο επεηδή δελ ήζαλ αμηόινγα, αλ 

θαη παξαηίζεηαη πεξηγξαθή ηεο θεξακηθήο ηνπο
36

. Ζ εξγαζία ηνπ Αζιάλε
37

 βνεζά 

ηδηαίηεξα ζηελ νξζή ρξνλνινγηθή έληαμε ησλ ζέζεσλ απηώλ, γηα ηηο πεξηζζόηεξεο 

από ηηο νπνίεο ρξνλνινγηθή ζύλνςε παξέρεη θαη ε Alram-Stern
38

, καδί κε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. 

Γηα ηε δύζθνιε πεξίπησζε ηνπ Αγίος Μάμα, όπνπ απνθαιύθζεθαλ 

ζηξώκαηα όισλ ησλ πεξηόδσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, σζηόζν δελ ζηάζεθε δπλαηόο 

ν ππνινγηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαδνρηθώλ νηθηζκώλ
39

, παξέρεη δηνξζσκέλνπο 

ρξνλνινγηθνύο ζπγρξνληζκνύο ν Αζιάλεο
40

, πνπ, ζπζρεηίδνληαο ηε ζηξσκαηνγξαθία 

ηεο ζέζεο κε απηή ηνπ Καζηαλά, απνδίδεη ζε θάζε θάζε ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο 

ζπγθεθξηκέλα ζηξώκαηα από όιεο ηηο ηνκέο ζηελ ηνύκπα. Έηζη, ηα ζηξώκαηα 33
ν 

– 

29
ν
 ζπγρξνλίδνληαη κε ηελ πξώηκε θαη καθξνβηόηεξε θάζεο ηεο Μαθεδνληθήο ΠΔΥ, 

ην 28
ν
 ρνλδξηθά κε ηε κέζε, ελώ ην πξώην ηκήκα ηνπ 27

νπ
 κε ηελ ύζηεξε. Αιιά θαη ε 

Τούμπα Επανομήρ/Κπιηζανών
41

 ζπγρξνλίδεηαη κε ηνλ Καζηαλά, κε απνηέιεζκα λα 

απνδίδνληαη ζηελ πξώηκε Μαθεδνληθή ΠΔΥ νη νηθηζκνί Η έσο IV (ζηξώκαηα 28
ν
 – 

24
ν
 Καζηαλά), ελώ ζηε κέζε θαη ύζηεξε ΠΔΥ νη νηθηζκνί V (Φάζε ηηαγξώλ Va) θαη 

VI (Φάζε ηηαγξώλ Vb) αληηζηνίρσο. ηελ Τούμπα Αξιοσωπίος απνθαιύθζεθαλ 

αξθεηνί δηαδνρηθνί νηθηζκνί, νη πέληε θαηώηεξνη από ηνπο νπνίνπο απνδόζεθαλ θαη 

ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο Μαθεδνληθήο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. Ο Heurtley 

αλέζθαςε θαη κειέηεζε ηηο επηρώζεηο ηεο ηνύκπαο ζε δηαδνρηθά κέηξα θαη εκίκεηξα, 

κε απνηέιεζκα λα ζπζρεηηζζνύλ κε ηνπο νηθηζκνύο 1 – 5 ηα εκίκεηξα 35
ν
 – 29

ν
, πνπ 

θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο, όπσο βέβαηα θαη νη αλαινγνύληεο νηθηζκνί, απνδόζεθαλ 

ζε όιεο ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο. ηελ πξώηκε ΠΔΥ 

απνδόζεθαλ από ηνλ Αζιάλε
42

 ηα εκίκεηξα 35
ν
 – 33

ν
, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη νηθηζκνί 1 – 3, ζηε κέζε ΠΔΥ ηα εκίκεηξα 33
ν
 – 31/30

ν 

(νηθηζκόο 4), ελώ ζηελ ύζηεξε ΠΔΥ ηα εκίκεηξα 31/30
ν
 – 30/29

ν
 (νηθηζκόο 5). Ζ 

Τούμπα Απμενοσωπίος παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε πνιππινθόηεηα, αθνύ εθηόο από ηηο 

αλαζθαθέο ηνπ Heurtley
43

 πξαγκαηνπνίεζε λέα έξεπλα ε ΗΕ΄ Δ.Π.Κ.Α. (1996-1997). 

ηάζεθε επνκέλσο αλαγθαίν λα ζπζρεηηζζνύλ θαη λα ζπγρξνληζζνύλ ηα επξήκαηα 

ησλ δύν αλαζθαθηθώλ πεξηόδσλ, όπσο θαη έγηλε, γηα λα απνδεηρζεί όηη ηα θαηάινηπα 

ζηε ζέζε αλήθαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, ηόζν απηά 

ησλ νηθηζκώλ ηνπ Heurtley, όζν θαη απηά ησλ ζηξσκάησλ VII έσο θαη III ηεο 

λεόηεξεο αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ
44

. ηελ ελόηεηα γηα ηελ Σνύκπα Αξκελνρσξίνπ 

παξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζεκεηώλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηά. ηνλ 

Μολςβόπςπγο ε εγθαηάζηαζε αλήθε θπξίσο ζηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, σζηόζν 

                                                 
36

 Βι. γηα παξάδεηγκα Heurtley – Ralegh-Radford 1928-30, γηα ηελ Σνύκπα ζην Πεξηβνιάθη 

(αξαηζέ), όπνπ αλαθέξνληαη όιεο νη επηβεβαησκέλεο θεξακηθά θάζεηο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, όρη 

όκσο θαηάινηπα ησλ νηθηζκώλ πνπ ζα αληηζηνηρνύζαλ ζ’ απηέο. 
37

 Aslanis ό.π. ππνζεκ. 2. 
38

 Alram-Stern ό.π. ππνζεκ. 3, 784-5 Αξκελνρώξηνλ, 804 Αμηνρώξηνλ, 812-13 Δπαλνκή (Κξηηζαλά), 

813-15 Άγηνο Μάκαο. Γελ αλαθέξεηαη ζηνλ Μνιπβόππξγν, πξνθαλώο επεηδή ε ζέζε αλήθεη θπξίσο 

ζηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. 
39

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 6, 4. 
40

 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 2, 240 θεμ. 
41

 ό.π., 228 θεμ. 
42

 ό.π., 207 θεμ. 
43

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 6, 57 θεμ. 
44

 Υξπζνζηόκνπ 1998, 335, 338-9. Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 3, 784. 



Χρονολογικό Πλαίζιο – Ιζηορία ηης Έρεσνας 

115 

 

από ηνλ Heurtley εξεπλήζεθαλ ηα θαηάινηπα δύν νηθηζκώλ ηεο ΠΔΥ
45

, πνπ, όπσο 

ζεκεηώζεθε θαη ζηελ ελόηεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε, αληηζηνηρνύλ πηζαλώο ζηε κέζε 

θαη ύζηεξε θάζε ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. 

 

Νεόηερες αναζκαθές 

 

Οη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ έρνπλ απμήζεη ηηο γλώζεηο καο ζρεηηθά 

κε ηελ Μαθεδνληθή Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, αθνύ, εθηόο από ην ελδηαθέξνλ γηα 

αλαζθαθέο ζε παιαηόηεξεο γλσζηέο ζέζεηο ή έξεπλα ζηηο απνζήθεο όπνπ θηινμελείηαη 

ε θεξακηθή ηνπο, πνιιέο, ζσζηηθέο θπξίσο, αλαζθαθέο, απνθάιπςαλ θαηάινηπα ηεο 

πεξηόδνπ, γηα ηα νπνία δίλνληαη αθξηβέζηεξεο ή γεληθόηεξεο ρξνλνινγήζεηο, αλάινγα 

κε ην ζηάδην ζην νπνίν έρεη πξνρσξήζεη ε κειέηε ηνπο. 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε ηε ΗΕ΄ 

Δ.Π.Κ.Α., έρεη νδεγήζεη ζηελ αλαζθαθηθή δηεξεύλεζε δύν νηθηζκώλ ζηελ πεδηάδα 

Πέιιαο-Ζκαζίαο, ηνπ Αξρνληηθνύ θαη ηνπ Μάλδαινπ. ην Απσονηικό αληρλεύζεθαλ 

δύν θύξηεο θάζεηο ηεο Υαιθνθξαηίαο, κία κε παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα, 

ρξνλνινγεκέλε ζηελ ύζηεξε θάζε ηεο Μαθεδνληθήο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, θαη κία 

κε ιίζηλα ζεκέιηα, πνπ αληηζηνηρεί ζηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ
46

. Ζ θάζε ησλ 

παζζαιόπεθησλ νηθνδνκεκάησλ απέδσζε ηέζζεξηο νηθηζηηθνύο νξίδνληεο, ζηνπο 

νπνίνπο απνδόζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο θαηνηθίεο, κε ελδηαθέξνπζεο πήιηλεο 

θαηαζθεπέο, νη νπνίεο ζπδεηνύληαη ζε ζρεηηθό θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο. Σα 

ζεκαληηθόηεξα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα πξνέξρνληαη από ηνλ νξίδνληα IV, όπνπ 

δηαζώζεθαλ ηα ιείςαλα πέληε ζπηηηώλ, κε ξαδηνρξνλνινγήζεηο θαη θεξακηθή ηεο 

ύζηεξεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο θαη ησλ αξρώλ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ
47

. 

ην Μάνδαλο ήξζαλ ζην θσο θαηάινηπα πνπ αλήθνπλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνπο 

ζηε Νενιηζηθή επνρή (Μάλδαιν Η θαη ΗΗ), αιιά έλα θνκκάηη ηνπο, κε θαηνηθίεο 

ζεκειησκέλεο επάλσ ζηε λενιηζηθή εγθαηάζηαζε, αλήθεη ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ (Μάλδαιν ΗΗΗ), κε ξαδηνρξνλνινγήζεηο κεηαμύ 2950 θαη 2200 π.Υ., πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηε θάζε IV θαη Va ησλ ηηαγξώλ. Σν γεγνλόο απηό ζπγρξνλίδεη ην 

Μάλδαιν ΗΗΗ κε ηελ πξώηκε θαη κέζε ΠΔΥ ηεο Μαθεδνλίαο. ηε δπηηθή Μαθεδνλία 

αλήθεη θαη ε πεξηνρή ηεο Αιανήρ ζηελ Κνδάλε, όπνπ επηθαλεηαθέο έξεπλεο θαη 

ζσζηηθέο αλαζθαθέο έρνπλ θαηαδείμεη αιιά θαη απνθαιύςεη κεγάιν αξηζκό 

νηθηζκώλ. Γηα έλαλ από απηνύο, ζηελ Πνιεκίζηξα, δόζεθε ρξνλνιόγεζε ζηελ 

πξνρσξεκέλε ΠΔΥ
48

, ελώ γηα απηόλ ζηα Λεηβάδηα, ζηε κεηάβαζε κεηαμύ Σειηθήο 

Νενιηζηθήο θαη Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ
49

. 

Αξθεηέο άιιεο ζέζεηο αλαζθάθεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε Μαθεδνλία, 

ζην πιαίζην ζσζηηθήο ή ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο, νξηζκέλεο δε από απηέο απέδσζαλ 

θαηάινηπα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. ηελ επξύηεξε επηθξάηεηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο εξεπλήζεθαλ ζέζεηο όπσο ε Μεζεκεξηαλή Σνύκπα 

Σξηιόθνπ, ε Σνύκπα Αγρηάινπ Β, ην Πνιύρξνλν, ε Σνξώλε θαη ε ίβεξε. ηε 

Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος αληρλεύζεθε θαηνίθεζε πνπ θαηαιάκβαλε όιεο ηηο 

θάζεηο ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, κε ξαδηνρξνλνινγήζεηο από ην 2900 πεξ. γηα ηελ 

αξραηόηεξε θάζε
50

, έσο θαη ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αηώλεο ηεο 3
εο

 π.Υ. ρηιηεηίαο γηα 

ηελ πζηεξόηεξε. Αλαγλσξίζηεθαλ δεζκνί κε ηηο θάζεηο ησλ ηηαγξώλ IV, V, θαη Va, 

                                                 
45

 Heurtley – Ralegh-Radford 1927-1928, 159-60. Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 6, 14-6. 
46

 Merousis 2004, 1293. 
47

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 2002, 457. 
48

 Υνλδξνγηάλλε-Μεηόθε 1994, 28. 
49

 Καξακήηξνπ-Μεληεζίδε – Παπαγηαλλάθεο 1997, 67. 
50

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα 2002, 152. 
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αιιά θαη ηελ Πεληάπνιε Η θαη ΗΗ. Από ηε ζηξσκαηνγξαθία ηεο Τούμπαρ Αγσιάλος Β 

απνπζίαδαλ θεξακηθά ζρήκαηα ησλ πξώηκσλ θάζεσλ ηεο Μαθεδνληθήο ΠΔΥ, ελώ νη 

δύν θηεξηαθέο θάζεηο πνπ εληνπίζζεθαλ ζηε ζέζε ρξνλνινγήζεθαλ ζηα κέζα 

πεξίπνπ ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο
51

. Αλαγλσξίζζεθαλ δεζκνί κε ηελ θεξακηθή από ηε 

Μεζεκεξηαλή Σνύκπα Σξηιόθνπ, αιιά θαη κε εθείλε ηεο θάζεο ηηαγξώλ Vb ζηελ 

αλαηνιηθή Μαθεδνλία
52

. Ζ Alram-Stern ηνπνζεηεί θαη ηηο δύν θάζεηο ζηε κέζε 

ΠΔΥ
53

. Γηα ην Πολύσπονο παξέρεηαη ε πιεξνθνξία όηη βξέζεθε νηθηζκόο ησλ 

πξνρσξεκέλσλ θάζεσλ ηεο ΠΔΥ
54

, όπσο θαη γηα ηε ζέζε Θενδσξέηθα, ζηελ άκεζε 

πεξηνρή ηεο ζύγρξνλεο θνηλόηεηαο Πνιπρξόλνπ
55

. Γελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη 

δηαθνξέο ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο Σίβηπηρ (βόξεηνο ηνκέαο), αθνύ θαη εδώ 

ζεκεηώζεθαλ, όπσο θαη γηα ην Πνιύρξνλν, ρξνλνινγηθνί ζπζρεηηζκνί κε ηε θάζε Vb 

ησλ ηηαγξώλ θαη ηελ πεξίνδν Α ηνπ Καζηαλά
56

. Ζ εγθαηάζηαζε ζηελ Τοπώνη 

ζπζρεηίζζεθε κέζσ ηεο θεξακηθήο ηεο κε ηνλ ρξνλνινγηθό νξίδνληα ζέζεσλ όπσο ν 

Καηαλάο, ην Αμηνρώξηνλ, ηα Κξηηζαλά θαη ν Άγηνο Μάκαο, αιιά θαη νξηζκέλεο 

ζέζεηο ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ
57

. Γηα ηα πξντζηνξηθά θαηάινηπα ηεο ζέζεο 

δόζεθε ρξνλνιόγεζε γεληθά ζηελ ΠΔΥ
58

. 

Γύν αθόκα ζέζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία καο, ην Κξπνλέξη Νέσλ 

Κεξδπιιίσλ ζην λνκό εξξώλ θαη ε Σνύκπα Γξάκαο/Αξθαδηθνύ ζην λνκό Γξάκαο. 

Ζ πξντζηνξηθή επίρσζε ζην Κπςονέπι ρξνλνινγήζεθε θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

ζηε λεόηεξε λενιηζηθή (ηηαγξνί ΗΗΗ, Νηηθηιί Σαο ΗΗ, Γήκεηξα ΗΗ), αληρλεύζεθαλ, 

σζηόζν, ιίγεο θάζεηο θαηνίθεζεο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ
59

. Σα επίπεδα 

εγθαηάζηαζεο ηεο ΠΔΥ ήηαλ δύν
60

, θαίλεηαη δε όηη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ 

πξώηκε θάζε ηεο Μαθεδνληθήο ΠΔΥ. ηελ Τούμπα Απκαδικού αλαγλσξίζηεθε έλα 

κεηαβαηηθό ζηάδην από ηελ Σειηθή Νενιηζηθή πξνο ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ
61

, 

επνκέλσο ηα θαηάινηπα από ηε ζέζε πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ αλάκεζα ζηα 

αξραηόηεξα ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζηε Μαθεδνλία, θαη λα ζεσξεζνύλ 

αληηπξνζσπεπηηθά ησλ πηζαλώλ αιιαγώλ θαη δηαθνξνπνηήζεσλ, ή όπνηαο πηζαλήο 

«αξρηηεθηνληθήο» πξνόδνπ ή ζηαζηκόηεηαο ραξαθηεξίδεη ην θαηώθιη ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ ζηε βόξεηα Διιάδα. 

 

Σν ρξνλνινγηθό πιαίζην ζην νπνίν εληάρζεθαλ νη πξναλαθεξζέληεο νηθηζκνί 

απνηειεί ηνλ νδεγό γηα ηελ αλίρλεπζε αιιαγώλ θαη πξνηηκήζεσλ ζε νηθνδνκηθνύο 

ηύπνπο, θαηαζθεπαζηηθά ζηαδίσλ θαη ηερληθέο, αξρηηεθηνληθέο κνξθέο θαη εζσηεξηθό 

εμνπιηζκό ησλ θαηνηθηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζηε 

Μαθεδνλία. Γηα γεληθόηεξε δηεπθόιπλζε αθνινπζεί πίλαθαο όπνπ ζεκεηώλνληαη νη 

ρξνλνινγηθέο αληηζηνηρίεο ησλ ζέζεσλ, ζαθώο ζε γεληθέο γξακκέο, ώζηε λα ππάξρεη 

ε δπλαηόηεηα κηαο γξήγνξεο καηηάο ζε ώξα αλάγθεο. 
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Γ. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
 

Γ.1. Οσςπώζειρ, Χωποηαξία, Πληθςζμόρ, Πολεοδομικόρ Ιζηόρ 
 

 

 

 

Α. Πιθανά οσςπωμαηικά έπγα 

 

Οη νηθηζκνί ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Χαιθνχ ζηε Μαθεδνλία, επνρή θαηά 

ηελ νπνία νρπξψζεηο έρνπλ εληνπηζζεί ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ επξχηεξνπ αηγαηαθνχ 

ρψξνπ, δελ έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνδψζεη ζηνηρεία νρπξσκαηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο. Ωζηφζν νξηζκέλεο ελδείμεηο θαη θαηάινηπα καξηπξνχλ φηη έξγα κε 

πηζαλφ πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηήξα δελ ήηαλ άγλσζηα, σζηφζν θάζε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ηνπο απέρεη πνιχ απφ νπνηαδήπνηε γελίθεπζε. Σέζζεξηο απφ ηνπο 

νηθηζκνχο πνπ εμεηάζζεθαλ ζην πξψην ηκήκα ηεο εξγαζίαο απηήο ελδερνκέλσο 

ππνδεηθλχνπλ ηελ εθδήισζε ηέηνηνπ ελδηαθέξνληνο θαη κάιηζηα κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ζε θάζε πεξίπησζε. Μαδί κε εθείλνπο ζα αλαθεξζνχκε επίζεο ζηε Θάζν, 

πεξηνρή πνπ δελ εμεηάζζεθε εδψ, θαζψο δελ αλήθεη ζηε καθεδνληθή αθηνγξακκή ή 

ελδνρψξα, αιιά απνηειεί ηκήκα ηνπ λεζησηηθνχ αηγαηαθνχ ρψξνπ. ηνηρεία 

νρπξσκαηηθήο πξαθηηθήο σζηφζν απφ ηε λήζν δελ κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ, ιφγσ 

ηεο εγγχηεηάο ηεο κε ηηο καθεδνληθέο αθηέο, πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα έρεη 

νδεγήζεη ζε αιιειεπηδξάζεηο πνηθίιεο κνξθήο. 

 Η πεξηζζφηεξν επηβεβαησκέλε πεξίπησζε νρπξσκαηηθνχ έξγνπ, αιιά θαη ε 

ρξνλνινγηθά αξραηφηεξε, πξνέξρεηαη απφ ην Μάνδαλο ζηε δπηηθή Μαθεδνλία, 

απνηειεί κάιηζηα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα γηα ην γεγνλφο φηη πνιιά αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία ηεο καθεδνληθήο ΠΔΧ ίζσο νθείινληαη ζε γεγελή λενιηζηθή παξάδνζε θαη 

φρη ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο
1
. Οη δχν πεξίβνινη πνπ εληνπίζζεθαλ ζηε ζέζε (Πίλ. 

LXXΙΙ. 2, LXXΙΙΙ. 1) θαίλεηαη φηη ζεκειηψζεθαλ ζηελ Σειηθή Νενιηζηθή, πεξίνδν 

αθκήο ηνπ νηθηζκνχ
2
, ελψ δελ απνθιείζηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ Πξψηκε Δπνρή 

ηνπ Χαιθνχ. Βξέζεθαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή, ζπγθεθξηκέλα ζηελ θνξπθή ηεο ηνχκπαο, 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο αζπλήζηζηνη γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ Ύζηεξε 

Νενιηζηθή, ελψ ζεσξήζεθε φηη ν ραξαθηήξαο ηνπο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

νρπξσκαηηθφο, ή πεξηνξηζηηθφο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα νξηνζεηνχζε ρψξνπο γηα 

θαζεκεξηλέο εξγαζίεο
3
. Ίζσο κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε θνηλφ ζχζηεκα, θαζψο δελ 

απείραλ πνιχ κεηαμχ ηνπο, αθνχ ν κεγαιχηεξνο ζε δηαηεξεκέλεο δηαζηάζεηο (κήθνο 

18 κ., πιάηνο 2,40 κ., ζσδφκελν χςνο 1,40 κ.
4
) (Πίλ. LXXΙΙ. 2, δεμηά), εληνπίζζεθε 

ζηελ θνξπθή ηεο ηνχκπαο, φπνπ «πξνζηάηεπε» ηε ΒΑ πιεπξά ηνπ νηθηζκνχ, ελψ ν 

δεχηεξνο (Πίλ. LXXΙΙ. 2, αξηζηεξά, LXXΙΙΙ. 1), κφιηο 3 κ. καθξχηεξα θαη εμσηεξηθά 

ηνπ πξψηνπ. Απφ απηφλ δηαηεξήζεθε κηθξφ ηκήκα ΒΓ ηεο θνξπθήο πξνο ηελ πιαγηά. 

Πξνθαλψο ε ρξήζε ηνπο ζηελ ΠΔΧ, πέξαλ ηεο Νενιηζηθήο, ζηεξίρζεθε ζε 

θαηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο, πνπ ππνδεηθλχνληαη εμάιινπ απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ 

θεξακηθή. Αλαθέξεηαη φηη νη αλψηεξεο ζηξψζεηο ησλ πεξηβφισλ απνηεινχληαλ απφ 

κεγάινπο ιίζνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζε αθαλφληζηε δηάηαμε, ελψ νη θαηψηεξεο 

                                                           
1
 Γεο γηα παξάδεηγκα Παπαδφπνπινο 2002, 106, φπνπ επαλαιακβάλεηαη ε άπνςε ησλ Κνπθνχιε-

Χξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ, 1992, 242, ζρεηηθά κε ηελ «εμέιημε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ» ζε 

αληηπαξαβνιή κε ηελ «αλαδήηεζε παξάιιεισλ αξρηηεθηνληθψλ πξνηχπσλ ζε άιιεο πεξηνρέο». 
2
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1988, 128. 

3
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1993, 1208. 

4
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ, φ.π. ππνζεκ. 2, 127. 
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βξέζεθαλ θαλνληθά δηαηεηαγκέλεο. Οη πξψηεο ζπλνδεχνληαλ απφ θεξακηθή ηεο ΠΔΧ, 

ελψ νη δεχηεξεο απφ λενιηζηθή. Η πξνζζήθε ιίζσλ ζηελ ΠΔΧ ππνδεηθλχεη, θαηά ηε 

γλψκε καο, κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία, ηνπιάρηζηνλ ζε βαζκφ εθκεηάιιεπζεο ελφο 

πξνυπάξρνληνο νρπξσκαηηθνχ έξγνπ. Όζν δε γηα ηελ πηζαλή ιεηηνπξγία ηνπο, ζηελ 

νπνία ήδε αλαθεξζήθακε, θαίλεηαη φηη ε εξκελεία πεξί πηζαλψλ δηαρσξηζηηθψλ 

πεξηβφισλ γηα «ηε δεκηνπξγία σθέιηκσλ ρψξσλ γηα δηάθνξεο θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο», απνηειεί επίδξαζε ησλ απφςεσλ ηνπ Χνπξκνπδηάδε γηα ην λενιηζηθφ 

Γηκήλη, κε ην νπνίν αλαγλσξίζζεθαλ αλαινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

ρψξνπ
5
. 

Οη αλαζθαθέο ηνπ 1979 ζηνλ Καζηανά έθεξαλ ζην θσο ηκήκαηα δχν νηθηψλ 

πνπ κνηξάδνληαλ θνηλφ ηνίρν θαη ρξνλνινγήζεθαλ ζε χζηεξν ζηάδην ηεο πξψηκεο 

ΠΔΧ, θαζψο εληνπίζζεθαλ ζην ζηξψκα 24
6
 (πίλ. LVI. 1-2). Απφ ηνπο δχν απηνχο 

ρψξνπο ν έλαο, νξζνγψληαο θάηνςεο, θαηαιάκβαλε ζρεδφλ νιφθιεξν ην πιάηνο ηνπ 

αλεζθακκέλνπ ρψξνπ, γεγνλφο πνπ έδσζε ηελ επθαηξία γηα ηε κειέηε θαη άιισλ 

δεηεκάησλ, φπσο ν εζσηεξηθφο εμνπιηζκφο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηνηθίαο. Ο δεχηεξνο απνθαιχθζεθε θαηά κηθξφ κφλν ηκήκα, σζηφζν ζεσξήζεθε 

ζαθέο φηη πξνεμείρε θαηά 1 πεξ. κ. ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ζπίηη. Η 

παξαηήξεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε ησλ δχν θαηνηθηψλ, νη νπνίεο 

βξίζθνληαλ ζηηο παξπθέο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Καζηαλά, ππέδεημε φηη ζπλνιηθά ηα ζπίηηα 

ζηελ άθξε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα δηαηάζζνληαλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εμσηεξηθνί 

ηνπο ηνίρνη λα δηακνξθψλνπλ έλαλ νρπξσκαηηθφ πεξίβνιν χςνπο 2 πεξ. κ. Πξφθεηηαη 

γηα έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ δελ έρεη παξάιιεια ζηε Μαθεδνλία, απαληά σζηφζν ζην 

Ezero ηεο Βνπιγαξίαο: νη νηθηζκνί ηεο Βνπιγαξίαο παξνπζηάδνπλ γεληθφηεξα αξθεηέο 

νκνηφηεηεο κε ηνπο καθεδνληθνχο, θαζψο πξνηηκνχληαη νη ηνχκπεο θαη ηα 

παζζαιφπεθηα νηθήκαηα, ζην Ezero απφ ηηο πξψηκεο θάζεηο ηεο ΠΔΧ, ελψ ζε άιιεο 

ζέζεηο φπσο ζηε Nova Zagora θαη ζην Ongyanovo αξγφηεξα
7
. 

Έλα αθφκε κνξθνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν απαζρφιεζε ηνπο 

κειεηεηέο θάπνηαο ζέζεο ζε ζρέζε κε ηα πηζαλά νρπξσκαηηθά έξγα ηεο ΠΔΧ, 

πξνέξρεηαη απφ ηε Φάζε 8 ησλ αλαζθαθψλ ηνπ 1971-1973 ζηα Σέρβια. Έλαο 

αξηζκφο δχζθνια εξκελεπφκελσλ νξπγκάησλ (Πίλ. LXII. 2), πεξί ηα ηέζζεξα ή 

πέληε
8
, παξνπζίαδαλ ηηο εμήο κνξθή θαη δηαζηάζεηο: κε επξχηεξν άλνηγκα θαη 

ζηελφηεξν ππζκέλα είραλ ζρήκα V, πνπ ζηελ θνξπθή είρε πιάηνο θπκαηλφκελν 

κεηαμχ 2,20 θαη 5 κ. ελψ ρακειά κεηαμχ 0,25 θαη 0,40 κ. Σν βάζνο ηνπο νξηδφηαλ απφ 

απφηνκα ζθακκέλεο πιεπξέο έσο ηα 3,5 πεξ. κ. απφ ηελ άλσ επηθάλεηα. Γέρηεθαλ δχν 

εξκελείεο, νη νπνίεο ακέζσο αλαθαινχλ ηηο αληίζηνηρεο γηα ηνπο νρπξσκαηηθνχο 

πεξηβφινπο απφ ην Μάλδαιν: απνδφζεθαλ ζε δηπιφ νκφθεληξν ακπληηθφ ζχζηεκα 

αιιά θαη ζε πεξηβφινπο πνπ νξηνζεηνχζαλ ρσξηζηέο νκάδεο θαηαζθεπψλ. Σέζζεξηο 

παζζαιφηξππεο ζηνλ ππζκέλα δχν νξπγκάησλ ζεσξήζεθαλ σο εληζρπηηθέο γηα ηελ 

εξκελεία ηνπ ζπλφινπ σο νρπξσκαηηθνχ έξγνπ. Ωζηφζν, δχν παξαηεξήζεηο ήξζαλ ζε 

αληίζεζε κε ηελ άπνςε απηή. Σα νξχγκαηα δελ είραλ ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ 

ή θαλνληθφ ζρέδην, ελψ αλάινγα νξχγκαηα φζνλ αθνξά ζηε κνξθή θαη ρξνλνιφγεζή 

ηνπο, απνθαιχθζεθαλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο γέθπξαο ηεο ηερλεηήο ιίκλεο 

Πνιπθχηνπ. Σα δεδνκέλα απηά κάιινλ απνκάθξπλαλ ηελ ηδέα απνθαηάζηαζεο ελφο 

ηεηξάγσλνπ πεξηβφινπ απφ δηπιά νξχγκαηα θαη κε δχν ή ηέζζεξηο ζπλνιηθά 

εηζφδνπο
9
. 

                                                           
5
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ, φ.π. ππνζεκ. 3. 

6
 Aslanis 1985, 45-53. 

7
 Harding 2000, 44. Nikolova 1999, 28. 

8
 Servia I 2000, 55. 

9
 φ.π. 
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Πέξαλ ηεο αζαθνχο ρξήζεο ηνπο σζηφζν, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε εδψ 

θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ παξνπζία θαη ηε κνξθή ησλ 

νξπγκάησλ απηψλ ζηα έξβηα. θξαγίζηεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θάζεο 9, ελψ 

ε απφξξηςε παιαηψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο έγηλε ζηαδηαθά, 

επνκέλσο ζα ήηαλ αλνηρηά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε δηάξθεηα ηεο θάζεο 8. 

Σν κεγάιν βάζνο ηνπο θαη νη θνηλέο δηαζηάζεηο νξηζκέλσλ ζηελ θνξπθή ππέδεημαλ 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο αλεμάξηεησλ νηθνγελεηαθψλ νκάδσλ ή νιφθιεξεο 

ηεο θνηλφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη ε δεχηεξε εξκελεία πνπ 

δέρηεθαλ, απηή ηεο απνκφλσζεο νκάδσλ θαηνηθηψλ, σζηφζν δελ βξέζεθαλ 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ ζα ππνζηήξηδαλ κηα ηέηνηα άπνςε. 

Δλδηαθέξνπζα γηα ηελ ηξέρνπζα ελφηεηα είλαη πηζαλψο κηα παξαηήξεζε ηνπ 

Heurtley γηα ηελ Επανομή, φπνπ εληνπίζζεθαλ αξθεηνί δηαδνρηθνί νηθηζκνί ηεο 

Πξψηκεο Χαιθνθξαηίαο, επάλσ απφ ηα εξείπηα ηεο Ύζηεξεο Νενιηζηθήο. χκθσλα 

κε ηνλ αλαζθαθέα, πξηλ απφ ηνλ πξψην νηθηζκφ ηεο ΠΔΧ θαη αθνχ ηζνπεδψζεθε ε 

θνξπθή ηεο ηνχκπαο, παξέκεηλε πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο πξνκαρψλαο χςνπο 

1,50 κ. ζην ρείινο ηεο εγθαηάζηαζεο
10

 (Πίλ. XXXVI. 1). Πίζσ απφ ηνλ πξνκαρψλα ε 

θιηηχο δηακνξθψζεθε ζε άλδεξα θαη δέρηεθε ιηγφηεξεο απφ 12 θαηνηθίεο. 

Αθνινχζεζαλ πέληε αθφκα νηθηζκνί, ν θαζέλαο επάλσ ζηα θαηάινηπα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ, ζπλήζεο δει. ηξφπνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηνχκπαο κε ζσξεπηηθφ 

ηξφπν. Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε εάλ ζηελ πξψηε ηνπ θάζε ν πξνκαρψλαο 

απηφο είρε πηζαλφ νρπξσκαηηθφ ζθνπφ, ελψ δελ αλαθέξεηαη αλαλέσζε ηνπ χςνπο ηνπ 

κε θάζε λέα εγθαηάζηαζε. 

ηελ εηζαγσγηθή παξάγξαθν αλαθεξζήθακε ζηε Θάζν, απφ φπνπ 

πξνέξρνληαη ζηνηρεία νρπξσκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο. Οη αλαζθαθέο ζηε Σκάλα 

έθεξαλ ζην θσο θαηάινηπα παξάιηνπ νηθηζκνχ φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 1350-1400 η.κ., 

ν νπνίνο πεξηβαιιφηαλ απφ νρχξσζε (Πίλ. LXXXIV. 1). Σν ηείρνο παξνπζίαδε δχν 

νηθνδνκηθέο ηερληθέο
11

. Απηή ηεο ηρζπάθαλζαο ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ, πνπ 

ζεσξήζεθε αξραηφηεξν ρξνλνινγηθά θαη ζπζρεηίζηεθε κε ηελ Σξνία Ι, ην Αλαηνιηθφ 

Αηγαίν θαη ηνλ λνηηφηεξν ειιαδηθφ ρψξν, θαη κία ηερληθή κε θξνθάιεο ηεο παξαιίαο, 

πην άηαθηα θαη αζηαζψο δνκεκέλεο, πνπ ζεσξήζεθε πζηεξφηεξε θαη επέβαιε κεγάιν 

πάρνο ζηελ νρχξσζε. Γχν πχιεο, επίζεο δηαθνξεηηθήο ρξνλνιφγεζεο, απνηεινχζαλ 

ζηνηρεία ηνπ πεξηβφινπ, κε ηε κία απφ απηέο εληζρπκέλε κε εμσηεξηθέο αληεξίδεο θαη 

δχν εζσηεξηθέο εζνρέο ηνπ ηείρνπο, πηζαλνχο πξνκαρψλεο. Η δεχηεξε πχιε 

πξνζηαηεπφηαλ απφ κηα θακππιφζρεκε πξνέθηαζε ηνπ ηείρνπο. 

 

Μια-δςο παπαηηπήζειρ για ηην πποέλεςζη ηων ιδεών 

 

Σν παξάδεηγκα ηεο θάιαο ην αλαθέξακε εδψ ψζηε λα ππνδεηρζεί φηη ε 

νρπξσκαηηθή αξρηηεθηνληθή, δεδνκέλσλ ησλ ειάρηζησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηεο 

παξαδεηγκάησλ, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, δελ ζα ήηαλ άγλσζηε ζηηο 

καθεδνληθέο ζέζεηο ηεο ΠΔΧ, θαζψο ε Θάζνο είλαη γεηηνληθή ησλ καθεδνληθψλ 

αθηψλ θαη ελδερνκέλσο γλσζηή ζηε καθεδνληθή ελδνρψξα ηεο πεξηφδνπ. Ωζηφζν, 

ζεσξνχκε φηη ε εηθφλα απφ ηε λήζν παξαπέκπεη ζε ιηγφηεξν γλσζηέο ζηε Μαθεδνλία 

πξαθηηθέο, πεξηζζφηεξν νηθείεο φκσο ζηε λνηηφηεξε Διιάδα (γηα παξάδεηγκα ζηε 

Λέξλα – αο επαλαιάβνπκε εδψ ηελ ηερληθή ηεο «ηρζπάθαλζαο») θαη ηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ (π.ρ. ζην Καζηξί ηεο χξνπ). Δμάιινπ έρεη παξαηεξεζεί θαη αιινχ φηη ην 

νρπξσκαηηθφ απηφ έξγν απφ ηε θάια ζπκίδεη «παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζχλζεησλ 

                                                           
10

 Heurtley, PM, 21. 
11

 Κνπθνχιε-Χξπζαλζάθε 1987, 391. 
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νηθηζηηθψλ πξνηχπσλ απφ ζέζεηο ηνπ Βφξεηνπ Αηγαίνπ, φπσο ε Μπιε Πνιηφρλε, ην 

Μηθξφ Βνπλί θαη ε Σξνία, αλαγθάδνληάο καο λα εληάμνπκε ηε Θάζν ζην λεζησηηθφ 

ζχκπιεγκα ηνπ Β.Α. Αηγαίνπ»
12

. 

Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά γεληθφηεξα ζηελ πξνέιεπζε νξηζκέλσλ κνξθψλ 

θαη ηδεψλ, νη επηδξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνηθίιεο θαη πξνεξρφκελεο απφ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Γελ κπνξνχκε, γηα παξάδεηγκα, λα παξαβιέςνπκε 

ζηνηρεία νρπξσκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο απφ βνξεηφηεξεο πεξηνρέο, φπσο έλαλ ιίζηλν 

νρπξσκαηηθφ πεξίβνιν απφ ηηο πξψηκεο θάζεηο ηνπ νηθηζκνχ ζην Ezero
13

. Αιιά θαη 

γηα ηα ηδηφηππα νξχγκαηα ησλ εξβίσλ ίζσο ππήξμαλ νξηζκέλα παξάιιεια, αθφκα 

θαη αλ δελ ήηαλ γλσζηά ζηνλ καθεδνληθφ απηφ νηθηζκφ, ή δελ επηηεινχζαλ ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία κε εθείλα. Πξνέξρνληαη κάιηζηα απφ ηε Βνπιγαξία, φπνπ θαη ην Ezero. 

Έλα ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ νξχγκαηα πεξηέβαιιε ηνλ 

νηθηζκφ Ovcharitsa ΙΙ (Πίλ. LXXXIV. 2), φπνπ ζπλεζίδνληαλ ηα παζζαιφπεθηα 

νηθνδνκήκαηα (πξψηκα ζηάδηα κέζεο ΠΔΧ ζηε ζέζε)
14

, ελψ έλα ζρεδφλ ειιεηςνεηδέο 

φξπγκα βξέζεθε ζθακκέλν ζηα ζηξψκαηα ηεο πξψηκεο Χαιθνθξαηίαο θαη ηεο 

Νενιηζηθήο ζηε πεξηνρή Drama
15

 (Πίλ. LXXXIV. 3) (ζηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε 

ζεσξήζεθε ιαηξεπηηθφο ρψξνο). 

Δπαλαιακβάλνπκε, σζηφζν, φηη νη νκνηφηεηεο δελ είλαη πάληνηε δεισηηθέο 

γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ ηδεψλ. Δίλαη εληππσζηαθφ ζε πφζν καθξηλέο ζέζεηο κπνξνχλ 

λα απαληνχλ ίδηα ή παξφκνηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, αθφκα θαη αλ ηηο ρσξίδνπλ 

ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα ή αηψλεο. Μαο έθαλε εληχπσζε ην ζρέδην ελφο νηθηζκνχ ζηε ζέζε 

Cabezo de Monleón ζηε αξαγφζα ηεο Ιζπαλίαο, ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη ζηελ 

Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Χαιθνχ ηεο πεξηνρήο απηήο
16

. Οη θαηνηθίεο ζηε ζέζε 

δηαηάζζνληαλ ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ θαη νξηζκέλεο πξνεμείραλ ησλ πιατλψλ ηνπο, αλ 

θαη φρη ηφζν πνιχ ή ηφζν ζπρλά φπσο ζην παξάδεηγκα απφ ηνλ Καζηαλά. ην ζχλνιφ 

ηνπο δηακφξθσλαλ έλα παξφκνην ζχζηεκα κε απηφ ηεο καθεδνληθήο ζέζεο, έρνληαο 

πξφζσπν ζε κηα πξνζηαηεπκέλε αλνηρηή πεξηνρή ζην εζσηεξηθφ ηνπ νηθηζκνχ (Πίλ. 

LXXXV. 1). Καη βέβαηα θακία απφ ηηο δχν ζέζεηο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη 

επεξεαζηεί απφ ηελ άιιε, γηα ρξνλνινγηθνχο θπξίσο, αιιά θαη γεσγξαθηθνχο, 

δεπηεξεπφλησο, ιφγνπο. 

 

 

 

Β. Χωποηαξία, Πληθςζμόρ, Πολεοδομικόρ ιζηόρ 

 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ρσξνηαμία ησλ νηθηζκψλ, ηνλ ηξφπν δει. κε ηνλ 

νπνίν δηαηάζζνληαλ νη θαηνηθίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο, είλαη αξθεηά απνζπαζκαηηθά, 

θαζψο αξθεηέο αλαζθαθέο είλαη ζσζηηθέο, κηθξήο έθηαζεο, ή δεκνζηεπκέλεο ζε 

πξνθαηαξθηηθφ αθφκε ζηάδην, ελψ γηα άιιεο δελ παξαδίδνληαη πνιιέο ζρεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο παξαδίδνληαη εθηηκήζεηο γηα ηνπο πηζαλνχο 

αξηζκνχο θαηνηθηψλ πνπ ζα ζπλαπνηεινχζαλ κηα εγθαηάζηαζε, ελψ ηα πξάγκαηα δελ 

είλαη θαιχηεξα γηα άιιεο πηπρέο ηεε εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, φπσο ν πνιενδνκηθφο 

ηζηφο, ην νδηθφ δίθηπν, ηα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα (εάλ ππήξραλ νξγαλσκέλα) θ.ά. 

Μηα γεληθή εηθφλα, ε νπνία επηθξαηεί ζε πεξηπηψζεηο θαηνίθεζεο ζε ηνχκπεο 

ή ρακεινχο ιφθνπο, είλαη απηή ηεο διαμόρθωζης ανδήρων ψζηε λα 

                                                           
12

 Παπαδφπνπινο, φ.π. ππνζεκ. 1, 110. 
13

 Nikolova, φ.π. ππνζεκ. 7, 270. 
14

 φ.π., 45, 270, 271 εηθ. 13.3. 
15

 φ.π., 28, 270, 271 εηθ. 13.4. 
16

 Harding, φ.π. ππνζεκ. 7, 64, 65 εηθ. 2.17. 
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αληηκεησπηζζνχλ νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο θαη νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο. Οξηζκέλεο 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο δηαθξίλακε ζην Πνιχρξνλν θαη ηα γεηηνληθά ηνπ 

Θενδσξέηθα, ησλ πξνρσξεκέλσλ θάζεσλ ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Χαιθνχ, αιιά 

θαη ζηνλ Άγην Μάκα, φπνπ νη δηαδνρηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαιάκβαλαλ νιφθιεξε 

ηελ ΠΔΧ. ην Πολύσπονο (Πίλ. XXXI. 1) ν νηθηζκφο δηαηαζζφηαλ βαζκηδσηά επάλσ 

ζε άλδεξα, ηα νπνία ζπγθξαηνχληαλ απφ αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο 

θαηαζθεπαζκέλνπο κε αξγνιηζνδνκή. Γηαθξίζεθαλ δχν θχξηα επίπεδα
17

, απφ ηα 

νπνία ην βαζχηεξα επξηζθφκελν ππνινγίζζεθε φηη είρε χςνο 3 πεξ. κ., ελψ ην 

πςειφηεξα επξηζθφκελν είρε κηθξφηεξν χςνο. Η εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε ζπλδχαζε 

θαη θαηνίθεζε έμσ απφ ηα δχν απηά επίπεδα, πξνο ηελ θνληηλή παξαιία. Πάλησο, 

παξά ηηο παξαηεξήζεηο απηέο, θαη ηε γεληθή εθηίκεζε φηη ην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ έμσ 

απφ ηα άλδεξα ζα ήηαλ εθηεηακέλν, δελ ζηάζεθε δπλαηή ε αλαζχζηαζε ηνπ ηξφπνπ 

δφκεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ θηηζκάησλ. ηα γεηηνληθά Θεοδωπέικα ηα άλδεξα επί 

ησλ νπνίσλ ήηαλ ηδξπκέλνο ν νηθηζκφο θιηκαθψλνληαλ ζηε βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθή 

πιεπξά ηνπ ιφθνπ θαη ππνζηεξίδνληαλ παξνκνίσο απφ απφ ηζρπξνχο 

αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ αξγνχο ιίζνπο θαη 

πξνζαξκνζκέλνπο ζηελ θακπχιε ηνπ ιφθνπ
18

. Οχηε γηα ηα Θενδσξέηθα σζηφζν 

εμήρζεζαλ πεξηζζφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρσξνηαμία ηνπ νηθηζκνχ. Αξθεηά 

ελδηαθέξνπζα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Άγιος Μάμα (Πίλ. XXIV. 1), ζέζε γηα ηελ νπνία 

ν Heurtley παξαηήξεζε φηη ζηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Χαιθνχ ε εγθαηάζηαζε γηλφηαλ 

ζε άλδεξα, πνπ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαθξηζεί, σζηφζν ν 

ζπζρεηηζκφο ηνπο κε παζζαιφηξππεο θαη ππνιείκκαηα πεινχ (εάλ δελ αλήθε ν 

ηειεπηαίνο ζε θαηνηθίεο), ππέδεημε θαηαζθεπή απφ ρψκα φκνην κε απηφ ησλ 

πεινπιίλζσλ, σζηφζν κε μχιηλε ελίζρπζε
19

. 

Δθηηκήζεηο γηα ην μέγεθος ηοσ πληθσζμού ζε ζπλδπαζκφ κε πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πσκνόηηηα ηης καηοίκηζης αλαθέξνληαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο. Οξηζκέλνπο 

αξηζκνχο δηαζέηνπκε γηα νηθηζκνχο ησλ αξραηφηεξσλ ζηαδίσλ ηεο ΠΔΧ, πνπ θαίλεηαη 

φηη ήηαλ κηθξνί, φπσο ζηα Λεηβάδηα ηεο Αηαλήο, ζηνλ Άγην Μάκα θαη ζην Μάλδαιν. 

ηα Λειβάδια, φπνπ δελ ζηάζεθε δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

νηθηζκνχ, ππνινγίζζεθε φηη ε εγθαηάζηαζε ζα απνηειείην απφ «δχν ή ηξεηο 

θαιχβεο»
20

, σζηφζν έλα ηφζν κηθξφ κέγεζνο δελ αθνχγεηαη σο ηδηαίηεξα 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο νηθηζκνχο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία καο. Γηα ηελ Επανομή αλαθέξεηαη φηη κεηά ηελ 

ηζνπέδσζε ησλ λενιηζηθψλ θαηαινίπσλ, ν αξραηφηεξνο νηθηζκφο ηεο ΠΔΧ, πνπ 

ηδξχζεθε πίζσ απφ πξνκαρψλα γηα ηνλ νπνίν κηιήζακε ζηελ ελφηεηα γηα ηα πηζαλά 

νρπξσκαηηθά έξγα, ζα κεηξνχζε ιηγφηεξεο απφ δψδεθα θαηνηθίεο
21

. Γηα ην Μάνδαλο 

ππνινγίζζεθε φηη κεξηθέο δεθάδεο θαηνίθσλ ζπληζηνχζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ κηθξνχ 

νρπξσκέλνπ νηθηζκνχ, πνπ απνηειείην απφ θηίζκαηα ππθλήο δηάηαμεο. Η γεληθή απηή 

εθηίκεζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ζηεξίρζεθε ζηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

πιεζπζκφο ζα πεξηνξηδφηαλ εληφο ηεο νρχξσζεο, ρσξίο λα έρεη δηαζπαξεί ζηελ 

πεδηάδα πνπ πεξηέβαιιε ηνλ θχξην ππξήλα
22

. Έκκεζα, κπνξνχκε ίζσο λα 

ππνινγίζνπκε φηη θαη ζηνπο Σιηαγπούρ ν πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ζα αξηζκνχζε 

κεξηθέο δεθάδεο θαηνίθσλ, θαζψο εθηηκήζεθε φηη ε «Κακέλε Οηθία» ζα θηινμελνχζε 
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 Παππά 1990α, 317. 
18

 φ.π., 318. 
19

 Heurtley – Ralegh-Radford, 1927-1928, 152. Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 10, 5. 
20

 Καξακήηξνπ-Μεληεζίδε – Παπαγηαλλάθεο 1997, 67. 
21

 Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 10, 21. 
22

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1996, 155. 
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εμακειή νηθνγέλεηα
23

. Καη γλσξίδνπκε θαιά φηη ππήξραλ αξθεηέο ηέηνηεο θαηνηθίεο 

ζηε ζέζε. Οξηζκέλεο άιιεο παξαηεξήζεηο, απηή ηε θνξά ζρεηηθέο κε ην ζρέδην ηνπ 

νηθηζκνχ θαη ηε ρσξνηαμία ηνπ, ζηεξίρζεθαλ ζε παζζαιφηξππεο πνπ αλήθαλ ζε 

ηνίρνπο γεηηνληθψλ ζπηηηψλ ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Φάλεθε φηη νη νηθίεο ζηε ζέζε, 

ζηηο κέζεο θάζεηο ηεο ΠΔΧ, νπφηε ρξνλνινγήζεθε θαη ε «Κακέλε Οηθία», ήηαλ 

θηηζκέλεο ε κία θνληά ζηελ άιιε, καξηπξψληαο ππθλή δηάηαμε πνπ εξρφηαλ ζε 

αληίζεζε κε ηνλ δηαζέζηκν ρψξν. Η ακπληηθή πξφζεζε ηεο δηάηαμεο απηήο 

απνθιείζζεθε ιφγσ ηεο απνπζίαο νρχξσζεο θαη πξνηάζεθε ε ελαιιαθηηθή ζεσξία 

πεξί θνηλσληθνχ ειέγρνπ ηεο θιεξνλνκεκέλεο γεο
24

. 

πρλά νη αλαθνξέο είλαη αθφκε ιηγφηεξν άκεζεο ζε ζρέζε κε αξηζκνχο, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Μεζημεπιανήρ Τούμπαρ, γηα ηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ε 

θαηνίθεζε ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Χαιθνχ θαίλεηαη φηη πεξηνξίζηεθε ζηελ θνξπθή 

ηνπ πιαηψκαηνο
25

, φπνπ αξγφηεξα ζρεκαηίζηεθε ε ηνχκπα
26

. Ίζσο ππνδεηθλχεηαη 

εδψ κηθξφ θαη πάιη κέγεζνο νηθηζκνχ, θαζψο θαζψο δελ απνθαιχθζεθαλ θηίζκαηα 

ηεο ίδηαο θάζεο ζηηο πιαγηέο ηεο ηνχκπαο, σζηφζν ηζνπεδσκέλεο ζηνπο 

Γεσκεηξηθνχο ρξφλνπο επηρψζεηο ηεο ΠΔΧ ζηε βάζε ηεο δελ απνθιείεηαη λα 

ζεκαίλνπλ επξχηεξε εγθαηάζηαζε
27

. 

Αθφκε ιηγφηεξεο είλαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πολεοδομικού 

ιζηού ζε νηθηζκνχο ηεο Μαθεδνληθήο ΠΔΧ. ηελ Σνχκπα Αγσιάλος Β, νη νηθηζκνί 

ζηελ νπνία ρξνλνινγήζεθαλ πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο, παξαηεξήζεθε 

ζηαζεξφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο ραξαθηεξίδνληαλ απφ πνηφηεηα θαηαζθεπήο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ηνίρσλ θαη ηηο δηαξθείο αλαθαηαζθεπέο 

θηηζκάησλ θαη εζηηψλ ζην ίδην πεξίπνπ ζεκείν. Η παξαηήξεζε απηή νδήγεζε ζηελ 

άπνςε πεξί «γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ εληαηηθά θαηνηθεκέλνπ»
28

. ην Νηικιλί Ταρ 

ε απνθάιπςε δξφκνπ ηξηψλ ζηξψζεσλ κεηαμχ δχν παζζαιφπεθησλ θηηζκάησλ ζηηο 

ειιεληθέο αλαζθαθέο ηνπ 1961 ππέδεημε ηελ χπαξμε πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο 

πεξηφδνπ
29

. Σν πιάηνο ηνπ δελ μεπεξλνχζε ηα 0,90 κ.
30

. Μάιηζηα, φιεο νη 

αλαηαζθεπέο ηεο «Οηθίαο Θενράξε» πξνζαξκφζηεθαλ ζηνλ πξνυπάξρνληα δξφκν, 

δεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη δηάξθεηα ηεο νδνχ αιιά θαη ηνπ πηζαλνχ πνιενδνκηθνχ 

ηζηνχ ζηνλ νπνίν ζα εληαζζφηαλ. Ο δξφκνο είρε γλσξίζεη ηξεηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο. 

Μία παξαηήξεζε απφ ην Απσονηικό ίζσο παξαπέκπεη ζηελ χπαξμε ππνηππψδνπο 

έζησ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ θαη ζηε ζέζε απηή. Δλψ νη παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο 

παζζαιφπεθηεο νηθίεο Α-Δ ήηαλ θαηά ην πιείζηνλ ππθλά δηαηεηαγκέλεο, ζε ζεκείν λα 

κνηξάδνληαη θνηλνχο ηνίρνπο, αλάκεζα ζε δχν (νηθίεο Γ θαη Γ) ππήξρε θελφο ρψξνο 

δηαζηάζεσλ 0.80 – 1 κ. (Πίλ. LXXVII. 2, LXXVIII. 2), πνπ ζπκίδεη ηελ αληίζηνηρε 

κέηξεζε απφ ην Νηηθηιί Σαο. Ίζσο ππήξρε θαη εδψ έλαο δξφκνο. 

Έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν γηα ηελ νηθηζηηθή νξγάλσζε πξνζθέξνπλ πηζαλφηαηα 

νη ασλές κε ηηο νπνίεο ήηαλ εθνδηαζκέλεο ηα ζπίηηα ησλ θάζεσλ 9 θαη 10 ζηα έξβηα. 

Δπξφθεηην γηα αλνηρηέο πεξηνρέο πνιιαπιήο ιεηηνπξγίαο, πνπ δηαθξίλνληαλ απφ ηηο 

θαηνηθίεο, θαζψο ζε αληίζεζε κε ηα ρσκάηηλα δάπεδα ησλ ζπηηηψλ, ήηαλ ζηξσκέλεο 

κε ραιίθηα. Χξεζίκεπαλ σο πεξηνρέο απφξξηςεο θαη εξγαζίαο. πγθέληξσλαλ φκσο 

θαη θαηαζθεπέο νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο νη θνχξλνη θαη νη εζηίεο. ε νξηζκέλεο 
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 Elster 1997, 23. 
24

 φ.π., 22. 
25

 Γξακκέλνο – Κψηζνο 1996, 365. 
26

 Μεζεκεξηαλή Σνχκπα 2002, 152. 
27

 Γξακκέλνο – Κψηζνο, φ.π. ππνζεκ. 25, 360. 
28

 Παππά θ.ά 2000, 142. 
29

 Κνπθνχιε-Χξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ 1992, 235. 
30

 Θενράξεο – Ρσκηνπνχινπ 1961, 84. 



Οσςπώζειρ, Χωποηαξία, Πληθςζμόρ, Πολεοδομικόρ Ιζηόρ 

125 
 

βξέζεθαλ απνζεθεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη ιάθθνη
31

. Δμσηεξηθνί ρψξνη έρνπλ 

εληνπηζζεί θαη ζε άιινπο νηθηζκνχο ηεο Πξψηκεο Χαιθνθξαηίαο, θαίλεηαη δε φηη 

απνηεινχζαλ πεξηνρέο θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, σζηφζν δελ είλαη πάληνηε 

θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπο. ηνλ Απκαδικό, γηα παξάδεηγκα, ππήξμε ε δπλαηφηεηα 

λα θαζνξηζηεί εμσηεξηθφο ρψξνο ζηε κία πιεπξά ηνίρνπ κηαο θαηνηθίαο, σζηφζν ε 

κηθξή έθηαζε ηεο αλαζθαθήο δελ επέηξεςε πνιιέο παξαηεξήζεηο, πέξαλ ηνπ 

εληνπηζκνχ κάδαο πεινχ κηθξνχ πάρνπο (0,13 κ.), πνπ ζεσξήζεθε σο έλδεημε 

θαηαζθεπήο
32

. Γελ κπνξνχκε, εμάιινπ, λα ππνζέζνπκε φηη ζε πεξηπηψζεηο απνπζίαο 

ζπγθεθξηκέλσλ νηθνδνκηθψλ θαηαινίπσλ, ν νηθηαθφο εμνπιηζκφο πνπ έρεη εληνπηζζεί 

ζηηο αλαζθαθέο ζα βξηζθφηαλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν νπσζδήπνηε, αλ θαη δελ 

απνθιείεηαη ελίνηε λα ζπλέβαηλε απηφ. ηελ Σνχκπα Αγσιάλος Β πέληε εζηίεο
33

, γηα 

νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ππνηέζεθε φηη νθείινληαλ ζε αλαθαηαζθεπέο ρψξσλ, 

ζπζρεηίζζεθαλ κε παξαθείκελν ιάθθν κε πεξηρείισκα θαη παζζαιφηξππα, φρη φκσο 

κε άιια ζπγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ή ζηξψκαηα θαηαζηξνθήο. Η πηζαλή 

ζηαζεξή ρξήζε ελφο ρψξνπ καγεηξέκαηνο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί, δεδνκέλεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ εζηηψλ, απνηειεί σζηφζν εξψηεκα αλ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε 

αζηέγαζην ή εμσηεξηθφ ρψξν. Έρεη εμάιινπ ζεκεησζεί φηη ηέηνηεο ζεξκηθέο 

θαηαζθεπέο ζα κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη θαη εμσηεξηθά ησλ θαηνηθηψλ, φπσο ζηνλ 

νηθηζκφ ηνπ Νηικιλί Ταρ
34

. 
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 Servia, φ.π. ππνζεκ. 8, 91. 
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Γ.2. Καηόψεις, Παζζαλόπηκηα Οικοδομήμαηα, Λίθινα Θεμέλια 
 

 

 

 

1. Καηόψεις 

 

Γηα ηηο θαηόςεηο, ηα πιηθά θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο ηεο πξώηκεο 

θάζεο ηεο Μαθεδνληθήο ΠΔΥ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ηα ζηνηρεία από αξθεηνύο 

νηθηζκνύο, θαη ησλ ηξηώλ δηακεξηζκάησλ ηεο Μαθεδνλίαο, ηόζν ηεο δπηηθήο θαη 

θεληξηθήο, όζν θαη ηεο αλαηνιηθήο. πσο έρνπκε ήδε ζπδεηήζεη ζηα πξνεγνύκελα 

θεθάιαηα, ζην θεληξηθό ηκήκα νη νηθηζκνί κε αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο πξώηκεο 

ΠΔΥ είλαη πεξηζζόηεξνη από όζνπο ζην θαζέλα από ηα άιια δύν, παξ’ όια απηά ε 

αλαηνιηθή θαη δπηηθή πεξηνρή αληηπξνζσπεύνληαη από νηθηζκνύο ζεκεία αλαθνξάο 

γηα ηελ ηζηνξία ηεο έξεπλαο. Θα πξνζπαζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθεληξώζνπκε 

ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηηο θαηόςεηο ησλ νηθνδνκεκάησλ, όζν ην δπλαηόλ θαηά 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, ώζηε λα δηαπηζηώζνπκε πηζαλέο εμειίμεηο ζην ζρέδηό ηνπο ή 

πξνηηκήζεηο ζε θάζε πεξηνρή. Πξόζεζή καο είλαη θπξίσο ε εμέηαζε ηεο δηαζπνξάο 

ησλ νξζνγώλησλ θαηόςεσλ ζε ζρέζε κε ηηο αςηδσηέο, ηόζν γεσγξαθηθά όζν θαη 

ρξνλνινγηθά, αιιά θαη ε εζσηεξηθή δηαξξύζκηζε ησλ θαηνηθηώλ. 

 

Πρώιμη ΠΕΧ 

 

ηνλ νηθηζκό ηνπ Απμενοσωπίος (δπηηθή Μαθεδνλία) νη λεόηεξεο αλαζθαθέο 

(1996-1997) απνθάιπςαλ κηθξό νξζνγώλην πιηλζόθηηζην δσκάηην
1
, πνπ ζεσξήζεθε 

ηκήκα επξύηεξεο θαηαζθεπήο θαη απνδόζεθε ζηελ πξώηκε ΠΔΥ (Οηθηζκόο Η 

λεόηεξσλ αλαζθαθώλ). Ωζηόζν δελ αλαθέξεηαη αλ επξόθεηην γηα εμσηεξηθό ρώξν ή 

ρώξν θνληά ζε απόιεμε θηίζκαηνο, ώζηε λα απνδνζεί νξζνγώληα θάηνςε ζε 

νιόθιεξν ην πηζαλό νηθνδόκεκα. Οη παζζαιόπεθηεο θαηνηθίεο ηνπ Μάνδαλος, 

παξαηεηαγκέλεο ζε ππθλή δηάηαμε (Πίλ. LΥΥΗΗΗ. 2), ζεσξήζεθαλ νξζνγώληεο, παξά 

ην γεγνλόο όηη δελ ήξζε ζην θσο πιήξεο θάηνςε, πνπ λα ην επηβεβαηώλεη. 

Αλαθέξεηαη κάιηζηα όηη ην ζπκπέξαζκα γηα ηηο θαηόςεηο εμήρζε βάζεη ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ησλ απνζηάζεσλ αλάκεζα ζηηο παζζαιόηξππεο ησλ νηθνδνκεκάησλ
2
. Γελ 

είλαη, σζηόζν, βέβαην όηη εθεί πθίζηαληαη αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα γηα ην 

πξώηκν ζηάδην ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, θαζώο ε θάζε ΗΗΗ ηνπ Μάλδαινπ 

θαηαιακβάλεη ηόζν ηελ πξώηκε όζν θαη κέζε Μαθεδνληθή ΠΔΥ, ελδερνκέλσο δε 

θαηεβαίλεη ιίγν αθόκε ρξνλνινγηθά. Ζ θάζε 8 ησλ Σεπβίων (πξώηκε ΠΔΥ) δελ 

παξέρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, αθνύ από ηνλ Heurtley δελ παξαδίδνληαη θαηόςεηο, 

ελώ θαηά ηηο αλαζθαθέο ηνπ 1971-1973 ην απνθαιπθζέλ πιηθό δελ ήηαλ πξσηνγελέο, 

θαζώο είρε ηε κνξθή πιηθνύ πιήξσζεο θαη θαηάξγεζεο νξηζκέλσλ ηδηόηππσλ 

νξπγκάησλ, γηα ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ δελ δόζεθε ηθαλνπνηεηηθή εξκελεία 

(ζπδεηήζεθαλ ζηελ ελόηεηα γηα ηηο νρπξώζεηο). Σα θαηάινηπα, ηέινο, από ηα 

Λειβάδια Αιανήρ δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηόςεηο αιιά κόλν γηα ηε 

ρακειή πνηόηεηα θαηαζθεπήο ησλ θαηνηθηώλ ηνπ πνιύ κηθξνύ νηθηζκνύ ηεο πξώηκεο 

ΠΔΥ. πσο θαίλεηαη από ηηο αξραηνινγηθέο απηέο ελδείμεηο, ειάρηζηα θαηάινηπα, 

κάιινλ αβέβαηα, ππαηλίζζνληαη νξζνγώληνπο ρώξνπο ζηηο ζέζεηο ηεο δπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαηά ηελ πξώηκε ΠΔΥ, ρσξίο ελδείμεηο γηα παξνπζία αςηδσηώλ 

                                                 
1
 Υξπζνζηόκνπ 1998, 338. 

2
 Merousis 2004, 1290. 
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νηθνδνκεκάησλ. Δμίζνπ πεληρξέο είλαη νη ελδείμεηο από ηηο θεληξηθέο Μαθεδνληθέο 

ζέζεηο ηεο ίδηαο πεξηόδνπ, όπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα. 

Οη αλαζθαθέο ζηνλ Άγιο Μάμα απνθάιπςαλ νξηζκέλνπο επζύγξακκνπο 

ηνίρνπο, αλαθέξεηαη δε γσλία δύν ιίζηλσλ ζεκειηώζεσλ
3
 ζην 17

ν
 κ. ηεο επίρσζεο ηεο 

ηνκήο Ν (Πίλ. ΥΥV. 2 αξηζηεξά), επνκέλσο ζε πνιύ πξώηκν ζηάδην ηεο πξώηκεο 

ΠΔΥ ζηε ζέζε. Σν γεγνλόο όηη επξύηεξν ιίζηλν ζεκέιην, πιάηνπο 0,90 κ., ππνζηήξηδε 

ιίζηλν ηνίρν, ελώ ζηελόηεξν, κε πιάηνο 0,70 κ., έλαλ πιηλζόθηηζην, εθαηέξσζελ ηνπ 

νπνίνπ εληνπίζζεθαλ δάπεδα, ππνδεηθλύεη ζπλδπαζκό εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ 

ηνίρνπ, επνκέλσο δελ πξόθεηηαη γηα ηελ απόιεμε θηηξίνπ, πνπ ζα κπνξνύζε λα 

ππνδείμεη ην άθξν κηαο θάηνςεο, αιιά γηα κηα πιεπξά ηνπ. Από ηνπο νηθηζκνύο 1-3 

ηνπ Αξιοσωπίος, πνπ ήξζαλ ζην θσο κε ηηο αλαζθαθέο ηνπ Heurtley, δελ 

αλαθέξνληαη θαηόςεηο θηηζκάησλ, παξά κόλν πιηθά θαη θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο ελ 

ζπληνκία. Παξνκνίσο, δελ αλαθέξνληαη θαηόςεηο από ηνπο δηαδνρηθνύο νηθηζκνύο 

ηεο ηνύκπαο Επανομήρ (Κριηζανά), θαζώο δελ ζηάζεθε δπλαηή ε εμαγσγή ηνπο. 

Οξζνγώληεο θαηόςεηο θαίλεηαη όηη είραλ ηα θηίζκαηα ζηε Μεζημεπιανή Τούμπα 

Τπιλόθος
4
, σζηόζν δελ παξαδίδεηαη γηα ηε ζέζε θάπνηα πιήξσο αλεζθακκέλε 

θαηνηθία, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηνπο εμσηεξηθνύο ηεο ηνίρνπο. Γελ απνθιείζηεθε, 

εμάιινπ, ε πηζαλόηεηα λα ππήξραλ εθεί αςηδσηά θηίξηα, ρσξίο σζηόζν λα παξέρνληαη 

νη ζρεηηθέο ελδείμεηο, αιιά θαη ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη ε θάζε ηεο ΠΔΥ ζηελ νπνία 

ζα κπνξνύζαλ λα αλήθνπλ. Αλαθέξνληαη θαη’ αλαινγίαλ κε ηνλ Καζηανά, όπνπ κία 

ηνπιάρηζηνλ θάηνςε, πνπ απνδίδεηαη εθεί ζε αςηδσηό θηίζκα
5
, ηνπνζεηείηαη ζην 

ζηξώκα 23b, επνκέλσο ζηε κέζε ΠΔΥ θαη όρη λσξίηεξα. εηξέο όκσο από 

παζζαιόηξππεο πνπ αλήθαλ ζε άιιεο νηθίεο ζηε ζέζε απηή θαη ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ 

πξώηκε ΠΔΥ ππνδεηθλύνπλ επζύγξακκεο θαηόςεηο (Πίλ. LIV. 1, 3, LVI. 1), σζηόζν, 

δεδνκέλεο ηεο απνζπαζκαηηθόηεηάο ηνπο δελ κπνξνύλ λα απνθιεηζηεί ε ύπαξμε θαη 

άιισλ αςηδσηώλ θηηζκάησλ ζηνλ νηθηζκό ηνπ Καζηαλά, πξνγελέζηεξσλ ηνπ 

ζηξώκαηνο 23b. 

Ζ ζέζε κε ηα πξσηκόηεξα ίζσο αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο πξώηκεο 

Μαθεδνληθήο ΠΔΥ από ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία είλαη απηή ηνπ Απκαδικού, όπνπ 

κηα νηθία απνηεινύκελε από δύν ρώξνπο (Πίλ. ΥΗΥ. 1 αξηζηεξά) ρξνλνινγήζεθε ζην 

κεηαβαηηθό ζηάδην από ηελ Σειηθή Νενιηζηθή πξνο ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη αλ θαη δελ απέδσζε αςηδσηό πέξαο
6
, ζπγθξίζεθε, ιόγσ ησλ 

δηαζηάζεσλ θαη ηεο εζσηεξηθήο ηεο δηαίξεζεο, κε ηα αςηδσηά θηίζκαηα ησλ 

ηηαγξώλ, από όπνπ όκσο πξνέξρνληαη επηβεβαησκέλεο ηξηκεξείο θαηόςεηο. ηε θάζε 

Πενηάποληρ Η αλαθέξνληαη εζηίεο θαη δάπεδα, σζηόζν δελ αλαγλσξίζζεθαλ 

θαηόςεηο, δεδνκέλεο θαη ηεο κηθξήο έθηαζεο ηεο αλαζθαθήο
7
. Γύν αθόκα ζέζεηο ηεο 

πξώηκεο ΠΔΥ από ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία κέλεη λα αλαθεξζνύλ εδώ, θαζώο 

δηέζσζαλ ραξαθηεξηζηηθά θαηάινηπα ηεο πεξηόδνπ: νη Σιηαγποί, πνπ ήδε 

αλαθέξζεθαλ ιόγσ ησλ ζπρλώλ ζπγθξίζεώλ ηνπο ζηε βηβιηνγξαθία κε άιιεο ζέζεηο, 

αιιά θαη ην Νηικιλί Ταρ, κηα λενιηζηθή νπζηαζηηθά ζέζε, σζηόζν κε ζεκαληηθά 

θαηάινηπα θαη ηεο πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. Σα θηίζκαηα από ηελ ηειεπηαία 

ζέζε θαίλεηαη όηη ήηαλ νξζνγώληα θαη επηκήθε, αλ θαη δελ αλαθέξνληαη θαηόςεηο γηα 

αξθεηά από απηά. Ηδηαίηεξα έρεη κειεηεζεί κηα νηθία
8
 (Πίλ. ΗV. 1-2) πνπ ήξζε ζην θσο 

κε ηηο αλαζθαθέο ηνπ Θενράξε, σζηόζν ε ηνπνζέηεζε ησλ νηθνδνκηθώλ θάζεώλ ηεο 

                                                 
3
 Heurtley – Ralegh-Radford 1927-1928, 152-153. Heurtley, PM, 5. 

4
 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα 2002, 31 θεμ. 

5
 Aslanis 1985, 32-35. 

6
 Vargas θ.ά. 1992, 577. 

7
 Γξακκέλνο 1981, 95. 

8
 Κνπθνύιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνύινπ 1992, 236 θεμ. 
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ζηελ πεξίνδν Νηηθηιί Σαο ΗΗΗΒ ηε ζπγρξνλίδεη κε ηε κέζε θαη ύζηεξε Μαθεδνληθή 

ΠΔΥ, επνκέλσο ε αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην είλαη νξζόηεξν λα γίλεη θαη από 

εκάο παξαθάησ. Αθήζακε ηειεπηαία ηε ζέζε ησλ Σιηαγπών, θαζώο από εθεί 

πξνέξρνληαη νξηζκέλα βέβαηα αςηδσηά θηίζκαηα πνπ κπνξνύλ λα ρξνλνινγεζνύλ 

ζηε Μαθεδνληθή ΠΔΥ. Καη απηά όκσο ηνπνζεηνύληαη ρξνλνινγηθά ζε ζηάδην 

κεηαγελέζηεξν ηεο θάζεο ηηαγξώλ IV, επνκέλσο κεηά ην αξραηόηεξν από ηα ηξία 

ζηάδηα ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο. Γηα ηε θάζε IV ησλ ηηαγξώλ καο ελδηαθέξνπλ 

νη πιεξνθνξίεο από νξηζκέλεο ηνκέο, πνπ καξηπξνύλ ηελ ύπαξμε νηθηώλ νη νπνίεο 

ήηαλ επηκήθεηο θαη έθεξαλ εζσηεξηθή δηαίξεζε (Πίλ. ΥVΗΗ. 1-2). Οη θαηόςεηο είλαη 

απνζπαζκαηηθέο, σζηόζν δύν ηάθξνη ζεκειίσζεο, θάζεηνη ζε έλαλ καθξύ ηνίρν, 

ππνδεηθλύνπλ ηξηκεξή δηαίξεζε ζε έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα ζπίηηα ηεο θάζεο. Άιια 

θηεξηαθά θαηάινηπα ππαηλίζζνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν ρώξνπο. Δίλαη πηζαλόλ όηη ε 

παξάδνζε ησλ νηθνδνκεκάησλ πνπ βξίζθνπκε αξγόηεξα ζηε ζέζε (θάζε V), 

ηξηκεξώλ θαη κε αςηδσηή απόιεμε, λα έρεη μεθηλήζεη ήδε από ηελ πξώηκε ΠΔΥ ζηνλ 

νηθηζκό. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη νη ελδείμεηο γηα ηηο θαηόςεηο ησλ 

θηεξίσλ από ην πξώηκν ζηάδην ηεο πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζηε Μαθεδνλία δελ 

επαξθνύλ γηα ηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ. Πξνθαλώο ηα ζηνηρεία γηα 

επζύγξακκα θηήξηα θαίλνληαη πεξηζζόηεξα, ελώ ε αλίρλεπζε αςηδσηώλ θαηνηθηώλ 

ζηεξίδεηαη κάιινλ ζε ππνζεηηθέο θαηόςεηο, ή ζε αλαδήηεζε αλαινγηώλ κε ηηο νηθίεο 

ησλ ηηαγξώλ θαη ηνπ Καζηαλά, πνπ σζηόζν ρξνλνινγνύληαη ζηε κέζε θαη ύζηεξε 

ΠΔΥ. Θεσξνύκε όηη εάλ πθίζηαλην πξάγκαηη αςηδσηά νηθνδνκήκαηα ζηελ πξώηκε 

απηή θάζε, ζα ηα πεξηκέλακε κάιινλ ζε νηθηζκνύο όπνπ απνπζηάδνπλ ή δελ 

πξνηηκνύληαη ηδηαίηεξα ηα ιίζηλα ζεκέιηα θαη ππεξηεξνύλ ηα παζζαιόπεθηα 

θηίζκαηα. Οη ζέζεηο απηέο ζπδεηνύληαη ζην δεύηεξν θαη ηξίην κέξνο ηνπ ηξέρνληνο 

θεθαιαίνπ. 

 

Μέζη ΠΕΧ 

 

Γηα ηε κέζε ΠΔΥ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πιεξνθνξίεο αληινύκε από ην 

Αξκελνρώξηνλ (Μέζνο Οηθηζκόο Heurtley – Οηθηζκόο ΠΔΥ ΗΗ Υξπζνζηόκνπ), ην 

Μάλδαιν ΗΗΗ, όπνπ ήδε αλαθέξζεθε ζηηο παξαγξάθνπο γηα ηελ πξώηκε ΠΔΥ, θαη ηε 

Φάζε 9 ησλ εξβίσλ. Οη πιεξνθνξίεο, σζηόζν, αθνξνύλ κόλν ζηα πιηθά, ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο θαη κεξηθά αθόκε ζηνηρεία ησλ πξντζηνξηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο λα αλαθέξνληαη ή λα έρνπλ εμαρζεί ηδηαίηεξα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηηο θαηόςεηο ησλ θηεξίσλ. Ζ αλαθνξά από ηνλ Heurtley ζηε ζεκειίσζε ελόο 

ηνίρνπ
9
 ζην Μέζν Οηθηζκό ηνπ Απμενοσωπίος, ν νπνίνο απνηειείην από 

βνηζαισηνύο ιίζνπο θαη κεξηθέο παζζαιόηξππεο, δελ αξθεί γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν, πξνθαλώο, αλήθε. Γηα ην Μάνδαλο ΗΗΗ, ην νπνίν έρεη 

γεληθώο ρξνλνινγεζεί, ζηηο πξνθαηαξθηηθέο ηνπιάρηζηνλ αλαθνξέο, ζηελ πξώηκε θαη 

κέζε ΠΔΥ, αλαθέξζεθε ήδε όηη, ρσξίο λα έρεη έξζεη ζην θσο πιήξεο θάηνςε, νη 

απνθαιπθζείζεο θαηνηθίεο ζεσξήζεθαλ νξζνγώληεο
10

. Σα θαηάινηπα ηεο θάζεο 9 ησλ 

Σεπβίων ήηαλ πνιύ απνζπαζκαηηθά, ζε βαζκό ώζηε γηα ηελ απόδνζε ησλ ηνίρσλ λα 

αξθνύλ απνζπαζκαηηθέο ηαηλίεο πεινύ θαη ιίγεο παζζαιόηξππεο. Γελ αλαθέξνληαη 

ηδηαίηεξα ζηνηρεία, όπσο θακππινύκελνη ηνίρνη, επνκέλσο δελ κπνξνύκε λα 

ππνζέζνπκε ηελ ύπαξμε αςηδσηώλ θηηζκάησλ, θαίλεηαη δε όηη ηα δηαηεξεκέλα 

θαηάινηπα πξνέξρνληαλ από επζύγξακκεο θαηαζθεπέο (εμαξηάηαη ε επηβεβαίσζε ηνπ 

                                                 
9
 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 3, 58-59. 

10
 Αλαθεξζήθακε θαη παξαπάλσ ζηηο θαηνηθίεο απηέο, απιώο επαλαιακβάλνπκε εδώ ηελ πιεξνθνξία 

ιόγσ ηνπ καθξνύ ρξνλνινγηθνύ νξίδνληα ηεο θάζεο Μάλδαινλ ΗΗΗ.  
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ζπκπεξάζκαηνο απηνύ θαη από ηνλ βαζκό πξσηκόηεηαο ηεο πξώηεο θάζεο ηεο 

ιεγόκελεο «Οηθίαο Θενράξε», γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιόγνο παξαθάησ). 

Σν ζηξώκα 28 ηνπ Αγίνπ Μάκα, νη δύν νηθηζηηθέο θάζεηο ηεο ηνύκπαο 

Αγρηάινπ Β, ν 4
νο

 νηθηζκόο ηνπ Αμηνρσξίνπ (Βαξδαξόθηζα), ν νηθηζκόο V ηεο 

Δπαλνκήο (Κξηηζαλά), ηα ζηξώκαηα 23b θαη a ηνπ Καζηαλά, ν νηθηζκόο 1 ηνπ 

Μνιπβόππξγνπ θαη ε γεληθή αλαθνξά ζηα θηίζκαηα ηεο Μεζεκεξηαλήο Σνύκπαο 

Σξηιόθνπ, απνηεινύλ ηηο θύξηεο πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ νηθηζηηθή ηεο κέζεο 

ΠΔΥ από ηελ θεληξηθή Μαθεδνλία. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ Αξκελνρσξίνπ πξνέξρνληαη 

από ηελ πξώηκε θαη ύζηεξε ΠΔΥ, κε απνηέιεζκα λα κελ παξέρνληαη πηζαλά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνύλ ζηε κέζε θάζε. Οη δύν νηθηζηηθέο θάζεηο ηεο κέζεο ΠΔΥ ζηελ ηνύκπα 

Αγσιάλος Β απέδσζαλ δξνκηθά θηήξηα
11

, γηα ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ηνίρνη κε 

θακππιόηεηεο, ελώ ε δηάηαμή ηνπο ζηεξίρζεθε ζηελ αλίρλεπζε ζηξώζεσλ πεινύ, 

γεγνλόο όρη ζπάλην γηα ηνπο νηθηζκνύο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζηε 

Μαθεδνλία. Απιή ζεηξά ιίζσλ
12

 ζηνλ 4
ν
 νηθηζκό ηνπ Αξιοσωπίος ππνδεηθλύεη 

επζύγξακκν νηθνδόκεκα, αλ θαη δελ απνζαθελίζηεθαλ θαηόςεηο. πσο ήδε 

ζεκεηώζεθε πην πάλσ, θαηόςεηο δελ δηαθξίζεθαλ νύηε ζηνπο δηαδνρηθνύο νηθηζκνύο 

ηεο ηνύκπαο Επανομήρ. Σα θηίζκαηα ηεο Μεζημεπιανήρ Τούμπαρ Τπιλόθος, πνπ 

αλήθαλ ζε 17 επάιιειεο νηθηζηηθέο θάζεηο, ραξαθηεξίζηεθαλ σο νξζνγώληα 

παζζαιόπεθηα, γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξώηκεο ΠΔΥ, αλ θαη δελ απνθαιύθζεθαλ 

νύηε εδώ νινθιεξσκέλεο θαηόςεηο. Ζ ρξνλνιόγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηνλ 

Μολςβόπςπγο, όπσο ηνπιάρηζηνλ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε από ηα δεκνζηεπκέλα 

ζηνηρεία, είλαη θάπσο αζαθήο, ίζσο όκσο ν αξραηόηεξνο από ηνπο δύν νηθηζκνύο ηεο 

ζέζεο λα αλήθεη ζηε κέζε ΠΔΥ. Βξέζεθαλ εθεί δύν νηθίεο
13

, πξνθαλώο επζύγξακκεο, 

γηα ηε ζεκειίσζε ησλ πιίλζηλσλ ηνίρσλ ησλ νπνίσλ απνιαμεύηεθε ν θπζηθόο βξάρνο. 

Ζ κνλαδηθή αλαθνξά ζε αςηδσηό νηθνδόκεκα από ηελ θεληξηθή Μαθεδνλία θαηά ηε 

κέζε ΠΔΥ πξνέξρεηαη από ηνλ Καζηανά, όπνπ ν Αζιάλεο απνθαζηζηά κηα αςηδσηή 

θάηνςε (Πίλ. LV. 2-3) ζην ζηξώκα 23b
14

 ζηεξηδόκελνο ζε ππνιείκκαηα πεινύ θαη 

ηέζζεξηο παζζαιόηξππεο πνπ, ζύκθσλα κε ην ζρέδην, ζα ζηήξηδαλ ηνλ 

θακππιόγξακκν ηνίρν ζην εζσηεξηθό ηνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηε κέζε Μαθεδνληθή ΠΔΥ ζην 

δπηηθό θαη θεληξηθό ηκήκα θαίλνληαη θάπσο «αλεπαξθή», σζηόζν ε γεληθή εηθόλα 

ησλ θαηαινίπσλ από ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηα εληάζζεη ζε έλαλ γεληθό «κέζν όξν» 

επαξθνύο ελδεηθηηθνύ πιηθνύ. Καη ζύκθσλα κε απηό, θαίλεηαη θαη πάιη όηη 

θπξηαξρνύλ νη νξζνγώληεο θαηόςεηο, κε πηζαλόηεξε ηελ ύπαξμε ελόο αςηδσηνύ 

νηθνδνκήκαηνο ζηνλ Καζηαλά, πνπ κόιηο αλαθέξζεθε. 

ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία κέζε θάζε ηεο ΠΔΥ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηνπο 

Σιηαγπούρ (θάζε Va), αιιά θαη ζην Νηηθηιί Σαο θαη ηελ Πεληάπνιε, κε ηε δηαθνξά 

όηη ζηηο δύν ηειεπηαίεο ζέζεηο νη πεξίνδνη Νηηθηιί Σαο ΗΗΗΒ θαη Πεληάπνιεο ΗΗ 

θαιύπηνπλ θαη ηελ ύζηεξε θάζε. Σν γλσζηόηεξν θαη θαιύηεξα κειεηεκέλν ίζσο από 

όια ηα θηήξηα ηνπ νηθηζκνύ είλαη ε θαινύκελε «Κακέλε Οηθία»
15

 (Πίλ. XII-XIII), 

ρξνλνινγεκέλε ζηελ πεξίνδν Va. Πξόθεηηαη γηα αςηδσηή θαηαζθεπή, ε νπνία 

απνηειεί ζπρλό ζεκείν αλαθνξάο γηα επηβεβαησκέλα ή επίδνμα παξάιιεια άιισλ 

ζέζεσλ, ηόζν γηα ην γεληθό ηεο ζρήκα, όζν θαη γηα ηελ εζσηεξηθή ηεο, ηξηκεξή, 

δηαίξεζε θαη ην πεξηερόκελό ηεο. ην Νηικιλί Ταρ έλα δξνκηθό νηθνδόκεκα
16

 πνπ ήδε 

                                                 
11

 Παππά θ.ά 2000, 138-139. Alram-Stern 2004, 805. 
12

 Heurtley – Hutchinson 1925-1926, 8. 
13

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. ππνζεκ. 3, 173. 
14

 Αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο, δεο θαη παξαπνκπή ζηελ ππνζεκ. 5. 
15

 Sitagroi I 1986, 190 θεμ. Elster 1997, 19 θεμ. 
16

 Αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο, δεο θαη παξαπνκπή ζηελ ππνζεκ. 8. 
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αλαθέξζεθε παξαπάλσ (νηθία «Θενράξε», Πίλ. ΗV. 1-2) γλώξηζε ηξεηο δηαδνρηθέο 

νηθνδνκηθέο θάζεηο, ζηελ αξραηόηεξε από ηηο νπνίεο, ζε έλα πξώηκν ζηάδην ηεο 

πεξηόδνπ ΗΗΗΒ, πθίζηαην σο παζζαιόπεθην θηήξην. Έσο ηελ ύζηεξε νηθνδνκηθή ηνπ 

θάζε ην θηίζκα, νπόηε απέθηεζε ιίζηλε ζεκειίσζε, δελ θαίλεηαη λα απνκαθξύλζεθε 

από ην αξρηθό επζύγξακκν ζρέδηό ηνπ, αλ θαη είρε, πηζαλώο εμ αξρήο, 

απνζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. ηελ Πενηάπολη (θάζε ΗΗ) βξέζεθε «θαηνηθία κε εζηία 

θαη ιάθθν», σζηόζν, ε θάηνςή ηεο δελ επηβεβαηώζεθε
17

, ελώ θξίζεθε αδύλαηνλ λα 

ραξαθηεξηζζεί σο αςηδσηό ή νξζνγώλην νίθεκα, αιιά θαη λα αληρλεπζεί ν 

εζσηεξηθόο δηαρσξηζκόο ηεο. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη θαηά ηε κέζε θάζε ηεο Μαθεδνληθήο ΠΔΥ, θπξίσο ζηελ 

θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Μαθεδνλία, νη ελδείμεηο γηα αςηδσηά θηήξηα ππθλώλνπλ, ζε 

ζύγθξηζε κε ην πξώηκν ζηάδην ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο. Πάληνηε νθείινπκε λα 

έρνπκε ππόςε καο όηη ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα δελ απνηεινύλ παξά ην ζεκείν ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ε έξεπλα, αλ θαη δελ απνθιείεηαη ε γεληθή εηθόλα λα αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

 

Ύζηερη ΠΕΧ 

 

ηηο καξηπξίεο γηα ηελ νηθηζηηθή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Πξώηκεο 

Υαιθνθξαηίαο ζηε Μαθεδνλία, ζπγθεθξηκέλα γηα ην ύζηεξν ζηάδηό ηεο, έξρνληαη λα 

πξνζηεζνύλ ηα δεδνκέλα από νξηζκέλνπο αθόκα νηθηζκνύο, πνπ δελ έρνπλ απνδώζεη 

θαηάινηπα ηνπ πξώηκνπ θαη κέζνπ ζηαδίνπ. ηε δπηηθή Μαθεδνλία λέεο ζέζεηο είλαη 

απηέο ηνπ Αξρνληηθνύ, όπνπ ζηελ ύζηεξε ΠΔΥ απνδίδεηαη κηα θάζε παζζαιόπεθησλ 

νηθνδνκεκάησλ, θαη ηεο Πνιεκίζηξαο Αηαλήο, κε ιίγα σζηόζν ζηνηρεία. ηελ 

θεληξηθή Μαθεδνλία νη νηθηζκνί ηνπ Πνιύρξνλνπ θαη ησλ γεηηνληθώλ Θενδσξέηθσλ, 

ελώ ζηελ αλαηνιηθή ν βόξεηνο ηνκέαο ηεο ίβεξεο. ηελ Σνξώλε δελ ππάξρεη ζαθήο 

ζηξσκαηνγξαθία, θάλεθε όκσο όηη έλα επζύγξακκνο ηνίρνο ηεο ΠΔΥ (Πίλ. XXXIV. 

1) θαιππηόηαλ ελ κέξεη από άιινλ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, δηαθνξεηηθήο 

θαηεύζπλζεο. Καηά ηα άιια, εθηόο από ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο, νη πεξηζζόηεξνη 

από ηνπο νηθηζκνύο ηεο Μαθεδνλίαο κε έλαξμε ηεο δσήο ηνπο ζηελ πξώηκε ή κέζε 

ΠΔΥ έρνπλ λα επηδείμνπλ νξηζκέλα θαηάινηπα ηεο ύζηεξεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο 

θαη ζηα ηξία ηκήκαηα ηνπ γεσγξαθηθνύ απηνύ δηακεξίζκαηνο. 

ηε θάζε 10 ησλ Σεπβίων (δπηηθή Μαθεδνλία) νη ηνίρνη ηνπ ύζηεξνπ 

ηκήκαηνο ηεο ΠΔΥ αλαγλσξίζηεθαλ από ηάθξνπο ζεκειίσζεο
18

, γξακκέο πεινύ ή 

παζζαιόηξππεο, αιιά θαη από ηηο παξπθέο δαπέδσλ πνπ εθάπηνληαλ ησλ ηνίρσλ. 

Γειώλεηαη ζαθώο όηη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ απνδνρή ή απόξξηςε αςηδσηώλ 

θηηζκάησλ. ην Απσονηικό νη παζζαιόπεθηεο θαηνηθίεο (Πίλ. LXXVII. 2) πνπ ήξζαλ 

ζην θσο ήηαλ νξζνγώληεο
19

, δηαηππώζεθε κάιηζηα ε παξαηήξεζε όηη έκνηαδαλ κε 

απηέο ηνπ Μάλδαινπ. 

Από ηελ ύζηεξε θάζε ηνπ Άγιος Μάμα (ζηξώκα 27) ζηελ θεληξηθή 

Μαθεδνλία πξνέξρεηαη θιίβαλνο, ελώ δελ γίλνληαη αλαθνξέο ζε ζαθή νηθνδνκηθά 

θαηάινηπα. Σα ιίζηλα ζεκέιηα ελόο θηεξίνπ από ηνλ 5
ν
 νηθηζκό ηνπ Αξιοσωπίος

20
 

αλήθαλ ζε θηήξην ρσξίο ζαθή θάηνςε, σζηόζν θαίλεηαη όηη ήηαλ επζύγξακκα. ηελ 

ηνύκπα Επανομήρ έρεη ήδε αλαθεξζεί όηη δελ αλαγλσξίζηεθαλ θαηόςεηο. ηνλ 2
ν
 

νηθηζκό ηνπ Μολςβόπςπγος, πνπ θαίλεηαη όηη αληηζηνηρεί ζηελ ύζηεξε ΠΔΥ, 

                                                 
17

 Γξακκέλνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 125. 
18

 Servia Preliminary 1979, 195. 
19

 Γεο Παπαλζίκνπ θά. 2001, 462, γηα ηε ζεκαζία ηεο «Οηθίαο Γ» όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο 

απνζαθήληζεο ησλ θαηόςεσλ. 
20

 Αλαθνξέο ζε ιίζηλα ζεκέιηα από ην Αμηνρώξηνλ γίλνληαη ζην Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 3, 38. 
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αλαγλσξίζηεθαλ ηα θαηάινηπα κηαο νξζνγώληαο νηθίαο
21

. Σα θαηάινηπα ηνπ 

ζηξώκαηνο 22β ηνπ Καζηανά δελ παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ απνθξπζηάιισζε 

θαηόςεσλ ηεο ύζηεξεο ΠΔΥ. Σα νηθνδνκηθά θαηάινηπα από ην Πολύσπονο 

ζπκπεξηειάκβαλαλ νξηζκέλεο ιίζηλεο ζεκειηώζεηο
22

 (Πίλ. XXX1. 2), ζπρλά ηζρπξέο, 

κε απνηέιεζκα λα απνδνζνύλ ζπρλά ζε αλαιεκκαηηθέο θαηαζθεπέο. Μηθξόηεξνπ 

πιάηνπο ηνίρνη, ζε θάζεηε δηάηαμε πξνο ηνπο αλαιεκκαηηθνύο, δελ νδήγεζαλ ζηελ 

απνζαθήληζε θαηόςεσλ. εκεηώλεηαη εμάιινπ όηη δελ ζηάζεθε δπλαηή ε 

αλαζύζηαζε ηνπ ηξόπνπ δόκεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ θηηζκάησλ επάλσ ζηα άλδεξα. 

Αλάινγε ήηαλ ε εηθόλα από ηα γεηηνληθά Θεοδωπέικα, όπνπ θαη πάιη αλαιεκκαηηθνί 

ηνίρνη πξνζαξκόδνληαλ ζην ζρήκα ηνπ ιόθνπ θαη ζπγθξαηνύζαλ ηα άλδεξα επάλσ 

ζηα νπνία δηαηαζζόηαλ ν νηθηζκόο, δελ αλαθέξνληαη όκσο θαηόςεηο ή πεξηζζόηεξα 

ζηνηρεία γηα ηα θηήξηα ηεο ζέζεο. Σα θαηάινηπα από ηνλ βόξεην ηνκέα ηεο Σίβηπηρ 

αλήθαλ ζε ιίζηλεο θαηαζθεπέο (Πίλ. XXVIII. 2, XXIX. 1), αλαγλσξίζηεθε κάιηζηα 

θηήξην κεγάισλ δηαζηάζεσλ
23

 απνηεινύκελν από δύν εγθάξζηα δηαζηαπξνύκελνπο 

ηνίρνπο. Ζ γεληθή εηθόλα ησλ ζεκειίσλ ηεο ζέζεο παξαπέκπεη ζε επζύγξακκεο 

θαηόςεηο, ρσξίο ελδείμεηο γηα ηελ παξνπζία αςηδσηώλ θηηζκάησλ. Ο ηνίρνο ηεο ΠΔΥ 

από ηελ Τοπώνη, πνπ κάιηζηα ζπλνδεπόηαλ από ηα δάπεδα κηαο θαηνηθίαο
24

, ήηαλ 

επζύγξακκνο, δελ κπνξνύκε όκσο λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ ύζηεξε ρξνλνιόγεζή 

ηνπ. 

ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία πιεξνθνξίεο γηα ηελ ύζηεξε ΠΔΥ παξέρνπλ νη 

ήδε γλσζηέο ζέζεηο. Από ην Νηικιλί Ταρ πξέπεη λα αλαθέξνπκε θπξίσο ηε δεύηεξε 

θαη ηξίηε νηθνδνκηθή θάζε πνπ γλώξηζε ην αξρηθό νηθνδόκεκα, γλσζηό σο «νηθία 

Θενράξε» (Πίλ. IV. 1-2), ζηελ πνξεία ηνπ πξνο κηα επίζεο νξζνγώληα θαηαζθεπή, 

πνπ δηαηήξεζε βέβαηα ηηο εμαξρήο απνζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο
25

. ηε θάζε 

Πενηάποληρ ΗΗ αλαγλσξίζηεθαλ ηα θαηάινηπα κηαο θαηνηθίαο, ηελ νπνία αλαθέξακε 

ήδε ζηε ζπδήηεζε ησλ θαηαινίπσλ ηεο κέζεο ΠΔΥ, έρεη όκσο ζέζε θαη εδώ ιόγσ 

ηεο δηάξθεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνινγηθήο θάζεο θάζεο. Γελ πξνζθέξεη σζηόζν 

ηδηαίηεξα ζηνηρεία γηα ην ζέκα καο. Ζ «Μαθξά Οηθία»
26

 ησλ Σιηαγπών, έλα αςηδσηό 

θηήξην (Πίλ. XI) ζηελ παξάδνζε ηεο «Κακέλεο Οηθίαο», ζεσξήζεθε πζηεξόηεξε από 

ηελ ηειεπηαία, ε νπνία έρεη ρξνλνινγεζεί ζηελ πεξίνδν Va. Άιια θαηάινηπα ζελ 

πεξηνρή, όρη ζε ηέηνην βαζκό πιεξόηεηαο όζν νη πξναλαθεξζείζεο νηθίεο, 

ζπζρεηίζηεθαλ κε απηέο, επνκέλσο, όπσο ζπκπεξάλακε θαη γηα ηε θάζε Va, ζα 

κπνξνύζαλ επίζεο λα είλαη αςηδσηέο, κε αλάινγε, ηξηκεξή, εζσηεξηθή δηαίξεζε. 

 

ζν εμεηάδνπκε ηα δεδνκέλα από ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Μαθεδνλίαο, 

δηαρξνληθά θαη δηαηνπηθά, παξαηεξνύκε όηη εληζρύεηαη ε άπνςε πνπ δηαηππώζεθε πην 

πάλσ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή δηαζπνξά ησλ αςηδσηώλ θηηζκάησλ. Φαίλεηαη όηη, 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ Καζηαλά, πνπ πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα παξαιίκληα ζέζε, ε 

παξνπζία ηνπο ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο εληζρπκέλε ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Μαθεδνληθήο ελδνρώξαο, ελώ ζε ζέζεηο θνληηλόηεξεο ζηε ζάιαζζα, ίζσο θαη ιόγσ 

ησλ ζρέζεσλ κε ην λνηηόηεξν Αηγαίν, πξνηηκήζεθαλ επζύγξακκεο θαηαζθεπέο. Ίζσο 

απηό κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ νηθνδνκεκάησλ. Σα 

αςηδσηά θηίζκαηα θαίλεηαη όηη ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο παζζαιόπεθηεο θαηνηθίεο, 

ελώ όπνπ ηα ζεκέιηα ήηαλ ιίζηλα, νη θαηαζθεπέο ήηαλ κάιινλ επζύγξακκεο. Ίζσο 

                                                 
21

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. ππνζεκ. 3, 173. 
22

 Παππά 1990β, 385 θεμ. 
23

 Απγέξνο θ.ά. 2003, 359. 
24

 Κακπίηνγινπ – Παπαδόπνπινο 1989, 441. 
25

 Γεο παξαπάλσ αιιά θαη ππνζεκ. 8 θαη 16. 
26

 Sitagroi I, ό.π. ππνζεκ. 15, 189 θεμ.  
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δηεηζδύεη γηα κηα θνξά αθόκε ζηε ζπδήηεζή καο ην δήηεκα ησλ επηδξάζεσλ ζε θάζε 

πεξηνρή, κε κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο νη ζέζεηο θνληά ζηελ αθηνγξακκή λα 

επεξεάδνληαη από ηνλ επξύηεξν αηγαηαθό ρώξν εληνλόηεξα από ηηο βνξεηόηεξεο, πνπ 

ζα είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ακεζόηεξα ηε «βαιθαληθή πξαγκαηηθόηεηα». 

Θα επαλαιάβνπκε εδώ όηη νη καξηπξίεο γηα αςηδσηά νηθνδνκήκαηα είλαη 

ειάρηζηεο. Οη νηθίεο ησλ ηηαγξώλ, αιιά θαη ηνπ Καζηαλά, δελ απνηεινύλ παξά 

ιηγνζηά παξαδείγκαηα επηβεβαησκέλσλ αςηδσηώλ θαηόςεσλ, σζηόζν ηθαλά λα 

θαηαδείμνπλ γεσγξαθηθή επξύηεηα θαη ρξνληθή δηάξθεηα. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηηο 

«πξνηάζεηο» γηα πηζαλέο πεξηπηώζεηο αςηδσηώλ νηθνδνκεκάησλ ζε δηάθνξεο άιιεο 

ζέζεηο, ηόηε νη ελδείμεηο πιεζαίλνπλ, δελ κπνξνύλ σζηόζν λα μεπεξάζνπλ ην 

αξηζκεηηθό πιενλέθηεκα ησλ επζύγξακκσλ θαηόςεσλ. Δμάιινπ, ε πξνζαξκνγή ησλ 

ηειεπηαίσλ ζα ήηαλ πεξηζζόηεξν δπλαηή ζε θάζε νηθηζηηθό ζρέδην από όζν ηα 

αςηδσηά νηθνδνκήκαηα κε ηελ εκηθπθιηθή ηνπο απόιεμε. 

 

 

 

2. Παζζαλόπηκηα οικοδομήμαηα 

 

Πξηλ από ηελ εμέηαζε ηεο δηαζπνξάο θαη ησλ ιεπηνκεξεηώλ ηνπ ζρεδίνπ θαη 

ηεο θαηαζθεπήο ησλ παζζαιόπεθησλ νηθνδνκεκάησλ είλαη απαξαίηεην λα 

πηνζεηεζνύλ νξηζκέλεο ζπκβάζεηο: σο παζζαιόπεθηα ζεσξνύκε εθείλα ηα 

νηθνδνκήκαηα ηα νπνία δελ έθαλαλ ρξήζε ιίζηλνπ ζεκειίνπ γηα ηελ αλέγεξζή ηνπο, 

αιιά εδξάζζεθαλ θαη’ επζείαλ ζην έδαθνο, κε ή ρσξίο ηάθξν ζεκειίσζεο, ζπλήζσο 

κε ελίζρπζε παζζάισλ θαη ηνίρνπο από πειό, ζηνηβαρηό, επαιεηθόκελν, ή κε κνξθή 

πεινπιίλζσλ. Ωζηόζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη πιεξνθνξίεο καο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ηνίρσλ πξνέξρνληαη από ηελ αλσδνκή πήιηλσλ ή ρσκάηηλσλ, πνπ ζην 

θαηώηεξν ηκήκα ηνπο έθεξαλ ιίζηλν ζεκέιην. Δπεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπο, 

δειαδή απηό κεηά ην θαζ’ ύςνο πέξαο ηνπ ιίζηλνπ ζεκειίνπ, παξνπζηάδεη άκεζεο 

νκνηόηεηεο κε ηνπο ηνίρνπο ησλ παζζαιόπεθησλ νηθνδνκεκάησλ, πξνηηκήζακε ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα ηηο αλαθέξνπκε εδώ, ηνπιάρηζηνλ όζεο αθνξνύλ ζην 

επηκέξνπο ζέκα ηεο θαηαζθεπήο, θαη όρη ζηελ επόκελε ελόηεηα όπνπ ζπδεηνύληαη ηα 

ιίζηλα ζεκέιηα. 

Ζ δεύηεξε ζύκβαζε δελ αθνξά νπζηαζηηθά ηε δηθή καο πξνζπάζεηα, θαζώο 

ζα αλαθεξζνύκε ζε όζεο θαηνηθίεο έρνπλ ήδε ραξαθηεξηζηεί σο παζζαιόπεθηεο από 

ηνπο κειεηεηέο ηνπο, σζηόζν ζα ηελ κλεκνλεύζνπκε εδώ, κε κόλε πξόζεζε λα 

θαηαδεηρζεί πόζν δύζθνιε είλαη ζπρλά ε δηάθξηζε ησλ θαηόςεσλ, εηδηθά όηαλ πξέπεη 

λα γίλεη ε θαηάιιειε επηινγή αλάκεζα ζε δεθάδεο νπέο παζζάισλ. Γηόηη πνιιέο 

θνξέο κόλν νη νπέο θαη κεξηθέο «γξακκέο πεινύ» έρνπλ απνκείλεη ώζηε λα 

απνδνζνύλ ζε ηνίρνπο ζπηηηώλ. ε κία από ηηο πξνθαηαξθηηθέο αλαθνξέο ηεο 

αλαζθαθήο ηνπ Αξθαδηθνύ
27

 ζεκεηώλεηαη όηη «ε ρξήζε ησλ παζζάισλ κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί κε βάζε ηε δηάκεηξό ηνπο, ε νπνία θπκαηλόκελε ζε κεγέζε α) θάησ ησλ 

7 εθ., β) άλσ ησλ 12 εθ., θαη γ) κεηαμύ 7 θαη 11 εθ., αληηζηνηρεί ζε θιαδί, θνξκό 

λεαξνύ δέλδξνπ θαη θνξκό δέλδξνπ. Οη δηαζηάζεηο απηέο όηαλ επαλαιακβάλνληαη 

κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ δώλεο παζζάισλ θαη λα δηαθξίλνπλ εζσηεξηθνύο θαη 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο». Ωο έλα αθόκα θξηηήξην ηέζεθε ην βάζνο ζεκειίσζεο ησλ 

παζζάισλ. Γόζεθε έλα παξάδεηγκα ζύκθσλα κε ην νπνίν «έλαο πάζζαινο κε 

δηάκεηξν 0,25 κ. θαη βάζνο ζεκειίσζεο 0,10 κ. δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη ςειόηεξνο 

                                                 
27

 Αλαγλώζηνπ – Vargas-Escobar 1991, 373-374. Σα απνζπάζκαηα πνπ αλαθέξνπκε εδώ, κέζα ζε 

εηζαγσγηθά» απνηεινύλ θαηά ην πιείζηνλ δηθέο καο πεξηιήςεηο κεγαιύηεξσλ ρσξίσλ θεηκέλνπ. 
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ηνπ 0,5-1 κ.» Αιινύ ζεκεηώλεηαη όηη «ε αλαγλώξηζε ηνηρνπνηίαο ... έρεη ηε δπζθνιία 

όηη πξέπεη λα εμεγεζεί κία πιεζώξα από παξάιιειεο, πεξίπνπ ηζνδύλακεο 

παζζαιόηξππεο, πνπ ε απόζηαζή ηνπο δελ ζα έπεηζε όηη κεηαμύ ηνπο νξίδνπλ έλαλ 

ρξήζηκν ρώξν». Αληηιακβαλόκαζηε επνκέλσο ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη ε δηάθξηζε ησλ 

ρώξσλ ζε πεξηπηώζεηο παζζαιόπεθησλ νηθνδνκεκάησλ ηα νπνία δελ δηέζσζαλ ηθαλά 

θαηάινηπα ηεο ηνηρνδνκίαο ηνπο ώζηε λα παξάζρνπλ ζρεηηθή αζθάιεηα θαηά ηελ 

αλαγλώξηζε ησλ θαηόςεσλ. 

 

Αναηολική Μακεδονία 

 

Σιηαγποί: νξηζκέλα θαιά κειεηεκέλα παξαδείγκαηα παζζαιόπεθησλ νηθηώλ ζηε 

ζέζε απηή παξέρνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, ηόζν γηα ηηο θαηόςεηο ησλ 

νηθνδνκεκάησλ όζν θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνίρσλ ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, ην 

δήηεκα ησλ θαηόςεσλ ζπδεηήζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, σζηόζν κόλν ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ παξνπζία επζύγξακκσλ ή αςηδσηώλ νηθνδνκεκάησλ ζηνπο 

νηθηζκνύο θαη αλεμάξηεηα από ην αλ επξόθεηην γηα παζζαιόπεθηα θηήξηα ή γηα 

θηίζκαηα κε ιίζηλα ζεκέιηα. Δδώ νη παξαηεξήζεηο καο ζα «επηθεληξσζνύλ» ζηηο 

παζζαιόπεθηεο θαηνηθίεο, κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο όζνλ αθνξά ζε αξηζκνύο 

(δηαζηάζεηο, εκβαδόλ) θαη ηερληθέο θαηαζθεπήο. Δπηζηξέθνληαο ζηνπο ηηαγξνύο, 

μεθηλνύκε ηελ αλαθνξά καο από ηε ιεγόκελε «Μακρά Οικία»
28

 (Πίλ. ΥΗ), έλα 

αςηδσηό θηίζκα ησλ ύζηεξσλ θάζεσλ ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, κε δηαζηάζεηο 

15,5 x 5,2 κ. Έθεξε ρσκάηηλνπο ηνίρνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο ππήξμε 

ηάθξνο ζεκειίσζεο βάζνπο 0,50 κ., ε νπνία αληρλεύζεθε κε ηε κνξθή νξπγκάησλ 

εθαηέξσζελ απηώλ. ην εζσηεξηθό ηεο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάζεηνη 

μύιηλνη πάζζαινη αληηζηήξημεο ή ελίζρπζεο ησλ ηνίρσλ. Ωζηόζν ε παξαηήξεζε όηη 

ηα θαηώηεξα δάπεδα ηεο νηθίαο δελ θάιππηαλ ηα νξύγκαηα πξνθάιεζε ακθηβνιίεο γηα 

ηελ παξνπζία ηάθξνπ, έηζη ώζηε πξνηάζεθε ε ελαιιαθηηθή ιύζε ηεο δηακόξθσζεο 

απιάθσλ κε ζθνπό ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο, πέξαλ ηεο 

νξζόηεηάο ηνπο, καο δίλνπλ κία ζεκαληηθή θαηαζθεπαζηηθή πιεξνθνξία: θαίλεηαη 

όηη ζθαβόηαλ αξρηθά ηάθξνο ζεκειίσζεο, ζηξσλόηαλ ζηε ζπλέρεηα ην θαηώηεξν 

δάπεδν ηεο νηθίαο θαη ηέινο, επί ησλ δαπέδσλ, πξνθαλώο ζηα άθξα ηνπο, βπζίδνληαλ 

πάζζαινη πνπ δηακόξθσλαλ μύιηλν πιαίζην γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πεινύ ησλ 

ηνίρσλ, ή ηνπνζεηνύληαλ εμσηεξηθά γηα λα ηνπο εληζρύζνπλ. Δμάιινπ, νξηζκέλεο από 

ηηο παζζαιόηξππεο πνπ απνθαιύθζεθαλ ζηελ πεξηνρή εληνπίζζεθαλ ζην εζσηεξηθό 

ησλ ηνίρσλ, ρσξίο όκσο λα δηακνξθώλεηαη θεληξηθή ζεηξά κεγαιύηεξσλ, όπσο ζα 

αλακελόηαλ. Δπίζεο, δελ εληνπίζζεθαλ δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ πάζζαινη ζηήξημεο 

ηεο ζηέγεο, ξόιν πνπ κάιινλ είραλ κεξηθέο κεγάιεο θεληξηθέο νπέο ζηνλ ρώξν. ιεο 

απηέο νη παξαηεξήζεηο, αθόκα θαη κε αξλεηηθό ηξόπν (πηζαλή απνπζία νπζησδώλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ζηνηρείσλ) καο πιεξνθνξνύλ γηα ην ηί ζα πεξηκέλακε λα 

ζπλαληήζνπκε ζε έλα θαιά δηαηεξεκέλν παζζαιόπεθην αςηδσηό νηθνδόκεκα. 

Αθόκα θαη δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη έιεηπαλ αξρηθά από ην θηήξην, ελώ θαίλεηαη όηη έλαο 

πξνζηέζεθε ζηα βόξεηα ζε κεηαγελέζηεξε θάζε. 

Οξηζκέλα από ηα ζηνηρεία πνπ έιεηπαλ από εθεί ππήξμε ε δπλαηόηεηα λα 

παξαηεξεζνύλ ζηελ Καμένη Οικία
29

, άιιν παζζαιόπεθην νηθνδόκεκα, πξνγελέζηεξν 

ηεο Μαθξάο, ρξνλνινγεκέλν ζηε θάζε Va, δει. ζηηο κέζεο θάζεηο ηεο Πξώηκεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. Πξάγκαηη, νη ηνίρνη ηνπ θηίζκαηνο απηνύ ηζρπξνπνηήζεθαλ 

εζσηεξηθά (Πίλ. ΥΗV. 1) θαη εμσηεξηθά (Πίλ. ΥΗV. 2) κε μύιηλνπο παζζζάινπο 

                                                 
28

 Sitagoi, ό.π. ππνζεκ. 15, 189. 
29

 ό.π., 190 θεμ. Elster, ό.π. ππνζεκ. 15.  
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δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ (3, 10 θαη 20 εθ.) κε ηνπο κεγαιύηεξνπο πξννξηδόκελνπο γηα 

ηε ζηήξημε ηεο νξνθήο (ηελ νπνία πεξηγξάθνπκε ζην αληίζηνηρν θεθάιαην). Έλα 

κεγαιύηεξν δνθάξη (Πίλ. ΥΗΗΗ. 2) είρε ηνπνζεηεζεί αλά 3 – 4 κηθξόηεξα, κεηαμύ δε 

ησλ παζζάισλ έκπαηλε θαιακσηή, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα παρύ πιαίζην πνπ 

επαιεηθόηαλ κε ιαζπνθνλίακα. Γηαπηζηώζεθαλ ζε δηάθνξεο θαηαζθεπέο ηνπ ζπηηηνύ 

επαιείςεηο κε αδηάβξνρα θνληάκαηα, ηόζν ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ 

κεζνηνηρηώλ (Πίλ. ΥΗV. 3), όζν θαη ζηα δάπεδα, ζηελ νξνθή, ή ζε ζηνηρεία ηνπ 

νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ (π.ρ. ζε θνύξλν θαη εζηία). Δμσηεξηθά ηεο νηθίαο εθαξκνδόηαλ 

ιαζπνθνλίακα, ελώ εζσηεξηθά ιεπθόο αζβέζηεο ή γπςνθνλίακα. Οη ηειηθέο 

επηθάλεηεο θαίλεηαη όηη ζα εμνκαιύλνληαλ κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ μύιηλνπ ή 

ιίζηλνπ εξγαιείνπ. ιεο απηέο νη εξγαζίεο ζεσξήζεθε όηη ζα εθηεινύληαλ από 

εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο
30

. 

Ζ θακέλε νηθία είλαη, εμάιινπ, ρξήζηκε γηα παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηαίξεζε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νηθεκάησλ, αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

εθαξκόδνληαη αιινύ όζα ζηνπο ηηαγξνύο. Δθεί, 55 πεξ. η.κ. δηαηξνύληαλ ζε ηξεηο 

ρώξνπο αμνληθά δηαηεηαγκέλνπο (Πίλ. ΥΗΗ – ΥΗΗΗ), έλαλ αλνηρηό πξνζάιακν ή 

πξνζηών, κε δηαζηάζεηο πεξ. 5 x 4 κ., θεληξηθό δσκάηην δηαζηάζεσλ 5 x 5 κ. θαη 

αςηδσηή θνπδίλα, δηαζηάζεσλ πεξ. 5 x 3 κ. Ζ είζνδνο από ηνλ έλαλ ρώξν ζηνλ άιιν 

γηλόηαλ κε ζύξεο ζην θέληξν ηνπ βόξεηνπ ηνίρνπ θάζε δσκαηίνπ, ελώ ην πξνζηών 

θαίλεηαη όηη δηέζεηε θαη ελαιιαθηηθή δπηηθή είζνδν
31

. Σα πξναλαθεξζέληα 

ηεηξαγσληθά κέηξα ππνινγίζζεθε όηη αλαινγνύζαλ ζε έμη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

νπνία αλήθε ην ζπίηη, κε ιηγόηεξα ησλ 10 ηκ. ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε κέινπο
32

. 

Γελ ζα αλαθεξζνύκε εδώ αλαιπηηθά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θάζε δσκαηίνπ, 

θαζώο απηό ην αθήλνπκε γηα άιιν θεθάιαην ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο (δεο ζην 

θεθάιαην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ). Δίλαη όκσο ελδηαθέξνπζεο θαηαζθεπαζηηθά 

νη παξαηεξήζεηο γηα ην αςηδσηό ηκήκα ηνπ ζπηηηνύ. Αλαθέξεηαη όηη ε θνπδίλα
33

 

έθεξε εμσηεξηθή πεξίκεηξν ππό κνξθή θακππιόγξακκνπ θξάρηε, ε πνξεία ηνπ 

νπνίνπ αληρλεύζεθε ράξε ζηελ παξνπζία νξύγκαηνο γεκάηνπ κε ιεπηό 

ζθνηεηλόρξσκν ρώκα. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνπζία νπώλ παζζάισλ ζην 

εζσηεξηθό ηεο ή ζηε γύξσ πεξηνρή νδήγεζε ζηελ άπνςε όηη αξρηθά ζα ζηήζεθε 

ειαθξύο θξάρηε από ιεπηέο, θνληά ηνπνζεηεκέλεο ζαλίδεο, θαιάκηα, παζζάινπο ή 

θιαδηά, δηακνξθώλνληαο ρώξν πνπ ίζσο ζηεγαδόηαλ κεξηθώο, ώζηε λα 

πξνζηαηεύνληαη νη απνζεθεπκέλεο ηξνθέο θαη λα επηηπγράλεηαη επαξθήο αεξηζκόο γηα 

ην καγείξεκα. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ν ρώξνο απηόο ήηαλ ηαπηνρξόλσο «κέζα αιιά θαη 

έμσ» από ην ζπίηη, έλα είδνο επέθηαζεο ηνπ θεληξηθνύ δσκαηίνπ, κε ιεηηνπξγίεο 

ζεκαληηθέο γηα ην λνηθνθπξηό, απνζήθεπζεο, πξνεηνηκαζίαο θαη παξαζθεπήο ηεο 

ηξνθήο. 

Σα αλαζθαθηθά δεδνκέλα από άιια ζεκεία ηνπ νηθηζκνύ, απνζπαζκαηηθά 

ζπλήζσο, ζπκπιεξώλνπλ ηε γεληθή εηθόλα ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο. ηελ Σνκή ROc
34

 

νξηζκέλεο παζζαιόηξππεο θαη ππνιείκκαηα εζηίαο ππέδεημαλ ηελ παξνπζία κίαο 

αθόκε «θακέλεο νηθίαο» ρξνλνινγεκέλεο ζηε θάζε IV (πξώηκε ΠΔΥ), εύξεκα 

ζεκαληηθό γηα ηε δηαρξνληθόηεηα ησλ νηθηζηηθώλ ζπλεζεηώλ ζηνπο ηηαγξνύο. Άιιεο 

παζζαιόηξππεο από ηε θάζε V ζηελ ίδηα ηνκή θαίλεηαη όηη αλήθαλ ζε νηθίαο 

πξνγελέζηεξε ηεο «Μαθξάο», επίζεο επηκήθνπο θαη αλάινγνπ πξνζαλαηνιηζκνύ. 

Δίρε κάιηζηα θαηαζθεπαζηεί κεηά ηελ θαηαζηξνθή κηαο ζεκειησκέλεο ζηνλ ίδην 

                                                 
30

 Elster, ό.π., 25. 
31

 ό.π., 29-30. 
32

 ό.π., 23. 
33

 ό.π., 25-28. 
34

 Sitagroi, ό.π. ππνζεκ. 15, 203-207. 
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άμνλα πξνγελέζηεξεο επηκήθνπο θαηνηθίαο. ηελ Πεξηνρή ZH
35

 (Πίλ. XVII. 1) ηα 

θακέλα ππνιείκκαηα δύν άιισλ καθξώλ νηθηώλ ρξνλνινγήζεθαλ ζηε θάζε IV
36

. 

εκαληηθό γηα ηελ ππθλόηεηα ησλ θαηνηθηώλ ζηε ζέζε είλαη ην όηη απείραλ κόιηο 2,3 

κ. κεηαμύ ηνπο, ήηαλ δε παξάιιειεο. Οη νκνηόηεηέο ηνπο κε ηελ Κακέλε Οηθία είλαη 

πξνθαλείο: ν δηαηεξεκέλνο ηνίρνο ηεο κίαο, κήθνπο 11,5 κ., ζπλδπάζηεθε κε δύν 

ζρεδόλ θάζεηεο πξνο εθείλνλ ηάθξνπο ζεκειίσζεο, πνπ ππέδεημαλ εζσηεξηθή 

δηαίξεζε, όπσο ζεκεηώζακε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, ζε ζπλδπαζκό κε έλαλ 

αθόκα, θαιά δηαηεξεκέλν ηνίρν, θνληά ζην βόξεην άθξν. Ζ άιιε νηθία δηέζσζε εζηία 

ηνπ ηύπνπ κε επζύγξακκν έμαξκα (δεο γηα ηνλ ηύπν ζην θεθάιαην γηα ηηο εζηίεο θαη 

ηνπο θιηβάλνπο). Αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ζηελ πεξηνρή SL
37

  (Πίλ. XVII. 2) (θάζε 

IV ή V), θαίλεηαη όηη αλήθαλ ζε κία αθόκα νηθία, αλάινγε κε απηέο ζηελ πεξηνρή 

ΕΖ, αιιά θαη κε ηελ «Κακέλε Οηθία» ζηελ θύξηα πεξηνρή: ηα θαηάινηπα θακέλσλ 

ηνίρσλ απνδόζεθαλ ζε έλαλ εμσηεξηθό, πνπ δηαζηαπξσλόηαλ κε εζσηεξηθό ρώξηζκα 

ζε νξζή γσλία. Σέινο, ζηελ αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Σνκήο ZE
38

 παξαηεξήζεθαλ 

παζζαιόηξππεο θαη θακέλα ζηνηρεία πνπ απνδόζεθαλ ζε δηαδνρή δαπέδσλ από πειό, 

κε ζπλνιηθό πάρνο 0,50 πεξ. κ. 

Νηικιλί Ταρ: ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο θαη 

ην ζρέδην ησλ παζζαιόπεθησλ νηθνδνκεκάησλ πξνέξρνληαη θαη από ην Νηηθηιί Σαο, 

όπσο θαη ζηνηρεία γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ ελδερνκέλσο δέρηεθε ε νηθηζηηθή ηεο 

καθεδνληθήο ΠΔΥ από ηηο γύξσ πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ, ή καθξύηεξα αθόκε, ηεο 

Δπξώπεο. Παξαηεξήζεθε θαηά ηηο λεόηεξεο αλαζθαθέο (1986-1996) ζηνλ ειιεληθό 

ηνκέα όηη αλάκεζα ζε θαηάινηπα ζρεηηθά κε παζζαιόπεθηα θηίζκαηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ιίζνη ηνπνζεηεκέλνη ζε θπθιηθή δηάηαμε
39

 γύξσ από 

παζζαιόηξππεο (Πίλ. ΗΗΗ. 1-2), πξννξηδόκελνη γηα ηελ ζηήξημε ησλ παζζάισλ. Γηα 

κηα αθόκε θνξά νη έξεπλεο ησλ Γάιισλ, από ηελ άιιε, αληηκεηώπηζαλ ην πξόβιεκα 

ηεο απόδνζεο νπώλ παζζάισλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεηξέο, θαζώο ήηαλ ζπρλά 

πνιπάξηζκεο θαη δελ έδεηρλαλ ζαθή πξνζαλαηνιηζκό. Παξαηεξήζεθε σζηόζν όηη ε 

ρξήζε ιάζπεο από άςεην πειό εμαθνινύζεζε λα απνηειεί ηελ θύξηα 

θαηαζθεπαζηηθή ηερληθή ηεο πεξηόδνπ ΗΗΗ ζηε ζέζε, ζηνηρείν παξαδνζηαθό, πνπ 

εθαξκνδόηαλ αθόκε ζελ Δπξώπε, ηα Βαιθάληα, ηε Θξάθε θαη ηελ αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία
40

, ελώ ζε δπηηθόηεξεο θαη λνηηόηεξεο πεξηνρέο εθαξκνδόηαλ πιένλ ε 

ρξήζε σκνπιίλζσλ. Λεπθά επηρξίζκαηα ππήξραλ θαη ζην Νηηθηιί Σαο (μαλαείδακε 

ζηνπο ηηαγξνύο) ελώ κάδεο πεινύ πνπ έθεξαλ απνηππώκαηα θαιακηώλ πξνέξρνληαλ 

από ηκήκαηα ηνίρσλ ή ηηο ζηέγεο. 

Σελ Οικία Θεοτάρη (θάζε ΗΗΗβ) έρνπκε αλαθέξεη θαη αιινύ, σζηόζν 

νξηζκέλα ζηνηρεία από ηελ παιαηόηεξε νηθνδνκηθή θάζε ηνπ θηίζκαηνο, πνπ ήηαλ 

παζζαιόπεθην
41

 (Πίλ. IV. 1) πξέπεη λα αλαθέξνπκε εδώ. Αλήθαλ ζ’ απηό νπέο 

παζζάισλ ζε ζεηξά κε θαηεύζπλζε ΝΓ – ΒΑ, πξνεξρόκελεο από ηε δπηηθή πιεπξά 

δξνκηθνύ νηθήκαηνο κήθνπο 11 ηνπιάρηζηνλ κ. Ο δηαρσξηζκόο ηνπ νηθνδόκεκαηνο, 

από ην νπνίν δηαηεξήζεθαλ ίρλε ηεο λόηηαο θαη βόξεηαο
42

 επίζεο πιεπξάο, ζε ηξεηο 

ρώξνπο κε δύν ηνηράξηα, απνηειεί ελδερνκέλσο πζηεξόηεξν ηεο πξώηεο θάζεο έξγν, 

σζηόζν δελ απνζπζρεηίζηεθε εληειώο από ηελ αξρηθή θαηαζθεπή. Ίζσο ζην αξρηθό 

                                                 
35

 ό.π., 207. 
36

 ό.π., 209. 
37

 ό.π., 209-210. 
38

 ό.π., 210. 
39

 Κνπθνύιε-Υξπζαλζάθε 1993α, 138. 
40

 Dikili Tas I 1992, 48. 
41

 Θενράξεο – Ρσκηνπνύινπ 1961, 84. 
42

 Κνπθνύιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 8. 
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νηθνδόκεκα, νη γσλίεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ειαθξώο θακππινύκελεο, αλήθεη ν 

βνξεηόηεξνο δηαρσξηζηηθόο ιίζηλνο ηνίρνο. Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη από ηελ ηξίηε 

νηθνδνκηθή θάζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο, όηαλ νη ηνίρνη ηνπ, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί, 

ήηαλ πιένλ ιίζηλνη, είλαη όηη ζεσξήζεθαλ ζεκέιηα αλσδνκήο μύιηλσλ, επηρξηζκέλσλ 

κε πειό, ή πιίλζηλσλ ηνίρσλ. 

Από ηηο άιιεο ζέζεηο ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο νη πιεξνθνξίεο είλαη 

ιηγόηεξεο, όρη όκσο ιηγόηεξν ζεκαληηθέο, ελώ πξνζζέηνπλ ζηνηρεία ζην ζέκα καο. 

ηνλ Απκαδικό ηα θαηάινηπα παξέρνπλ καξηπξίεο γηα έλα πνιύ πξώηκν ζηάδην, 

ζπγθεθξηκέλα ηε κεηάβαζε από ηε Νενιηζηθή ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. 

Απνθαιύθζεθε εθεί δίρσξε νηθία
43

 (Πίλ. ΥΗΥ. 1-3) απνηεινύκελε από ηνίρνπο 

ζηνηβαρηνύ πεινύ. Τπήξραλ εληζρπηηθνί πάζζαινη ζην θηίζκα, όπσο καξηπξνύλ 

παζζαιόηξππεο θαηά κήθνο ησλ δύν πιεπξώλ ησλ ηνίρσλ αιιά θαη ζην εζσηεξηθό 

ηνπο. Μεγάια θνκκάηηα πεινύ κε ίρλε από θαιάκηα
44

 πξνέξρνληαη πξνθαλώο από 

ηνπο ηνίρνπο ή ηε ζηέγε. ηαλ νινθιεξώζεθε ε αλαζθαθή ηνπ θηίζκαηνο θάλεθε όηη 

απηό μεπεξλνύζε ζε κήθνο ηα 9 θαη ζε πιάηνο ηα 4 κ., ελώ παξά ηελ πξώηκε 

ρξνλνιόγεζή ηνπ, αλαγλσξίζζεθαλ ζ’ απηό νκνηόηεηεο κε ηα παζζαιόπεθηα θηήξηα 

ησλ ηηαγξώλ. Έρεη ζεκαζία ην όηη ζηνλ Αξθαδηθό απνθαιύθζεθαλ θαη λενιηζηθέο 

παζζαιόπεθηεο νηθίεο, πνπ ππνδεηθλύνπλ ηε ζπλέρεηα ζε ζηνηρεία ηεο νηθηζηηθήο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηξέρνπζα ζέζε. ε κία από απηέο απνδόζεθαλ παζζαιόηξππεο κε 

δηάκεηξν θαη βάζνο πνπ κπνξνύζε λα μεπεξλά αθόκα θαη ηα 0,20 κ.
45

 Άιιε
46

 ήηαλ 

αςηδσηή, ιεπηνκέξεηα ζεκαληηθή θαη ζε επξύηεξε θιίκαθα. 

Από ηελ Πενηάπολη έξρεηαη ε επηβεβαίσζε κηαο παξαηήξεζεο πνπ 

δηαηππώζεθε από ηνπο Γάιινπο αλαζθαθείο ηνπ Νηηθηιί Σαο, όηη ζε νξηζκέλεο ζέζεηο 

ε ρξήζε ησλ σκνπιίλζσλ είρε αξρίζεη λα γεληθεύεηαη. ηε θάζε Πεληάπνιεο ΗΗ 

(κέζεο θαη ύζηεξεο θάζεηο ΠΔΥ) ζξαύζκαηα απνζαζξσκέλσλ ή θακέλσλ πιίλζσλ 

ππέδεημαλ όηη ην αλώηεξν ηνπιάρηζηνλ ηκήκα ησλ ηνίρσλ ήηαλ θηηαγκέλν από σκέο 

πιίλζνπο, μεξακέλεο ζηνλ ήιην. Σν πάρνο ηνπο δελ μεπεξλνύζε ηα 0.10 κ. Αιιά θαη 

ζηε θάζε Πεληάπνιεο Η (πξώηκε ΠΔΥ) εληνπίζζεθαλ ππνιείκκαηα πιίλζσλ, 

ζθνύξνπ θαζηαλνύ ρξώκαηνο. Αλαθέξεηαη σζηόζν όηη ην θπξηόηεξν νηθνδνκηθό 

πιηθό (εθηόο από ηα ππνιείκκαηα πιίλζσλ πνπ ήδε ζεκεηώζεθαλ) ήηαλ νη θαιακσηέο 

κε επαιείςεηο πεινύ, πνπ πεξηείραλ κε πιαζηηθά ζηνηρεία, θπξίσο ρόξην. 

Γηαηεξήζεθαλ κάιηζηα ειάρηζηα απνηππώκαηα από θαιάκηα
47

. Φαίλεηαη όηη ζηελ 

Πεληάπνιε νη δηαθνξεηηθέο απηέο θαηζθεπαζηηθέο κέζνδνη ζπλππήξμαλ. 

Σέινο, ζην Κπςονέπι Νέσλ Κεξδπιιίσλ δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ζθόξπησλ 

θαηαινίπσλ ηνίρσλ από αρπξνπειό
48

. 

 

Δσηική Μακεδονία 

 

Αθήλνπκε πξνο ην παξόλ ηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, όπνπ εθηόο από 

παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα ζπλεζίδνληαλ θαη εθείλα κε ιίζηλε ζεκειίσζε (δεο 

ζρεηηθό θεθάιαην), γηα λα ζπλνςίζνπκε ηα δεδνκέλα από ην δπηηθό δηακέξηζκα, όπνπ 

ηα πξάγκαηα ζπκίδνπλ πεξηζζόηεξν ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή. 

Ζ θαιύηεξα δεκνζηεπκέλε ζέζε ζην ηκήκα απηό είλαη ηα Σέπβια, όπνπ 

ππήξμε ε επθαηξία λα κειεηεζνύλ νη θαηαζθεπαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ νηθνδνκεκάησλ 

                                                 
43

 Vargas θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 6, 577. 
44

 Σνπινύκεο – Πεξηζηέξε, ό.π. ππνζεκ. 4, 360. 
45

 Vargas θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 6, 578-9. 
46

 Πεξηζηέξε 2002, 132. 
47

 Γξακκέλνο, ό.π. ππνζεκ. 7, 98. 
48

 Μαιακίδνπ 1997, 514. 
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ηόζν ηεο λενιηζηθήο όζν θαη ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. Σα ρξνλνινγεκέλα 

ζηε θάζη 8 επξήκαηα δελ είλαη ρξήζηκα γηα ην ζέκα καο, πιελ ηεο πιεξνθνξίαο όηη 

ζην εζσηεξηθό ησλ ηδηόηππσλ νξπγκάησλ ηεο πεξηόδνπ βξέζεθαλ θακέλα ή σκά 

επηρξίζκαηα. Μία γεληθή παξαηήξεζε γηα ηε θάζη 9 είλαη όηη απνδόζεθαλ ζ’ απηή 

νηθνδνκηθά θαηάινηπα από ζθιεξό πειό, ηα νπνία δηαηήξεζαλ ίρλε από δνθνύο θαη 

θιαδηά. Αλήθαλ πηζαλόηαηα ζε θαηνηθίεο πνπ πξνεγήζεθαλ νξηζκέλσλ δαπέδσλ ηεο 

πεξηόδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζαλ πιηθό πιήξσζεο αβαζώλ αθαλόληζησλ 

ιάθθσλ
49

. Σα απνηππώκαηα απηά ππέδεημαλ όηη νη θαηαζθεπέο από μύιηλν πιαίζην 

θαη ιάζπε ραξαθηήξηδαλ αθόκα ηελ αξρηηεθηνληθή ζηα έξβηα
50

. Φαίλεηαη όηη 

αλαγλσξίζζεθε εδώ θάπνηα νηθνδνκηθή θάζε ηεο κέζεο ΠΔΥ (ηκήκα ηεο θάζεο 9). 

Δπηρξίζκαηα εληνπίζζεθαλ πηζαλώο θαη ζηε θάζη 10, εάλ ηξεηο δηαδνρηθέο δηαζπνξέο 

ιεπθνύ πεινύ ζε κεγάιε έθηαζε δελ αλήθαλ ζε δάπεδα αιιά ζε πιηθό πξνεξρόκελν 

από επίρξηζκα ηνίρσλ, πνπ θάιπςε ηα παηεκέλα δάπεδα ηεο πεξηόδνπ σο ζηξώκα 

θαηαζηξνθήο. Σα ίρλε ησλ θηεξίσλ δελ ήηαλ ζαθή, ζηελ νξηνζέηεζή ηνπο κάιηζηα 

βνεζνύζαλ απιέο από ραιίθηα ζε ζπλδπαζκό κε δάπεδα θαη κηθξό αξηζκό από ηζρλέο 

παζζαιόηξππεο
51

. 

Αλαιπηηθόηεξα, ηα νηθηζηηθά ζύλνια ησλ θάζεσλ 9 θαη 10 ραξαθηεξίζηεθαλ 

σο «Καηαζθεπέο» θαη αξηζκήζεθαλ θαηά αύμνληα αξηζκό. Οη ηνίρνη ηεο θάζεο 9 

νξίδνληαλ από πνιύ απνζπαζκαηηθά ζηνηρεία, όπσο κεξηθέο ισξίδεο πεινύ θαη ιίγεο 

παζζαιόηξππεο. Οξηζκέλα ρξήζηκα ζηνηρεία είλαη ηα εμήο: ηξεηο ηνίρνη ζηελ 

Καηαζκεσή 1 αληηπξνζσπεύνληαλ από ηαηλία θίηξηλνπ πεινύ, πεξηρείισκα ζην 

δάπεδν θαη ζεηξά 4 νπώλ παζζάισλ αληηζηνίρσο, κία εθ ησλ νπνίσλ είρε αλνηρζεί 

κέζα ζε ηάθξν ζεκειίσζεο. Ο ρώξνο ηνλ νπνίν δηακόξθσλαλ, αλ θαη ρσξίο νξαηό 

πιένλ βόξεην όξην, ζα είρε κήθνο 8 ηνπιάρηζηνλ κ. θαη πιάηνο 3,5
52

. Γύν ηνίρνη ηεο 

Καηαζκεσής 2, ε νπνία απείρε 3 κ. από ηελ πξνεγνύκελε θαη έθεξε ζθιεξό δάπεδν 

δηαζηάζεσλ 2 x 3,5 (Α-Γ x Β-Ν), αληηπξνζσπεύνληαλ από επίρξηζκα θαη ισξίδα 

πεινύ ν έλαο, ελώ ν δεύηεξνο από ηξεηο παζζαιόηξππεο
53

. ηελ Καηαζκεσή 3 αλήθε 

πήιηλν δάπεδν θαη ζεηξά από ηέζζεξηο αβαζείο παζζαιόηξππεο. Οη ηειεπηαίεο 

δηαρσξίδνληαλ από απνηππώκαηα θαιακηώλ θαη ιάζπεο, επνκέλσο ζην ζεκείν απηό 

ζα ππήξρε θάπνην δηαρσξηζηηθό ηνηράξην
54

. Οη θαηαζθεπέο ηεο θάζεο 10 δελ έρνπλ λα 

καο πιεξνθνξήζνπλ γηα πνιιά πεξηζζόηεξα: ηέζζεξηο παζζαιόηξππεο θαη γξακκή 

θακέλνπ επηρξίζκαηνο όξηδαλ ην λόηην όξην θακέλνπ πήιηλνπ δαπέδνπ ζηελ 

Καηαζκεσή 1
55

. Γύν ηνίρνη ζηελ Καηαζκεσή 2, κε πξνζαλαηνιηζκό ΒΓ-ΝΑ θαη ΒΑ-

ΝΓ, έθεξαλ ηάθξν ζεκειίσζεο κε παζζαιόηξππα ζηνλ ππζκέλα ηεο
56

. 

Από ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθώλ ζηα έξβηα δελ ήηαλ δπλαηόλ λα εμαρζεί 

θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ηελ παξνπζία ή απνπζία αςηδσηώλ θαηόςεσλ. Ο 

γεληθόηεξνο ζρεδηαζκόο ήηαλ κάιινλ απιόο, αθνύ ε απνπζία νπώλ παζζάισλ ζε 

θεληξηθά ζεκεία δελ ζα επέηξεπε ηε ζηήξημε ζύλζεηεο αλσδνκήο. Αλαθεξζήθακε 

ήδε ζηε ρξήζε ηάθξσλ ζεκειίσζεο, πνπ όηαλ απνπζίαδαλ ή δελ αλαγλσξίδνληαλ, νη 

ηνίρνη νξηνζεηνύληαλ από απιέο θαη κεξηθέο θνξέο δηπιέο ζεηξέο από παζζαιόηξππεο. 

Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη αλαγλσξίδνληαλ από ζεηξέο κηθξώλ νπώλ παζζάισλ, θαζώο δελ 

είραλ ηάθξνπο ζεκειίσζεο
57

. 

                                                 
49

 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 18, 219-20. 
50

 Servia Η 2000, 77. 
51

 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 18, 220. 
52

 Servia, ό.π. ππνζεκ. 50, 78. 
53

 ό.π., 60. 
54

 ό.π., 61. 
55

 ό.π. 
56

 ό.π., 62. 
57

 ό.π., 79. 
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Από ηελ πνιύ θνληηλή πεξηνρή ησλ εξβίσλ, απηή ηεο Αιανήρ, νη 

πιεξνθνξίεο είλαη ιηγνζηέο θαη δελ δηαθνξνπνηνύλ ηε γεληθή εηθόλα. ηελ 

Πολεμίζηρα θύξηα δνκηθά πιηθά ήηαλ ν πειόο θαη ην μύιν
58

. ηα Λειβάδια 

ππνινγίζζεθε όηη ν νηθηζκόο ζα απνηειείην από «δύν ή ηξεηο θαιύβεο»
59

. 

Γύν από ηηο λεόηεξεο αλαζθαθέο ζηε δπηηθή Μαθεδνλία έρνπλ θέξεη ζην θσο 

παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα, ζε ζέζεηο πνπ ε θαηνίθεζε ζε ηέηνηνπ ηύπνπ νηθίεο 

θπξηαξρνύζε. Ο αξραηόηεξνο από ηνπο δύν νηθηζηηθνύο νξίδνληεο ζην Μάνδαλο 

δηέζσζε θαηάινηπα δηαδνρηθώλ παζζαιόπεθησλ νηθηώλ, πνπ ππέδεημαλ δύν ή ηξεηο 

θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο
60

. Κύξην νηθνδνκηθό πιηθό γηα ηνπο ηνίρνπο ήηαλ ν 

ζηνηβαρηόο πειόο πνπ εληζρύνληαλ κε μύιηλνπο παζζάινπο, νη νπνίνη εληνπίζζεθαλ 

ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό ησλ νηθεκάησλ. Σα ηειεπηαία 

ζεσξήζεθαλ νξζνγώληα, αλ θαη δελ επηβεβαηώζεθε απηό από νινθιεξσκέλεο 

θαηόςεηο (Πίλ. LXXIII. 2). Γηα κία αθόκε θνξά ζεσξήζεθε όηη νη θαηαζθεπαζηηθέο 

ηερληθέο δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ από απηέο ηεο Νενιηζηθήο επνρήο
61

. 

Πνιύ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία απέδσζε ε άιιε πεξηνρή έξεπλαο ησλ ηδίσλ 

αλαζθαθέσλ, απηή ζην Απσονηικό. Πέληε ηνπιάρηζηνλ θαηνηθίεο ηεο ύζηεξεο ΠΔΥ 

(Πίλ. LXXVII. 1-2), απνθαιύθζεθαλ παξάιιεια ρηηζκέλεο ζηελ αλαηνιηθή θιηηύ ηνπ 

ιόθνπ, κε πξνζαλαηνιηζκό ΒΓ-ΝΑ
62

. Σν ζρέδηό ηνπο επηβεβαηώζεθε σο νξζνγώλην 

κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ δπηηθνύ άθξνπ κηαο από απηέο (Οηθία Γ)
63

 (Πίλ. LXXVII. 

2). Παζζαιόπεθηεο νηθίεο, κάιινλ ιίγν παιαηόηεξεο, ήξζαλ ζην θσο θαη ζηελ 

θνξπθή ηνπ ιόθνπ
64

, σζηόζν ηα ζηνηρεία από απηέο ζηελ πιαγηά είλαη κάιινλ 

πεξηζζόηεξα. 

 Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη ε δηάηαμε ησλ νηθηώλ ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ήηαλ ηόζν 

ππθλή ώζηε νη πεξηζζόηεξεο κνηξάδνληαλ θνηλό ηνίρν. ε κία σζηόζν πεξίπησζε 

δηαπηζηώζεθε θελό πιάηνπο 0.80 – 1 κ. αλάκεζα ζε δύν ζπίηηα (Πίλ. LXXVIII. 2). Ζ 

αλεύξεζε πεξηζζόηεξσλ ησλ ηξηαθνζίσλ νπώλ παζζάισλ ζε πεξηνρή έθηαζεο 185 

η.κ.
65

 θαη ε απόδνζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηνηθίεο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη 

νη δηαζηάζεηο ησλ ζπηηηώλ ήηαλ πεξ. 6,50 x 3,50 κ., κε εκβαδόλ 22 η.κ. Ωζηόζν ην 

κήθνο ηνπο κάιινλ μεπεξλνύζε ην πξναλαθεξζέλ, θαζώο ηα δεδνκέλα από ηελ Οηθία 

Γ (Πίλ. LXXVIII. 2) δείρλνπλ κήθνο 8,80 κ. Μία νηθία, ε Γ, κε πιάηνο 3,15 κ., ήηαλ 

ζηελόηεξε από ηηο ππόινηπεο. Γηα ην μύιηλν πιαίζην ησλ ηνίρσλ ρξεζηκνπνηνύληαλ 

ππθλά ηνπνζεηεκέλνη πάζζαινη κε δηάκεηξν θπκαηλόκελε κεηαμπ 0,10 θαη 0,20 κ. 

πνπ βπζίδνληαλ ζην έδαθνο θαηά 0,15-0,30 κ. ρσξίο λα πξνεγεζεί ηάθξνο 

ζεκειίσζεο. Μεγάιε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαινγηώλ, πνπ όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα 

ηαηξηάδεη «αξηζκεηηθά» πεξηζζόηεξν κε ηα ζηνηρεία άιισλ ζέζεσλ όπσο ν Καζηαλάο 

ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, γηλόηαλ ζηηο γσλίεο, όπνπ πάζζαινη κε δηάκεηξν 0,25 θαη 

πιένλ κ. βπζίδνληαλ ζην έδαθνο αθόκα θαη έσο 0,70 κ. Μηα παξαιιαγή ελόο 

ζηνηρείνπ πνπ είδακε ζην Νηηθηιί Σαο, όπνπ γύξσ από ηνπο παζζάινπο 

ηνπνζεηνύληαλ ππνζηεξηθηηθά ιίζνη, δηαπηζηώζεθε θαη ζην Αξρνληηθό, όκσο εδώ νη 

ιίζνη δηαηάζζνληαλ ζε ζεηξά παξάιιειε πξνο ηνλ ηνίρν πνπ αληηζηήξηδαλ (Πίλ. 

LXXVIII. 1). Δθηόο από ηα θιαδηά, πνπ θάιππηαλ ηα θελά αλάκεζα ζηνπο 

παζζάινπο, ρξεζηκνπνηείην θαη επαιεηθόκελνο ζε ιεπηέο ζηξώζεηο πειόο. Γελ 

                                                 
58

 Υνλδξνγηάλλε-Μεηόθε 1994, 30. 
59

 Καξακήηξνπ-Μεληεζίδε – Παπαγηαλλάθεο 1997, 67. 
60

 Merousis, ό.π. ππνζεκ. 2, 1290. 
61

 ό.π. 
62

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 2002, 457, 459 ζρ. 1. 
63

 Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 19. 
64

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θά. 1999, 466. 
65

 Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 19, 461-462. 
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δηαπηζηώζεθε ε ρξήζε σκνπιίλζσλ ζηε ζέζε. Ζ ίδηα ινγηθή ζηελ θαηαζθεπή είλαη 

πξνθαλέο όηη ραξαθηήξηδε θαη ηα παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα ηεο θνξπθήο, θαζώο 

ζε έλα από απηά βξέζεθαλ θαηάινηπα μύιηλσλ παζζάισλ δηακέηξνπ 0,16 κ., ηα νπνία 

πξνέξρνληαλ από ην πιαίζην ησλ ηνίρσλ ή απνηεινύζαλ ηηο δνθνύο ζηήξημεο ηεο 

ζηέγεο
66

. 

 Αθήζακε ηειεπηαίν ην Απμενοσώπιον, δηόηη ηόζν νη παιαηόηεξεο όζν θαη νη 

λεόηεξεο αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε σκνπιίλζσλ, θάηη πνπ 

δελ είδακε ζε άιιε ζέζε ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ο Heurtley αλαθέξεη όηη νη νηθίεο 

ηνπ θαηώηεξνπ νηθηζκνύ ΗΗΗ (Πίλ. LXVIII. 1-2) ήηαλ θηηζκέλεο κε σκέο πιίλζνπο, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ςεκέλεο από ηε θσηηά
67

. Πάλησο, ε λεόηεξε έξεπλα έρεη 

απνδώζεη ηελ εγθαηάζηαζε απηή ζηελ Σειηθή Νενιηζηθή (δεο ζηελ ελόηεηα γηα ηε 

ζέζε ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε). Αιιά θαη ζηνλ πζηεξόηεξν νηθηζκό Η
68

 (ΠΔΥ ΗΗΗ) 

εληνπίζζεθε ισξίδα θακέλνπ πεινύ, ε νπνία απνδόζεθε ζε ππόιεηκκα ηνίρνπ από 

σκνπιίλζνπο. Δπίζεο, ζηηο λεόηεξεο αλαζθαθέο ηνπ 1996-1997 εληνπίζζεθε κηθξό 

νξζνγώλην πιηλζόθηηζην δσκάηην
69

 ηεο πξώηκεο ΠΔΥ. 

 

Κενηρική Μακεδονία 

 

Οη θαιύηεξα δεκνζηεπκέλεο ζέζεηο ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο από ηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία είλαη απηέο ηνπ Καζηαλά θαη ηεο Μεζεκεξηαλήο Σνύκπαο 

Σξηιόθνπ. Ηδηαίηεξα ε πξώηε από ηηο δύν παξέρεη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηόςεηο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ παζζαιόπεθησλ 

νηθνδνκεκάησλ. Σα επξήκαηα ηεο δεύηεξεο είλαη πεξηζζόηεξν απνζπαζκαηηθά, θαη 

κάιηζηα ρσξίο λα έρνπλ απνθαιπθζεί νινθιεξσκέλεο θαηόςεηο. Οη πιεξνθνξίεο από 

άιιεο ζέζεηο ζπκπιεξώλνπλ ηε γεληθή εηθόλα. Αο ζεκεησζεί, παξάιιεια, εδώ όηη ην 

θεληξηθό δηακέξηζκα ηεο Μαθεδνλίαο είλαη απηό κε ηηο πεξηζζόηεξεο καξηπξίεο γηα 

ηε ρξήζε ιίζηλσλ ζεκειίσλ (δεο ζρεηηθό θεθάιαην), ζπρλά ζε ζπλδπαζκό κε 

παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα. 

 Καζηανάς: Αναζκαθή 1975: ηξώκα 28
70

 (πίλ. LIV. 1): ηκήκαηα δύν νηθηώλ 

έθεξαλ ηνίρνπο πάρνπο 0,15 πεξ. κ., θαηαζθεπαζκέλνπο κε ηελ ηερληθή ηνπ σκνύ 

ζηνηβαρηνύ πεινύ, ζε ζπλδπαζκό κε μύιηλνπο παζζάινπο ζηε κηα ηνπο πιεπξά ή ζην 

εζσηεξηθό ηνπο. Οη παζζαιόηξππεο, πνπ απείραλ κεηαμύ ηνπο θαηά 0,30 κ., είραλ 

δηάκεηξν κεηαμύ 0,20 θαη 0,40 κ. θαη βάζνο πνπ πξνζέγγηδε ηα 0,50-0,60 κ. 

Παξαηεξήζεθε όηη κπνξνύζαλ λα είλαη θπιηλδξηθέο ή ζηαδηαθά κεηνύκελεο. 

Καηάινηπα παζζάισλ δελ εληνπίζζεθαλ, σζηόζν θάλεθε όηη ηέηνηα θπιηλδξηθά 

ζηεξίγκαηα είραλ ηνπνζεηεζεί έηζη ώζηε λα ελαιιάζζνληαη παρύηεξα κε ζηελόηεξα, 

όια θπιηλδξηθά, πνπ έθηαλαλ έσο ην βάζνο ησλ 0,50 κ. ην κέγηζην. Πεξηβάιινληαλ 

από γθξίδν αξγηιόρσκα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ δύν παζζαιόηξππεο ηνπ 

ηξώκαηνο 27
71

 (πίλ. LIV. 2), όρη κόλν γηα ην κεγάιν βάζνο ηνπο, πνπ έθηαλε ζηα 

0,90 κ. κε δηάκεηξν 0,20, αιιά θαη δηόηη πεξηείραλ θαηάινηπα παζζάισλ, ε κία ππό 

κνξθή θακέλνπ μύινπ, ελώ ε άιιε ππό κνξθή νμύηεξνπ ζην θάησ άθξν ηνπ 

δνθαξηνύ, πνπ έθηαλε ζρεδόλ έσο ηνλ ππζκέλα ηεο. Σν θελό γύξσ από ην δνθάξη είρε 

γεκίζεη, σο ζπλήζσο, κε γθξίδν αξγηιόρσκα. Άιιν έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθό 

                                                 
66

 ό.π., 466. 
67

 Treuil 1983, 86. 
68

 ό.π. 
69

 Υξπζνζηόκνπ, ό.π. ππνζεκ. 1, 338. 
70

 Aslanis ό.π. ππνζεκ. 5, 20-21. 
71

 ό.π., 21-26. 
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παξαηεξήζεθε ζην ηξώκα 26
72

 (πίλ. LIV. 3), όπνπ εληνπίζζεθαλ δύν ζεηξέο από 

δηαζηαπξνύκελεο παζζαιόηξππεο αλνηγκέλεο ζε αθαλόληζηεο κεηαμύ ηνπο 

απνζηάζεηο: δελ ήηαλ θπιηλδξηθέο αιιά νξζνγώληεο, πξννξίδνληαλ όκσο γηα 

θπιηλδξηθνύο παζζάινπο, από ηνπο νπνίνπο δηαηεξήζεθαλ νξηζκέλα θακέλα 

θαηάινηπα. ια ηα παξαπάλσ ρξνλνινγνύληαη ζηηο πξώηκεο θάζεηο ηεο ΠΔΥ. ην 

ζηξώκα ηξώκα 23b
73

 (πίλ. LV. 2-3) ηεο ίδηαο ρξνληάο, ην νπνίν αλήθεη καδί κε ην 

22a ζηε κέζε ΠΔΥ, βξέζεθε ηάθξνο ζεκειίσζεο αςηδσηνύ νηθνδνκήκαηνο. Σν 

πιάηνο ηεο πξνζέγγηδε ηα 0,40 κ. ελώ ην βάζνο ηεο ηα 0,50 κ. Δίρε επίπεδν ππζκέλα 

θαη ζπλδπαδόηαλ κε παζζαιόηξππεο, πνπ πεξηβάιινληαλ ελ κέξεη κόλν από πειό. 

Δίραλ αλνηρζεί ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ησλ 0,50 κ. θαη πξννξίδνληαλ γηα παζζάινπο κε 

δηάκεηξν κεηαμύ ησλ 0,10 θαη 0,20 κ., ην θαηώηεξν ηκήκα ησλ νπνίσλ πεξηβαιιόηαλ 

από πεινθνλίακα. Τπνινγίζζεθε όηη ην νηθνδόκεκα ζα είρε κήθνο 6-7 κ., θαη 

δηάκεηξν ζην αςηδσηό ηκήκα ηνπ 4 πεξ. κ. Οη ηνίρνη ηνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί από 

μύιηλν πιέγκα πνπ είρε εμσηεξηθά δερζεί επάιεηςε πεινύ πάρνπο 0,10 κ. ην 

ηξώκα 23a
74

 βξέζεθαλ ηα παθησκέλα θαηάινηπα ελόο ηνίρνπ από ιάζπε θαη δύν 

παζζαιόηξππεο. 

Αναζκαθή 1979: Σα θαηάινηπα ηνπ ηξώκαηνο 24
75

 (πίλ. LVI. 1-2) έδεημαλ 

όηη ζηελ πξώηκε ΠΔΥ ζπλππήξραλ ζηνλ Καζηαλά, καδί κε ηα αςηδσηά, νξζνγώληα 

παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα, πνπ ίζσο θπξηαξρνύζαλ. Γύν αληηπξνζσπεπηηθνί 

ρώξνη πνπ κνηξάδνληαλ θνηλό ηνίρν (νλνκάζζεθαλ «Οηθία Α» θαη «Οηθία Β»), είραλ 

νξζνγώληα θάηνςε, όπσο ηνπιάρηζηνλ επηβεβαηώλεηαη από ηνλ πιεξέζηεξα 

αλεζθακκέλν («Οηθία Α»). Ο θαιύηεξα δηαηεξεκέλνο ηνίρνο ηεο Οηθίαο Α (βόξεηνο), 

πάρνπο 0,15 κ., απνηειείην από ζηνηβαρηό πειό, ελώ ππόιεηκκα άιινπ (αλαηνιηθόο), 

ζε γσλία κε εθείλνλ, όκνηαο ηερληθήο, είρε πάρνο πεξ. 0,20 κ. Καηά κήθνο θαη 

εμσηεξηθά ηνπ δεύηεξνπ παζζαιόηξππεο δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο δηαηήξεζαλ ίρλε 

από παζζάινπο. Έλα άλνηγκα ζηνλ δπηηθό ηνίρν ηεο νηθίαο, ην νπνίν ζεσξήζεθε 

είζνδνο, νξηδόηαλ από δύν κεγάιεο παζζαιόηξππεο ζηα άθξα ηνπ, θνληά ή/θαη ζε 

επαθή κε ηηο νπνίεο ππήξραλ ιίζνη. Ο πνιύ ελδηαθέξσλ εζσηεξηθόο εμνπιηζκόο ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο ζπδεηείηαη ζε άιια ζεκεία ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Οη ηνίρνη ηεο 

«Οηθίαο Β», από ηνπο νπνίνπο δηαηεξήζεθαλ κηθξά ηκήκαηα ηνπ αλαηνιηθνύ θαη 

δπηηθνύ, είραλ πάρνο 0,15-0,20 κ. θαη θαηαζθεπή νκνίσο από ζηνηβαρηό πειό. Δίρε 

θαη απηή ε θαηνηθία εληζρπζεί κε μύιηλνπο παζζάινπο. Σα πξάγκαηα δελ θαίλεηαη λα 

άιιαμαλ ηδηαίηεξα ζηε κέζε ΠΔΥ, θαζώο ζην ηξώκα 23b
76

 (πίλ. LVI. 3) νξηζκέλα 

θαηάινηπα απνδόζεθαλ ζε νξζνγώληα θαηνηθία κε ηνίρνπο από ζηνηβαρηό πειό, ελώ 

θαη ζην ηξώκα 23a
77

 (πίλ. LVI. 4) απνθαιύθζεθε ηκήκα νξζνγώληνπ θηεξίνπ, κε 

κία όκσο δηαθνξά: ηα θαηάινηπα δύν ηνίρσλ έδεημαλ θαηαζθεπή από αθαηέξγαζην 

ρηππεηό ρώκα, γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε ηελ πιήξε ζρεδόλ εμαθάληζή ηνπο, πιελ 

κηθξνύ ηκήκαηνο ηνπ ελόο, πνπ ζηάζεθε δπλαηόλ λα δηαηεξεζεί επεηδή θάεθε. Δίρε 

πάρνο 0,15 πεξ. κ. θαη δηαηεξήζεθε ζε ύςνο 0,40. πσο θαη ζηελ αλαζθαθή ηνπ 

1975, έηζη θαη ζηελ αλαζθαθή ηνπ 1979, ην ζηξώκα 22b (ύζηεξε ΠΔΥ) δελ απέδσζε 

θαηάινηπα πνπ λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ζέκα καο. 

Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος: ε γεληθή εθηίκεζε από ηε ζέζε, όπνπ ηα 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ραξαθηεξίδνληαλ από κεγάιε απνζπαζκαηηθόηεηα, είλαη 

όηη πξνηηκήζεθαλ ηα νξζνγώληα παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα, ζπάληα κε ιίζηλε 

                                                 
72

 ό.π., 26-28. 
73

 ό.π., 32-35. 
74

 ό.π., 35-37. 
75

 ό.π., 45-53. 
76

 ό.π., 53-55. 
77

 ό.π., 55-58. 
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ζεκειίσζε. Γελ απνθιείζζεθε ε παξνπζία αςηδσηώλ θηηζκάησλ όπσο ζηνλ 

Καζηαλά
78

, παξά ην γεγνλόο όηη δελ ζώζεθαλ νινθιεξσκέλεο θαηόςεηο. Σα ιίζηλα 

ζεκέιηα από ηε ζέζε ζπδεηνύληαη ζηελ επόκελε ελόηεηα. Δδώ ζα αλαθέξνπκε όζα 

ζηνηρεία είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα καο, αθόκε θαη αλ ε πήιηλε αλσδνκή πξνέξρεηαη 

από ηνίρνπο κε ιίζηλε ζεκειίσζε. ηελ Οηθνδνκηθή Φάζε 6 ηεο Σνκήο Η ππνιείκκαηα 

πειώλ πάρνπο 0,30-0,50 κ. επάλσ ζε δάπεδν απνδόζεθαλ ζηνπο θαηαθξεκληζκέλνπο 

ηνίρνπο κηαο νηθίαο
79

 (Πίλ. XXXIX. 3). ηελ νηθνδνκηθή θάζε 2 ηεο Σνκήο ΗΗ
80

 ζε 

κία νηθία κε ιίζηλε πηζαλώο ζεκειίσζε αλήθαλ ηέζζεξηο παζζαιόηξππεο, σζηόζν 

κπνξεί λα πξνέξρνληαλ από παζζάινπο ηεο ζηέγεο θαη όρη ελόο από ηνπο ηνίρνπο ηνπ 

ζπηηηνύ. Μία άιιε νηθία ζηελ Οηθνδνκηθή θάζε 3 ηεο Σνκήο ΗΗ (Πίλ. XLI. 1) δηέζσζε 

ιίζηλα ζεκέιηα, σζηόζν παξαηεξήζεθε όηη ην άλσ κέξνο ησλ ηνίρσλ ήηαλ 

πιηλζόθηηζην
81

. Ζ ζεκαληηθή γηα ηνλ εζσηεξηθό εμνπιηζκό ηεο «Κακέλε Οηθία»
82

 

ζηελ Οηθνδνκηθή θάζε 4 ηεο Σνκήο ΗΗ (Πίλ. XL. 2-3) ραξαθηεξίζηεθε σο 

ηεηξάπιεπξε ή κε αςηδσηή απόιεμε. Έθεξε ηνίρνπο από ζηνηβαρηό πειό εληζρπκέλν 

κε μύιηλε δνκή, πνπ θαη απηνί θαίλεηαη όηη είραλ εθνδηαζηεί κε ιίζηλε ζεκειίσζε. 

Σηοιτεία ανάγλσθης διακόζμηζης: Έλα κάιινλ ζπάλην εύξεκα απνηέιεζαλ 

ζξαύζκαηα πήιηλεο αλάγιπθεο δηαθόζκεζεο (Πίλ. XLIII), πνπ έθεξαλ έιηθεο ή 

αθηηλσηνύο θύθινπο. Απνδόζεθαλ ζε πειόθηηζην έπηπιν ή ζηνπο ηνίρνπο ηνπ 

ζπηηηνύ
83

. Αλαγλσξίζηεθε ζηα πήιηλα απηά ζξαύζκαηα έλαο ξόινο ηνληζκνύ ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξέζεθαλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
84

. ηελ 

Οηθνδνκηθή θάζε 3 ηεο Σνκήο ΗΗΗ
85

 έλα δάπεδν (Πίλ. XLV. 2) ζπζρεηίζηεθε κε πέληε 

παζζαιόηξππεο πξνεξρόκελεο κάιινλ από εμσηεξηθό ηνίρν κε πξνζαλαηνιηζκό ΒΑ-

ΝΓ. Μία αθόκε παζζαιόηξππα ζηελ Οηθνδνκηθή θάζε 5 ηεο ίδηαο ηνκήο
86

 

απνδόζεθε ζηνλ λόηην ηνίρν άιιεο νηθίαο, ζπζρεηίζηεθε δε θαη απηόο κε δάπεδν, ην 

νπνίν ζα όξηδε από Ν. ηελ Οηθνδνκηθή θάζε 7 ηεο ίδηαο θαη πάιη ηνκήο
87

 

εληνπίζζεθε, όρη γηα πξώηε θνξά ζηε ζέζε, θάησ ηκήκα ιηζόθηηζηνπ ηνίρνπ κε 

πηζαλή αλσδνκή σκνπιίλζσλ (Πίλ. XLVII. 2). 

Γηα ηελ ελδερόκελε ρξήζε σκνπιίλζσλ ζηελ ηνηρνπνηία αληί ηνπ ζηνηβαρηνύ 

πεινύ ή ηνπ αρπξνπεινύ, θαζώο θαη γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ νηθνδνκεκάησλ, παξέρεη 

πιεξνθνξίεο θαη ε αλαζθαθή ηεο Τούμπαρ Αγσιάλος Β, κε δύν νηθηζηηθέο θάζεηο 

ρξνλνινγεκέλεο κάιινλ ζηε κέζε θαη ύζηεξε ΠΔΥ, πην θνληά ζηε θάζε Vb ησλ 

ηηαγξώλ. ηελ αξραηόηεξε θάζε
88

 αλήθαλ κεγάια, δξνκηθά θηήξηα, πιάηνπο 4 έσο 

4,5 κ.
89

, ρσξηζκέλα κε κεζνηνηρίεο. Οη ηνίρνη, πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ από σκό πειό, 

είραλ πιάηνο γύξσ ζηα 0,25 – 0,30 κ., ν κεγαιύηεξνο δε ζε κήθνο έθηαλε ηα 11 κ.
90

 Ζ 

θαηαζθεπή ησλ κεζνηνηρηώλ ζεσξήζεθε πξόρεηξε, ιόγσ ηεο ζπάληαο εύξεζεο 

θάζεησλ ηνίρσλ
91

. Σν γεγνλόο όηη έλαο ηνπιάρηζηνλ ηνίρνο είρε θηηζηεί επί ηνπ ίρλνπο 

αξραηόηεξνπ (Πίλ. XLIX. 3) θαη ζηελ ίδηα αθξηβώο θαηεύζπλζε, ππέδεημε 

                                                 
78

 Γξακκέλνο – Κώηζνο 1996, 360-361. 
79

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 4, 46. 
80

 ό.π., 57-58. 
81

 ό.π., 60. 
82

 ό.π., 153. Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. ππνζεκ. 78, 362. 
83

 Γξακκέλνο – Κώηζνο, ό.π. 
84

 Review 2001, Addendum, 325. 
85

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 79, 91. 
86

 ό.π., 96. 
87

 ό.π., 105. 
88

 Παππά θ.ά, ό.π. ππνζεκ. 11, 138-139. 
89

 Alram-Stern, ό.π. ππνζεκ. 11, 805. 
90

 ό.π. 
91

 Πηζαλόηαηα σο «θάζεηνη» δελ αλαθέξνληαη κόλν νη εζσηεξηθνί ηνίρνη ησλ θαηνηθηώλ, αιιά θαη νη 

εμσηεξηθνί εγθάξζηνη ζηνπο καθξνύο. 



Καηόυεις, Παζζαλόπηκηα Οικοδομήμαηα, Λίθινα Θεμέλια 

143 

 

αλαθαηαζθεπέο. ηε λεόηεξε θάζε, νπόηε ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ νηθνδνκεκάησλ 

άιιαμε από Γ-Α ζε ΒΓ-ΝΑ, ρξνλνινγήζεθαλ δύν δηαδνρηθνί ρώξνη κε θνηλό λόηην 

ηνίρν, δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ. ν θαζέλαο. Ο έλαο ήηαλ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκέλνο κε 

ηνίρν από σκό πειό, κήθνπο 2,20 θαη πιάηνπο 0,15 κ. Καη ζηε θάζε απηή νη ηνίρνη 

είραλ γλσξίζεη αλαθαηαζθεπέο ή ελίζρπζε. Ζ πνξεία ηνπο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο 

έγηλε θαηαλνεηή από παζζαιόηξππεο. Καη γηα ηηο δύν νηθηζηηθέο θάζεηο ζεσξήζεθε 

όηη ν πειόο πνπ αληηπξνζώπεπε ηνπο ηνίρνπο πξνεξρόηαλ κάιινλ από σκνπιίλζνπο, 

ρσξίο λα απνθιεηζηεί ε ρξήζε ζηνηβαρηνύ πεινύ
92

. Δληζρπηηθνί πάζζαινη 

ηνπνζεηνύληαλ ζε επαθή κε ηνπο ηνίρνπο ή ζην εζσηεξηθό ηνπο, θαίλεηαη κάιηζηα όηη 

ήηαλ ηζρπξνί, όπσο καξηπξνύλ νη κεγάιεο, πξνζεθηηθά αλνηγκέλεο παζζαιόηξππεο, 

κε δηάκεηξν από 0,17 έσο θαη 0,50 κ. θαη κεγάια, αλ θαη δηαθνξεηηθά, βάζε. ηνηρείν 

πνπ καο ζπκίδεη θαη άιιεο ζέζεηο είλαη ην πεξηρείισκα πνπ έθεξαλ νξηζκέλεο. 

ηελ ελόηεηα γηα ηε ζέζε είρακε εθθξάζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο ζρεηηθά 

κε ηε δηάκεηξν ησλ κεγαιύηεξσλ από ηηο παζζαιόηξππεο, ε νπνία έθηαλε ζηα 0,50 κ. 

Γελ έρνπκε ζπλαληήζεη ζε άιιε ζέζε ηόζν κεγάια νξύγκαηα παζζάισλ. Γεδνκέλεο 

κάιηζηα ηεο αλεύξεζεο ιάθθσλ κε αλάινγε δηάκεηξν ζηελ ηνύκπα, νξηζκέλεο 

«παζζαιόηξππεο», ζπγθεθξηκέλα νη εθαπηόκελεο ησλ ηνίρσλ, ίζσο ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ιάθθνη κε απνξξηκκαηηθό ή απνζεθεπηηθό ραξαθηήξα. 

Από ηηο ππόινηπεο ζέζεηο ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηα δεδνκέλα δελ είλαη 

πάξα πνιιά, κπνξνύλ επνκέλσο λα αλαθεξζνύλ ζπλνπηηθά. Πξνέξρνληαη όια από ηηο 

παιαηέο αλαζθαθέο ηνπ Heurtley. ην Αξιοσώπιον αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα 

απνδόζεθαλ ζε δηαδνρηθέο νηθίεο θαηαζθεπαζκέλεο από θαιακσηή θαη ζηνηβαρηό 

πειό
93

 (Οηθηζκνί 1-3, ζηξώκαηα από ην 16
ν
 έσο ην 17,50

ν
 κ./πεξ. 33

ν
 έσο 35

ν
 

εκίκεηξν). ηνλ Άγιο Μάμα ηνίρνο από σκνπιίλζνπο, πιάηνπο 0,60 κ. θαη ζσδόκελνπ 

ύςνπο 0,50 κ., ρσξίο ιίζηλν ζεκέιην, αλήθε, πηζαλόηαηα ζηηο κέζεο θάζεηο ηεο 

πξώηκεο ΠΔΥ. Παξά ηελ απνζύλζεζε πνπ είρε ππνζηεί, παξαηεξήζεθαλ μερσξηζηέο 

πιίλζνη ζηε δνκή ηνπ (Σνκή D, 15
ν
 κ.)

94
. ηελ Επανομή νη θαηνηθίεο ήηαλ 

παζζαιόπεθηεο, έθεξαλ όκσο κε ιίζηλα ζεκέιηα
95

. Σν άλσ κέξνο ησλ ηνίρσλ είρε 

θαηαζθεπαζηή από θαιακσηή θαη ιάζπε. Οη δνθνί ελίζρπζεο εηζρσξνύζαλ ζηα 

πξόρεηξα ιίζηλα ζεκέιηα. Σέινο, ζηνλ νηθηζκό 1 ηνπ Μολςβόπςπγος αλάκεζα ζηα 

θαηάινηπα δύν νηθηώλ
96

, αλαγλσξίζηεθαλ απνζαζξσκέλνη ηνίρνη σκνπιίλζσλ, 

πιάηνπο 0,60 πεξ. κ., ρσξίο μύιηλν πιαίζην, ελώ ζηνλ Οηθηζκό 2 νξζνγώληα νηθία, 

πιάηνπο 3 κ., δηέζσζε ηνίρν από ίδην πιηθό. 

 

Οξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα κπνξνύλ ελδερνκέλσο λα ζπλνςηζηνύλ εδώ, όζνλ 

αθνξά θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή ησλ παζζαιόπεθησλ νηθνδνκεκάησλ. Αλ εμαηξεζεί ε 

ρξήζε σκνπιίλζσλ, πηζαλόηαηα ζε νξηζκέλεο ζέζεηο από ηε κέζε ΠΔΥ θαη κεηά, 

θαηά ηα άιια δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηήζεθαλ νη θαηαζθεπαζηηθέο ζπλήζεηεο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Σν θύξην πιηθό δνκήο ησλ ηνίρσλ ήηαλ ν πειόο, αλ θαη νξηζκέλα 

νηθνδνκήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο παζζαιόπεθηα έθεξαλ εληζρπηηθή ιίζηλε 

ζεκειίσζε. Σνλ πειό βξίζθνπκε εθαξκνζκέλν κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: Α) 

Ωο ατσροπηλό, δειαδή ιάζπε πνπ έκπαηλε σο επάιεηςε ζε μύιηλν πιαίζην 

απνηεινύκελν από παζζάινπο, θιαδηά θαη/ή θαιάκηα. Καη νη δύν πιεπξέο ηνπ 

πιαηζίνπ θαιύπηνληαλ από ην ίδην πιηθό. Ζ ηερληθή είλαη γλσζηή σο πξνζζεηηθή 

                                                 
92

 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 11, 138. 
93

 Heurtley – Hutchinson, ό.π. ππνζεκ. 12, 8. Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 3, 36. 
94

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. ππνζεκ. 3, 153. Heurtley, ό.π., 5. 
95

 Heurtley, ό.π., 21-22. 
96

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. ππνζεκ. 3, 173. 
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(torchis). Β)  Ωο ζηοιβατηό, πνπ θαίλεηαη όηη απνηειείην από αξγηιόρσκα 

αλαθαηεκέλν κε θπηηθέο ίλεο θαη ραιίθη. Καηά ηε κέζνδν απηή (ζηνηβαρηή = pisé) o 

πειόο «ρηηδόηαλ» κε ηε βνήζεηα θαινππηνύ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αθαηξείην. Γ) Τπό 

κνξθή σκνπιίλζσλ (adobe), πνπ μεξαίλνληαλ ζηνλ ήιην. Σόζν ν αρπξνπειόο, όζν 

θαη ν ζηνηβαρηόο δέρνληαλ ζην εζσηεξηθό ηνπο εληζρπηηθνύο παζζάινπο. Δίδακε ηελ 

πξώηε κέζνδν εθαξκνζκέλε ζε πεξηζζόηεξεο από νθηώ ζέζεηο, ελώ ηε δεύηεξε ζε 

πέληε ηνπιάρηζηνλ. Σε ρξήζε σκνπιίλζσλ δηαπηζηώζακε ζε επηά ηνπιάρηζηνλ 

ζέζεηο, κε ζεκαληηθό ζηνηρείν όηη ην ιηγόηεξν ζε ηέζζεξηο από απηέο ζπλεπήξρε κε 

κία από ηηο άιιεο κεζόδνπο (Νηηθηιί Σαο, Πεληάπνιε, Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, 

Μάλδαιν). Γελ γλσξίδνπκε αλ απηό ζεκαίλεη απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ 

ζηηο ηξεηο άιιεο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ είδακε αλαθνξά ζε άιιε ηερληθή (Άγηνο 

Μάκαο, Μνιπβόππξγνο, Σνύκπα Αγρηάινπ Β). Πάλησο, κηθξόηεξε ζπρλόηεηα ζηε 

ρξήζε σκνπιίλζσλ παξαηεξήζεθε ζηε δπηηθή Μαθεδνλία. 

Γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ηνίρσλ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο 

ηάθξνη ζεκειίσζεο, ζπρλόηεξα ζηνπο εμσηεξηθνύο θαη ιηγόηεξν ζηνπο εζσηεξηθνύο. 

Ωζηόζν, ην πιηθό θαηαζθεπήο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ηνίρσλ δελ δηέθεξε, 

δηαθνξνπνηνύληαλ όκσο θάπσο νη δηαζηάζεηο, κε ηηο κεζνηνηρίεο ζηελόηεξεο. 

Γεληθόηεξα νη ηνίρνη δελ θαίλεηαη λα μεπεξλνύζαλ ηα 0,15-0,20 κ., κε πην 

ζπλεζηζκέλε ηε κηθξόηεξε δηάζηαζε. Οη πάζζαινη πνπ ηνπο ζηεξέσλαλ 

ηνπνζεηνύληαλ ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό ηνπο, ζε επαθή. 

Παξαδίδνληαη αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο δηακέηξσλ θαη βάζνπο ζην νπνίν 

έθηαλαλ νη πάζζαινη: ε δηάκεηξόο ηνπο, αλάινγα κε ην ζεκείν ζην νπνίν 

ηνπνζεηνύληαλ μεθηλνύζε από ηα 3 κόιηο εθαηνζηά θαη κπνξνύζε λα θηάλεη αθόκα 

θαη ζηα 0,5 κ. ελώ ην βάζνο ηνπο δελ μεπεξλνύζε ζπλήζσο ην κηζό κέηξν, αλ θαη 

παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο απνθιίζεηο: ζηνλ Καζηαλά βξέζεθαλ παζζαιόηξππεο πνπ 

εηζρσξνύζαλ ζην έδαθνο έσο θαη ηα 0,90 κ., ελώ ζην Αξρνληηθό έσο ηα 0,70. ηε 

δεύηεξε κάιηζηα πεξίπησζε ήηαλ γσληαίεο, θαζώο θαίλεηαη όηη ηα παζζαιόπεθηα 

νηθήκαηα ηε ζέζεο εληζρύνληαλ πεξηζζόηεξν ζηηο γσλίεο. Άιινηε νη παζζαιόηξππεο 

αλνίγνληαλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, ζηηο πεξηζζόηεξεο όκσο πεξηπηώζεηο ήηαλ 

αθαλόληζηα αλνηγκέλεο, θάηη πνπ πξνθάιεζε δπζρέξεηεο ζηελ νξηνζέηεζε ησλ 

θαηόςεσλ. Οη πάζζαινη κπνξνύζαλ λα εληζρύνληαη πεξηκεηξηθά κε ιίζνπο, ελώ ζε 

κία πεξίπησζε (Αξρνληηθό) νιόθιεξε ζεηξά ιίζσλ είρε επίζεο εληζρπηηθό ραξαθηήξα 

έμσ από ηνίρν παζζαιόπεθηεο νηθίαο θαη παξάιιεια ζε εθείλνλ. Πνιιέο 

παζζαιόηξππεο έθεξαλ ρσκάηηλν πεξηρείισκα, είλαη δε δηθή καο ζθέςε όηη κπνξεί 

ζθνπό ηνπο λα είραλ ηελ παξεκπόδηζε ησλ λεξώλ λα εηζρσξήζνπλ ζην εζσηεξηθό 

ηνπο, πξνθαιώληαο έηζη δηάβξσζε ηεο δνθνύ. Οη παζζαιόηξππεο ήηαλ θαηά ην 

πιείζηνλ θπιηλδξηθέο, έρνπλ όκσο ζπάληα ζεκεησζεί θαη ηεηξάγσλεο, σζηόζν 

πάληνηε γηα θπιηλδξηθνύο παζζάινπο. 

ηαλ νινθιεξσλόηαλ ε θαηαζθεπή ησλ ηνίρσλ, κπνξνύζαλ λα επηρξίνληαη. 

Έρνπλ βξεζεί ιεπθά επηρξίζκαηα, σζηόζν δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε αλ αλάινγν 

πιηθό έκπαηλε θαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ, ή πεξηνξηδόηαλ κόλν ζην 

εζσηεξηθό ηνπο, όπσο δηαπηζηώζεθε ζηελ «Κακέλε Οηθία» ησλ ηηαγξώλ. Σα 

επηρξίζκαηα κπνξνύζαλ λα εμνκαιύλνληαη κε θαηάιιειν εξγαιείν. 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ησλ νηθνδνκεκάησλ, θαίλεηαη όηη 

πξνηηκνύληαλ ηα καθξόζηελα θηήξηα, πνπ κπνξνύζαλ λα δηαηξνύληαη ζε δύν ή ηξεηο 

ρώξνπο. Οξηζκέλα επηκήθε νηθνδνκήκαηα μεθηλνύζαλ από ηα 8 ηνπιάρηζηνλ θαη 

κπνξνύζαλ λα θηάλνπλ ζε κήθνο 15-16 κ., ελώ ην πιάηνο ηνπο, ελαξκνληδόκελν ζηε 

καθξά δηάζηαζε, θπκαηλόηαλ από ηα 3-3,50 έσο 5-5,10 κ. 
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3. Οικοδομήμαηα με λίθινα θεμέλια 

 

Δίλαη πξνθαλέο από ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα όηη νη ηνίρνη από πειό, 

εληζρπκέλνη κε μύιηλν πιαίζην, αλεμάξηεηα από ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηνπο, 

απνηεινύζαλ ηνλ θαλόλα ζηηο πεξηζζόηεξεο ζέζεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ Πξώηκε 

Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, θπξίσο ζην αλαηνιηθό θαη δπηηθό ηκήκα, θαζώο θαη ζην 

βνξεηόηεξν θεληξηθό, από ην ζεκεξηλό δει. λνκό Θεζζαινλίθεο θαη άλσ. Απνθηά 

επνκέλσο αξθεηό ελδηαθέξνλ ε εμέηαζε ησλ ιίζηλσλ ηνίρσλ ζε έλα ηέηνην πιαίζην, κε 

θύξηεο θαηεπζύλζεηο λα αληρλεπζνύλ νξηζκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπο ιεπηνκέξεηεο, 

αιιά θαη λα αλαδεηεζεί ν ξόινο ηνπο ζηελ νηθηζηηθή ηεο πεξηόδνπ απηήο. 

Απνηεινύζαλ ηκήκαηα νηθνδνκεκάησλ απνθιεηζηηθά ιηζόθηηζησλ, έζησ έσο ην ύςνο 

ηνπ ζεκειίνπ; πλδπάδνληαλ κε ηνίρνπο από πειό; Ήζαλ εμσηεξηθνί ή εζσηεξηθνί; ε 

πνηεο πεξηνρέο πξνηηκνύληαλ; Θα γίλεη θαη εδώ πξνζπάζεηα λα δνζνύλ ηα δεδνκέλα 

ζε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά, αλ θαη όπσο έρεη γίλεη θαηαλνεηό θαη από άιια ζεκεία ηεο 

εξγαζίαο καο, ε έληαμε ησλ δηαζέζηκσλ καξηπξηώλ ζε έλα απζηεξό ρξνλνινγηθό 

πιαίζην παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο, ιόγσ δηαθόξσλ ρξνλνινγηθώλ 

πξνβιεκάησλ θαη δύζθνισλ ζπγξνληζκώλ από ζέζε ζε ζέζε, αιιά θαη δηόηη γηα 

νξηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζεκεηώλνληαη επξείεο ρξνλνινγήζεηο, πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο θαιύπηνπλ νιόθιεξε ηελ ΠΔΥ ρσξίο επηκέξνπο απόδνζε ζε θάπνην 

ηκήκα ηεο. Δπίζεο, επεηδή όπσο θάλεθε από ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα αξθεηά 

ζηνηρεία παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο καθεδνληθήο ΠΔΥ, ρσξίο ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα πεξηκέλακε ζε έλα ηόζν επξύ ρξνληθό δηάζηεκα. Ζ 

ρξνλνινγηθή παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ, δελ ζα ζα γίλεη κε «νξηδόληην» αιιά κε 

«θάζεην» ηξόπν. Γελ ζα εμεηάζνπκε δει. πξώηα όιεο ηηο ζέζεο ηεο πξώηκεο ΠΔΥ, 

ζηε ζπλέρεηα απηέο ηεο κέζεο θαη ηέινο ηεο ύζηεξεο, αιιά ηνλ θάζε νηθηζκό κε 

ηέηνηα δεδνκέλα ζηελ πνξεία ηνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, 

ώζηε λα γίλεη θαλεξό εάλ λένη ηξόπνη ζηελ νηθνδνκηθή δηεηζδύνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ ζε θάζε εγθαηάζηαζε. 

 

Αναηολική Μακεδονία 

 

Νηικιλί Ταρ: θαίλεηαη όηη ε κόλε ζέζε ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ νπνία 

εληνπίζζεθαλ ιίζηλα ζεκέιηα είλαη ην Νηηθηιί Σαο. Αξθεηά εληππσζηαθό ζηνηρείν 

δεδνκέλνπ όηη ε απόζηαζή ηνπ από άιιεο ζέζεηο ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζην 

αλαηνιηθό ηκήκα δελ ήηαλ ηέηνηα ώζηε λα κελ πθίζηαληαη αιιειεπηδξάζεηο. 

Πξνθαλώο ζην Νηηθηιί Σαο ππήξμε ηζρπξή λενιηζηθή επίδξαζε ζηελ νπνία νθείιεηαη 

ε επηκνλή ιίζηλσλ ζηνηρείσλ, όρη κόλν γηα ηνπο ηνίρνπο αιιά θαη γηα άιιεο 

θαηαζθεπέο, όπσο ηα ιίζηλα έδξαλα-θιίλεο
97

. Από ηε ζέζε αλαθέξεηαη ε παξνπζία 

ιηζόθηηζησλ ηνίρσλ γεληθά
98

, νη νπνίνη απνθαιύθζεθαλ ζην αξρηθό πξόγξακκα ηνπ 

1961 ζηνλ ειιεληθό ηνκέα, ελώ από ηνλ γαιιηθό ηνκέα θαη ηηο λεόηεξεο ειιεληθέο 

αλαζθαθέο δελ θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη παξόκνηεο πιεξνθνξίεο. Ίζσο νθείιεηαη ε 

θαηάζηαζε απηή ζην γεγνλόο όηη έλα κόλν νηθνδόκεκα, όπσο επηζεκαίλεηαη θαη 

αιινύ
99

, απνηειεί ην κνλαδηθό αλεζθακκέλν πιήξεο δείγκα αξρηηεθηνληθήο από ηνλ 

νηθηζκό. Γελ ζα ην πεξηγξάςνπκε εδώ αλαιπηηθά, θαζώο απηό γίλεηαη δηεμνδηθόηεξα 

ζην θεθάιαην γηα ηε «ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ», σζηόζν ζα ζεκεηώζνπκε ηηο ζέζεηο 

ησλ ιίζηλσλ ζεκειίσλ ηνπ θαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο ηνηρνδνκίαο ηνπ. 

Σν αξρηθό παζζαιόπεθην νίθεκα έθαλε ρξήζε ιίζηλσλ ζεκειίσλ ώζηε λα δηαηξεζεί 

                                                 
97

 Κνπθνύιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 8, 242-243. 
98

 Θενράξεο – Ρσκηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 41, 83-84. 
99

 Παπαδόπνπινο 2002, 107. 
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ζε ηξεηο ρώξνπο θαη λα απνθηήζεη από λσξίο πηζαλώο ηε κνξθή δξνκηθνύ θηηξίνπ. 

Παξά ηελ πηζαλόηεηα λα πξνεγήζεθε ν βόξεηνο δηαρσξηζηηθόο ηνίρνο θαη ζηε 

δεύηεξε από ηηο ηξεηο νηθνδνκηθέο θάζεηο ηνπ λα πξνζηέζεθε ν λόηηνο, ππάξρεη γεληθή 

ζπκθσλία όηη όζν ην θηίζκα ήηαλ αθόκε παζζαιόπεθην, νη εγθάξζηνη ηνίρνη κε 

ιίζηλν ζεκέιην ζπλππήξραλ καδί ηνπ. Σν ζρέδην ηνπ θηίζκαηνο δελ άιιαμε αθόκα θαη 

όηαλ ζε ηξίηε νηθνδνκηθή θάζε έγηλε πιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ 

κε ιίζηλνπο, νη νπνίνη πξννξίδνληαλ γηα ζεκέιηα αλσδνκήο μύιηλσλ, επηρξηζκέλσλ κε 

πειό, ή πιίλζηλσλ ηνίρσλ. Γηα ηε ρξνλνιόγεζε ησλ νηθνδνκηθώλ θάζεσλ ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο είλαη ζεκαληηθή ε παξαηήξεζε όηη αθόκα θαη ην αξραηόηεξν δάπεδό 

ηνπ πξέπεη λα αλαρζεί ζε θάζε λεόηεξε ηεο Σξνίαο Η θαη Va ησλ ηηαγξώλ
100

, 

επνκέλσο ελαξκνλίδεηαη κε ηελ πεξίνδν ΗΗΗβ ζην Νηηθηιί Σαο, θαη κάιινλ κε ην 

εληαζζόκελν ζηελ ύζηεξε ΠΔΥ ηκήκα ηεο. 

 

Δσηική Μακεδονία 

 

 Αλ θαη ζπλήζσο «θηλνύκαζηε» από ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά ζηα δύν 

ηκήκαηα θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ελόηεηεο απηήο ηεο εξγαζίαο, αθήλνπκε πξνο ην 

παξόλ ηελ θεληξηθή Μαθεδνλία θαη πεξλάκε ζηε δπηηθή, θαζώο ηα δεδνκέλα γηα 

ιίζηλα ζεκέιηα είλαη εθεί επίζεο ιηγνζηά, όπσο θαη ζηελ αλαηνιηθή πεξηνρή, ζηελ 

νπνία ήδε αλαθεξζήθακε. 

Παξά ηε ρξήζε ιίζνπ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο γηα δηάθνξεο θαηαζθεπέο όπσο νη 

εζηίεο θαη ηα ιηζόζηξσηα δάπεδα, ηα ιίζηλα ζεκέιηα ηνίρσλ δελ θαίλνληαη 

δηαδεδνκέλα. ηα έξβηα ν Heurtley δηαπίζησζε ηελ ύπαξμε απνζπαζκαηηθώλ 

ιηζόζηξσησλ δαπέδσλ θαη δύν θπθιηθώλ ιηζόζηξσησλ εζηηώλ, σζηόζν όρη ιίζηλνπο 

ηνίρνπο, ελώ θαη θαηά ηηο λεόηεξεο αλαζθαθέο, ραξαθηεξηζηηθέο ιηζόζηξσηεο απιέο 

δελ ζπλνδεύνληαλ από ιίζηλα ζεκέιηα. Αλαθέξεηαη αληίζεηα ε ύπαξμε εμσηεξηθώλ 

ηνίρσλ πνπ αλαγλσξίδνληαλ από παζζαιόηξππεο θαη ηάθξνπο
101

 θαη εζσηεξηθώλ 

ρσξίο ηάθξν
102

. ην Μάλδαιν, παξά ηελ ύπαξμε ιηζόθηηζηεο νρύξσζεο, αιιά θαη 

θξεπηδσκάησλ από πειό θαη ιίζνπο, ζεκεηώλεηαη όηη ηα ζπίηηα είραλ θαηαζθεπαζηεί 

κε ηνίρνπο από ζηνηβαρηό πειό θαη εληζρύνληαλ κε μύιηλνπο παζζάινπο. ηα 

αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ νηθηζκνύ παξαηεξήζεθε άκεζε ζπλέρεηα ησλ λενιηζηθώλ 

παξαδόζεσλ
103

. Ούηε ζηελ πεξηνρή Αηαλήο θαηαζθεπάζηεθαλ ιίζηλνη ηνίρνη, 

ζεκεηώλεηαη κάιηζηα όηη ηα ζηνηρεία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ ζηε ζέζε Πνιεκίζηξα δελ δηαθέξνπλ από όζα απέδσζαλ άιιεο ζέζεηο ηεο 

Μαθεδνλίαο, θαζώο θύξηα δνκηθά πιηθά ήηαλ ν πειόο θαη ην μύιν, ρσξίο επηπιένλ 

ελδείμεηο γηα ιηζόθηηζηα νηθνδνκήκαηα
104

.  ην Αξρνληηθό ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιίζνη 

κε θαζαξά βνεζεηηθό ηξόπν, θαζώο ηνπνζεηνύληαλ εμσηεξηθά ησλ ηνίρσλ από 

πιέγκα θαη πειό, ώζηε παξάιιεια ηνπνζεηεκέλνη πξνο απηνύο λα ηνπο εληζρύνπλ
105

. 

Δίλαη πνιύ ραξαθηεξηζηηθή κηα ιήςε (Πίλ. LXXVIII. 1) όπνπ ιίζνη ζε ζεηξά, ζε 

αξαηά δηαζηήκαηα ρσξίο λα εθάπηνληαη κεηαμύ ηνπο, βξέζεθαλ παξάιιεια 

δηαηεηαγκέλνη ζε κηα ζεηξά από παζζαιόηξππεο. 

Καλνληθά ιίζηλα ζεκέιηα βξέζεθαλ ζε κία κόλν ζέζε από όζεο έρνπκε ππόςε 

καο, ζπγθεθξηκέλα ζην Απμενοσώπιον, όπνπ ήδε ν Heurtley είρε εληνπίζεη 

ζεκειίσζε ελόο ηνίρνπ, απνηεινύκελε από βνηζαισηνύο ιίζνπο θαη κεξηθέο 

                                                 
100

 Κνπθνύιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 8, 245. 
101

 Servia Preliminary, ό.π. ππνζεκ. 18, 195. 
102

 Servia, ό.π. ππνζεκ. 50, 79. 
103

 Merousis, ό.π. ππνζεκ. 2. 
104

 Υνλδξνγηάλλε-Μεηόθε, ό.π. ππνζεκ. 58. 
105

 Παπαλζίκνπ θά., ό.π. ππνζεκ. 19, 463. 
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παζζαιόηξππεο, πνπ εηζρσξνύζαλ κέζσ ησλ θακέλσλ θαηαινίπσλ έσο ην παξζέλν 

έδαθνο
106

. ύκθσλα κε ρξνλνινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο πνπ πξνήιζαλ από λεόηεξεο 

έξεπλεο ζηε ζέζε, ην ζεκέιην απηό ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο ηεο Πξώηκεο 

Υαιθνθξαηίαο
107

. Μηα άιιε, ζύληνκε, αλαθνξά ζρεηηθή κε ηηο λεόηεξεο αλαθνξέο 

θάλεη ιόγν γηα ηελ ύπαξμε ζεκειίσλ ηνηρίσλ ή ζξαλίσλ
108

 ζην ζηξώκα θαηαζηξνθήο 

ΗΗΗ, πνπ ηνπνζεηήζεθε ρξνλνινγηθά ζηα ηέιε ηεο ΠΔΥ θαη έδσζε ηα θαηάινηπα 

νηθίαο ζηελ νπνία δηαθξίζεθαλ επηκέξνπο ρώξνη. Καηά ηελ πεξηγξαθή ηεο νηθίαο ζην 

ειιεληθό θείκελν δελ γίλεηαη πεξαηηέξσ αλαθνξά ζε ζεκέιηα ηνίρσλ, αιιά κόλν ζε 

ιίζηλν ζξαλίν, ελώ ζηελ αγγιηθή πεξίιεςε ν όξνο «low walls» πξνζζέηεη νπζηαζηηθά 

κηα πνιύ ζύληνκε πεξηγξαθή ζηελ εμίζνπ ζύληνκε αλαθνξά. Μαο είρε, εμάιινπ, 

πξνβιεκαηίζεη θαηά ηελ εμέηαζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ηνλ νηθηζκό, ν 

ραξαθηεξηζκόο ελόο ηνίρνπ ηεο ίδηαο θαηνηθίαο σο εμσηεξηθνύ «εληζρπκέλνπ»
109

. 

Σειηθά, όπσο δηαηππώζακε θαη ζηελ σποζημείφζη 24 ζηελ ελόηεηα γηα ην 

Αξκελνρώξηνλ, δελ έρνπκε ηδηαίηεξνπο ιόγνπο λα πηζηεύνπκε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηνίρνο δηέζεηε ιίζηλε ζεκειίσζε. 

Δίλαη πξνθαλέο πσο ηα ζηνηρεία γηα ιίζηλα ζεκέιηα ζηε δπηηθή Μαθεδνλία 

θαηά ηελ Πξώηκε Υαιθνθξαηία είλαη αθόκε πην θησρά από όζα ιίγα αλαθέξζεθαλ 

γηα ην αλαηνιηθό ηκήκα. Θα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα ην θεληξηθό ηκήκα ηεο 

καθεδνληθήο επηθξάηεηαο, όπνπ ηα πξάγκαηα θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνύληαη 

ζεκαληηθά. 

 

Κενηρική Μακεδονία 

 

Ξεθηλώληαο από ηηο παιαηόηεξεο αλαζθαθέο, νη νπνίεο επηθεληξώζεθαλ ζε 

ζέζεηο ηεο Υαιθηδηθήο θαη ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο, κε εμαίξεζε ην Αμηνρώξηνλ πνπ 

βξίζθεηαη ζηα ΝΓ ηνπ λνκνύ Κηιθίο, εξρόκαζηε ακέζσο λα παξαηεξήζνπκε όηη ζε 

όινπο εληνπίζζεθαλ ιίζηλα ζεκέιηα, εηθόλα πνπ δελ άιιαμε κε ηε λεόηεξε έξεπλα 

ζηηο ίδηεο πεξηνρέο. 

Άγιορ Μάμαρ: Οη αλαζθαθέο ηνπ Heurtley έθεξαλ ζην θσο θαηάινηπα ηεο 

Νενιηζηθήο Δπνρήο αιιά θαη όισλ ησλ θάζεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, ηόζν ηεο 

Πξώηκεο
110

, όζν θαη ηεο Μέζεο θαη Όζηεξεο
111

. Αλ θαη δελ ήηαλ δπλαηόλ λα 

ππνινγηζηεί ν αξηζκόο ησλ δηαδνρηθώλ νηθηζκώλ
112

, κία γεληθή παξαηήξεζε καο 

ελδηαθέξεη: ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα είραλ ζπρλά ηε κνξθή ζπγθεληξώζεσλ 

ιίζσλ ή ζπιάθσλ σκνπιίλζσλ θαη πεινύ. ην ζύλνιν ηεο πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο 

απνδόζεθαλ ιίζηλνη ηνίρνη ή ζεκέιηα, πιάηνπο πεξίπνπ 0,60 κ., κε αλσδνκή 

σκνπιίλζσλ ή θαιακσηέο κε πειό. Ζ λεόηεξε έξεπλα, θπξίσο ε κειέηε ηεο 

θεξακηθήο αξθεηώλ καθεδνληθώλ ζέζεσλ, καο βνεζά πιένλ λα απνδώζνπκε έζησ 

θαηά πξνζέγγηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο νξηζκέλα ιίζηλα ζεκέιηα ηεο ΠΔΥ από ηε 

ζέζε, ππνινγίδνληαο ηα βάζε ζηα νπνία βξέζεθαλ απηά, θαηά κέηξα θαη εκίκεηξα. 

ηελ Τομή Ν (17
ν
 κ. – Σέιε Νενιηζηθήο / αξρέο πξώηκεο ΠΔΥ) δύν ιίζηλεο 

ζεκειηώζεηο
113

 ζρεκάηηδαλ νξζή γσλία (Πίλ. ΥΥV. 2 αξηζηεξά). Γηα ηνλ έλα ηνίρν 

παξαδίδεηαη κεγάιν πάρνο, απηό ησλ 0,90 κ., ελώ γηα ηνλ δεύηεξν, κηθξόηεξν, 0,70 κ. 

                                                 
106

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 3, 59.  
107

 Υξπζνζηόκνπ, ό.π. ππνζεκ. 1, 338-339. 
108

 ό.π. 340. 
109

 ό.π. 341. 
110

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 3, 5. 
111

 ό.π., 7. 
112

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. ππνζεκ. 3, 122. Heurtley, ό.π., 4. 
113

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. 152-153. Heurtley, ό.π., 5. 
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Δπάλσ ζηνλ θαξδύηεξν ηνίρν εδξαδόηαλ άιινο, επίζεο ιίζηλνο, κε πιάηνο 

ζπλεζέζηεξν γηα ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, 0,60 κ. Ο ζηελόηεξνο, αληηζέησο, 

απνηεινύζε ηε βάζε αλσδνκήο σκνπιίλζσλ, πνπ δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνύζαλ 

ην πιάηνο ηνπ. Ζ εγθάξζηα ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελόηεξνπ πξνο ηνλ κεγαιύηεξν ηνίρν, 

ην γεγνλόο όηη δελ ζρεκαηηδόηαλ εδώ εμσηεξηθή γσλία, αιιά θαη ε παξνπζία δαπέδσλ 

εθαηέξσζελ θαη ζε επαθή κε ηνλ πξώην, καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε όηη ηα θαηάινηπα 

απηά πξνέξρνληαη από ηελ καθξά πιεπξά νηθνδνκήκαηνο, κε ηνλ κεγαιύηεξν θπζηθά 

ηνίρν λα είλαη ν εμσηεξηθόο. Πάλησο, δπζθνιεπόκαζηε λα πηζηέςνπκε όηη ν 

κεγαιύηεξνο ηνίρνο ζα ζπλερηδόηαλ κε ιηζνδνκή, έζησ ζηελόηεξε, ζε πνιύ κεγάιν 

ύςνο. Ίζσο ην ζηελόηεξν ηκήκα ηνπ ππνδεηθλύεη ηζρπξό εμσηεξηθό ζεκέιην, ιίζηλν 

έσο έλα ινγηθό γηα ηελ επνρή ύςνο, ή δεύηεξε νηθνδνκηθή θάζε. ηελ Τομή D (15
ν
 κ. 

– πηζαλόηαηα κέζεο θάζεηο ηεο πξώηκεο ΠΔΥ) δελ βξέζεθε ιίζηλν ζεκέιην, όκσο έλαο 

ηνίρνο από σκνπιίλζνπο (Πίλ. ΥΥV. 2 κέζε), πιάηνπο 0,60 κ., δηαθνπηόηαλ από 

θαηώθιη απνηεινύκελν από ζηξώζε επίπεδσλ ιίζσλ ηνπνζεηεκέλσλ ζε πειό, ην 

νπνίν ζπλδπαδόηαλ κε παξαζηάδεο, γηα ηηο νπνίεο ππήξραλ ηεηξάγσλεο νπέο πιεπξάο 

0,25 κ., ζε απόζηαζε 1,25 κ. κεηαμύ ηνπο
114

. Σέινο, ζηελ Τομή Ν (17,75
ν
 κ. – ηέιε 

Νενιηζηθήο επνρήο / αξρέο ΠΔΥ) βξέζεθε ιίζηλνο ηνίρνο
115

 (Πίλ. ΥΥV. 3 δεμηά) 

πιάηνπο 0,65 θαη ύςνπο 0,25 κ.. Ζ κία πιεπξά ηνπ θαίλεηαη όηη είρε αλαιεκκαηηθό 

ραξαθηήξα, θαζώο ζπγθξαηνύζε ην θπζηθό έδαθνο, ώζηε λα ζρεκαηίδεηαη άλδεξν. 

Με ηνλ ηνίρν ζπζρεηίζηεθαλ δάπεδν, ιίζηλν πιαθόζηξσην θαη εκηθπθιηθή εζηία, 

ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλύνπλ ηκήκα θηεξίνπ, κε ην πιαθόζηξσην θαη ηελ εζηία ζην 

εζσηεξηθό ηνπ (εθάπηνληαλ κάιηζηα ηνπ ηνίρνπ). 

Ζ πξσηκόηεηα όισλ απηώλ ησλ θαηαινίπσλ ζηνλ νηθηζκό ίζσο ππνδεηθλύεη 

γηα κία αθόκε θνξά ηελ επηβίσζε λενιηζηθώλ παξαδόζεσλ, αλ δελ έρεη ε παξνπζία 

ηνπο λα θάλεη κε γεσγξαθηθέο πξνηηκήζεηο, δεδνκέλεο ηεο ζέζεο ηνπ ζην κπρό ηνπ 

θόιπνπ ηεο Καζζάλδξαο. Θα κπνξνύζε, όπσο θαη άιιεο ζέζεηο ζηε Υαιθηδηθή, λα 

έρεη πηνζεηήζεη αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία δηαδεδνκέλα ζηε λνηηόηεξε Διιάδα. 

Μολςβόπςπγορ: Λίγν αλαηνιηθόηεξα ηνπ Άγηνπ Μάκα, επίζεο ζην κπρό ηνπ 

θόιπνπ ηεο Καζζάλδξαο, ν Heurtley αλέζθαςε κία αθόκε ζέζε, απηή ηνπ 

Μνιπβόππξγνπ, ζηελ νπνία δηαπηζηώζεθαλ δύν δηαδνρηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΔΥ. 

Γηα ηε ρξνλνιόγεζε ησλ δύν εγθαηαζηάζεσλ είδακε κόλν ελδείμεηο, ζύκθσλα όκσο 

κε ηε ζπιινγηζηηθή πνπ αλαπηύμακε ζηελ ελόηεηα γηα ηνλ Μνιπβόππξγν ζην πξώην 

ηκήκα ηεο εξγαζίαο απηήο, ίζσο ν αξραηόηεξνο νηθηζκόο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηηο 

κέζεο θάζεηο ηεο ΠΔΥ, ελώ ν λεόηεξνο ζηηο ύζηεξεο. Δπηκέλνπκε ζηελ ρξνλνινγηθή 

ηνπνζέηεζε ησλ δύν εγθαηαζηάζεσλ δηόηη ζηελ αξραηόηεξε δελ εληνπίζζεθαλ ιίζηλεο 

ζεκειηώζεηο, ζε αληίζεζε κε ηε λεόηεξε, όπνπ σο ππνιείκκαηα ελόο ηνίρνπ, 

πξνθαλώο ιίζηλνπ ζεκειίνπ, αλαγλσξίζζεθαλ ιίγεο πέηξεο
116

. Γελ πξόθεηηαη γηα ζέζε 

κε πινύζηα γηα ην ζέκα καο ζηνηρεία, σζηόζν δελ ιείπεη από εθεί έζησ κία έλδεημε 

γηα ηε ρξήζε ιίζηλσλ ζεκειίσλ. 

Επανομή: Αλεβαίλνληαο ΒΓηεξα, ζην ΝΓηεξν ηκήκα ηνπ λνκνύ 

Θεζζαινλίθεο, βξίζθνπκε κία αθόκε από ηηο αλαζθαθέο ηνπ Heurtley, ζηελ νπνία 

απνθαιύθζεθαλ ιίζηλα ζεκέιηα. Πνιύ απνζπαζκαηηθά δηαηεξεκέλεο παζζαιόπεθηεο 

θαηνηθίεο ζηε ζέζε είραλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ιίζηλα ζεκέιηα
117

, ζην 

εζσηεξηθό ησλ νπνίσλ εηζρσξνύζαλ νη θύξηεο δνθνί ελίζρπζήο ηνπο. Παξαηεξνύκε 

εδώ έλαλ ζπλδπαζκό ηερληθώλ, όπνπ ηνίρνη κε ιίζηλε ζεκειίσζε ππνζηήξηδαλ 

αλσδνκή θαηαζθεπαζκέλε κε θαιακσηή θαη ιάζπε. εκεηώζεθε κάιηζηα όηη ιίζνη 

                                                 
114

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 153. Heurtley, ό.π. 
115

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. Heurtley, ό.π. 5. 
116

 Heurtley, ό.π., 14. 
117

 ό.π., 21-22. 
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είραλ εληζρύζεη θαη νξηζκέλα δάπεδα ζηε ζέζε, ηα νπνία έθεξαλ ιεπηή ιίζηλε 

ππνζεκειίσζε
118

. Γελ παξαδίδνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ρξνλνιόγεζε ησλ ιίζηλσλ 

ζεκειίσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνύο από ηνπο έμη δηαδνρηθνύο ηεο Δπαλνκήο, 

σζηόζν λενιηζηθέο παξαδόζεηο ζα κπνξνύζαλ θη εδώ λα επηκέλνπλ, ηε ζηηγκή 

κάιηζηα πνπ ν Heurtley δελ δηέθξηλε ράζκα κεηαμύ θεξακηθήο ηεο Νενιηζηθήο επνρήο 

θαη ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. Παξά ηελ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ε ζπδήηεζε ηεο 

ζηξσκαηνγξαθηθήο αθνινπζίαο ηνπ Heurtley
119

, νύηε ε λεόηεξε έξεπλα δηαπίζησζε 

θελό ρξνλνινγηθό ζηε ζέζε, κε ηνλ αξραηόηεξν από ηνπο δηαδνρηθνύο νηθηζκνύο 

ακέζσο κεηά ην ραιθνιηζηθό ζηάδην. 

Αξιοσώπιον: Ζ βνξεηόηεξε από ηηο ζέζεηο πνπ αλέζθαςε ν Heurtley θαη 

πεξηείρε θαηάινηπα ηεο πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο, ην Αμηνρώξηνλ, γλώξηζε αδηάθνπε 

εγθαηάζηαζε ζηε δηάξθεηα ηεο ΠΔΥ (θαη όρη κόλν), ζηελ νπνία απνδόζεθαλ έμη από 

ηνλ αλαζθαθέα, πέληε όκσο από ηε λεόηεξε έξεπλα νηθηζκνί
120

. ηνπο δύν 

ηειεπηαίνπο από ηνπο πέληε νηθηζκνύο βξέζεθαλ ιίζηλα ζεκέιηα, γεγνλόο πνπ 

καξηπξά, ζε ζπλδπαζκό κε ηα επξήκαηα από άιιεο ζέζεηο ηνπ ίδηνπ εξεπλεηή, όηη 

αλάινγνη ηνίρνη ζπλεζίδνληαλ, ρσξίο λα ππεξηεξνύλ νπσζδήπνηε, ζε όιε ηελ ΠΔΥ 

ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία. ηνλ 4
ν
 νηθηζκό (16

ν
 κ./32

ν
 εκίκεηξν – κέζε ΠΔΥ) απιή 

ζεηξά ιίζσλ πξνεξρόηαλ πηζαλώο από έλα ηέηνην ζεκέιην. εκεηώλεηαη κάιηζηα όηη 

επξόθεηην γηα ην πξώην ιίζηλν ζεκέιην πνπ είρε βξεζεί έσο εθείλε ηελ ώξα
121

. Ο 

Heurtley ζεκείσζε γεληθά ζηξσκαηνγξαθηθή αιιαγή ζην 16
ν
 κ., ηελ νπνία ζπλδύαζε 

κε ηελ εκθάληζε ησλ ιίζηλσλ ζεκειίσλ ζηε ζέζε, επνκέλσο ζηνπο ηξεηο νηθηζκνύο 

ηεο πξώηκεο ΠΔΥ θαηλεηαη όηη δελ ππήξραλ πέηξηλνη ηνίρνη
122

. ηνλ 5
ν
 νηθηζκό 

(15,25
ν
 κ./30

ν
 εκίκεηξν – ύζηεξε ΠΔΥ) εληνπίζζεθαλ επίζεο ιίζηλα ζεκέιηα

123
 πνπ 

απνδόζεθαλ ζε θηίξην ε θάηνςε ηνπ νπνίνπ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα εμαρζεί. 

Πεξηγξάθνληαη σο ζπγθέληξσζε ιίζσλ, κε πξνζαλαηνιηζκό πεξίπνπ Β-Ν, κήθνο 3,90 

κ. Σν πιάηνο ηνπ θαηώηεξνπ, απνηεινύκελνπ από κηθξνύο ιίζνπο, ηκήκαηνο ήηαλ 

αξθεηά κεγάιν, 1,29 κ. Αθνινπζνύζε ζηελόηεξν ηκήκα από από κεγάινπο ιίζνπο 

(νπζηαζηηθά κία δεύηεξε ζεηξά), κε πιάηνο 0,60 κ. Ζ δηαθνξά απηή ζηα δύν ηκήκαηα 

ηνπ ηνίρνπ καο ζπκίδεη έλαλ κε αλάινγε δηαθνξνπνίεζε από ηνλ Άγην Μάκα. 

Οη λεόηεξεο αλαζθαθέο ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία απέδσζαλ θαηάινηπα ηεο 

πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζε έμη από όζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ζέζεηο, 

κνηξαζκέλεο ζηνπο λνκνύο Υαιθηδηθήο (ίβεξε, Σνξώλε, Πνιύρξνλν/Θενδσξέηθα) 

θαη Θεζζαινλίθεο (Καζηαλάο, Σνύκπα Αγρηάινπ Β, Μεζεκεξηαλή Σνύκπα 

Σξηιόθνπ). Από ηηο ηξεηο ζέζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο κόλν ζηε Μεζεκεξηαλή Σνύκπα 

ήξζαλ ζην θσο ιίζηλα ζεκέιηα. Αληηζέησο, θαη νη ηξεηο ζέζεηο ηεο Υαιθηδηθήο έδσζαλ 

ιίζηλνπο ηνίρνπο. Σα ζρεηηθά θαηάινηπα ζε θάζε ζέζε είραλ σο εμήο: 

Μεζημεπιανή Τούμπα: ηελ νηθνδνκηθή θάζε 5 ηεο ηνκήο Η, ζηα θαηάινηπα 

ελόο ηεηξάπιεπξνπ πηζαλόηαηα θηίζκαηνο
124

 ζπκπεξηιακβάλνληαλ δύν ηνίρνη πνπ 

ζρεκάηηδαλ νξζή γσλία. Ο έλαο (Πίλ. XXXIX. 2), κε πξνζαλαηνιηζκό Β – Ν, ήηαλ 

δηαηεξεκέλνο ζε κήθνο 4 κ. θαη απνηειείην από ζρεηηθά κεγάινπο ιίζνπο δηαζηάζεσλ 

0,30 x 0,40 κ. Ο άιινο ραξαθηεξίδεηαη σο ππόιεηκκα, κε πξνζαλαηνιηζκό Α – Γ. 

ηελ νηθνδνκηθή θάζε 2 ηεο ηνκήο ΗΗ έλα άιιν ζπίηη κε ιίζηλα ζεκέιηα
125

, θαίλεηαη 

                                                 
118

 ό.π., 22. 
119

 Γηα παξάδεηγκα, Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 5, 228-240. 
120

 Γεο γηα ηνπο ζπζρεηηζκνύο απηνύο ζην πξώην ηκήκα ηεο εξγαζίαο απηήο, όπνπ ε ελόηεηα γηα ην 

Αμηνρώξηνλ. 
121

 Heurtley – Hutchinson, ό.π. ππνζεκ. 12, 8. 
122

 ό.π., 10. 
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 ό.π., 41. 
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 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 4, 44. 
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 ό.π., 57-58. 
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όηη δηέζσζε ηνλ βόξεην ηνίρν ηνπ, από πιαθνεηδείο αζβεζηόιηζνπο, ν νπνίνο είρε 

πιάηνο 0,20-0,30 κ. Δάλ ηέζζεξηο παζζαιόηξππεο πνπ εληνπίζζεθαλ εθεί δελ 

απνηεινύζαλ ζηεξίγκαηα ζηέγεο αιιά αλήθαλ ζε εθείλνλ, ηόηε πξόθεηηαη γηα 

παξάδεηγκα ζπλδπαζκνύ παζζαιόπεθηνπ νηθνδνκήκαηνο κε ιίζηλε ζεκειίσζε. ηελ 

νηθνδνκηθή θάζε 3 ηεο ίδηαο ηνκήο έλα αθόκε ζπίηη (Πίλ. XLI. 1) έθεξε ιίζηλα 

ζεκέιηα, απηή ηε θνξά από αξγνιηζνδνκή, ηα νπνία ππνζηήξηδαλ αλσδνκή από 

πιηλζόθηηζηνπο ηνίρνπο. Σν ζπκπέξαζκα απηό ζηεξίρζεθε ζηελ αλεύξεζε ελόο κόλν 

ηνίρνπ. ηνλ ρώξν απηό, δύν παζζαιόηξππεο πξννξίδνληαλ κε βεβαηόηεηα ηε θνξά 

απηή γηα ηε ζηήξημε ηεο μύιηλεο ζηέγεο
126

. ηελ νηθνδνκηθή θάζε 4 ηεο ηνκήο ΗΗ, 

απνθαιύθζεθε έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζύλνιν, ε Καμένη Οικία
127

 (Πίλ. XL. 2-3), 

κε ηνίρνπο από ζηνηβαρηό πειό θαη μύιηλε ελίζρπζε, επάλσ ζε ιίζηλε ζεκειίσζε. Αλ 

θαη ηνίρνη δελ βξέζεθαλ ζε αξρηθέο ζέζεηο, ππνιείκκαηα ζην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο
128

 

ζεσξήζεθαλ αξθεηά γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ε ακέζσο πζηεξόηεξε 

ρξνλνινγηθά θάζε (Σνκή ΗΗα – Οηθνδνκηθή θάζε 1
129

) αλήθεη ιίζηλνο ηνίρνο (Πίλ. 

XLIV. 1) κήθνπο 3 κ. θαη πάρνπο 0,30-0,40 κ., ν νπνίνο ζρεκάηηδε γσλία κε άιινλ, 

από ηνλ νπνίν δηαηεξήζεθε κηθξό κέξνο. Δίραλ θαηαζθεπαζηεί από αξγνιηζνδνκή 

ρσξίο ζπλδεηηθό πιηθό (κέζνδνο μεξνιηζηάο). Ο καθξύο ηνίρνο παξνπζίαδε θάπνηα 

θακππιόηεηα πνπ απνδόζεθε ζε θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα, ελώ γηα ηε ζεκειίσζή ηνπ 

δελ πξνεγήζεθε ηζνπέδσζε ηεο θιηηύνο ζηα ζεκεία έδξαζήο ηνπ, παξαηήξεζε πνπ 

νδήγεζε ζηε ζθέςε όηη ιόγσ ηεο κεγάιεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο ηνπ εδάθνπο ην 

ύςνο ηνπ ζα ήηαλ κεγάιν. Ζ νηθία ραξαθηεξίζηεθε ηππηθό Βαιθαληθό παξάδεηγκα 

νξζνγώληνπ ηύπνπ, κε ιίζηλα ζεκέιηα θαη εμσηεξηθή ζεηξά από παζάινπο ζηήξημεο 

ηεο ζηέγεο. ηελ νηθνδνκηθή θάζε 7 ηεο ηνκήο ΗΗΗ
130

, πηζαλή αλσδνκή πεινπιίλζσλ 

έθεξε γηα κία αθόκε θνξά ιίζηλν ζεκέιην (Πίλ. XLVII. 2), ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε από πιάθεο ηνπηθνύ ηδεκαηνγελνύο πεηξώκαηνο. Ήηαλ πηζαλώο ν 

αλαηνιηθόο ηνίρνο ηνπ θηίζκαηνο, κε επηκειεκέλν αλαηνιηθό πξόζσπν θαη 

θαηαθξεκληζκέλν δπηηθό. Από ηελ νηθνδνκηθή θάζε 8 ηεο ηνκήο ΗΗΗ
131

 αλαθέξεηαη ην 

θάησ ηκήκα ελόο επζύγξακκνπ ιηζόθηηζηνπ ηνίρνπ (Πίλ. XLVII. 3) κε θαηεύζπλζε 

Α-Γ. Γηαηεξήζεθε ζε κήθνο 1,50 κ. Δλδηαθέξνλ είλαη ην εύξεκα από ηελ νηθνδνκηθή 

θάζε 4 ηεο ηνκήο IV
132

, όπνπ ηα θαηάινηπα δύν παξάιιεισλ ιίζηλσλ ηνίρσλ (Πίλ. 

XLVIΗΗ. 1) κε θαηεύζπλζε ΒΒΓ-ΝΝΑ, απείραλ κεηαμύ ηνπο 1 κ. Γελ δηεπθξηλίδεηαη 

αλ αλήθαλ ζην ίδην νηθνδόκεκα ή επξόθεηην εδώ γηα έλα ζηελό δξνκάθη κεηαμύ 

γεηηνληθώλ θηηζκάησλ. Σέινο, ζηελ νηθνδνκηθή θάζε 5 ηεο ίδηαο ηνκήο
133

 ζε ηκήκα 

θηίζκαηνο απνδόζεθε ην θαηώηεξν ηκήκα ηνίρνπ από αξγνιηζνδνκή (Πίλ. XLVIΗΗ. 2) 

θαηά ην ζύζηεκα ηεο μεξνιηζηάο. 

Λήκςθορ Τοπώνηρ: Σα επξήκαηα από ηελ Σνξώλε δελ είλαη πνιιά, νθείιεηαη 

δε απηό ζην γεγνλόο όηη ε ζέζε δελ είλαη ακηγώο πξντζηνξηθή, θαζώο γλώξηζε 

εθηεηακέλε εγθαηάζηαζε ζηνπο Ηζηνξηθνύο ρξόλνπο. ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ απνδόζεθαλ ηνίρνο (αξηζκεκέλνο σο 24) κε ηνλ νπνίν ζπζρεηίζηεθαλ ηξία 

δηαδνρηθά δάπεδα
134

. Δπξόθεηην γηα πξνζεθηηθά ρηηζκέλν ιίζηλν ζεκέιην, καθξύ θαη 

                                                 
126

 ό.π., 60. 
127

 ό.π., 153. 
128

 .π. 
129

 ό.π., 69. 
130

 ό.π., 105. 
131

 ό.π., 106. 
132

 ό.π., 122. 
133

 ό.π., 128. 
134

 Κακπίηνγινπ – Παπαδόπνπινο, ό.π. ππνζεκ. 24, 441. 
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θηηζκέλν επηκειώο, πνπ είρε ρξεζηκεύζεη σο βάζε επάλσ ζηελ νπνία εδξάδνληαλ 

σκόπιηλζνη. Απνδόζεθε ζε «αξθεηά αμηόινγε νηθνδνκή»
135

.  

 Σίβηπη: Σα ζηνηρεία πνπ καο ελδηαθέξνπλ από ηε ίβεξε πξνέξρνληαη από 

ηελ πξνρσξεκέλε ΠΔΥ, θαη θαζώο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηε θάζε Vb ησλ ηηαγξώλ, 

πξνθαλώο από ηελ ΠΔΥ ΗΗΗ πεξίνδν. ηε ζέζε θπξηαξρνύλ νη ηνίρνη από 

αξγνιηζνδνκή
136

. Γύν από απηνύο θαη είζνδνο απνδόζεθαλ ζε θηήξην κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ (Πίλ. XXVIII. 2): δηαζηαπξώλνληαλ εγθάξζηα, κε ηνλ κεγαιύηεξν 

δηαηεξεκέλν ζε κήθνο 12,5 κ. θαη πξνζαλαηνιηζκό Β-Ν, ελώ ηνλ κηθξόηεξν, κε 

κήθνο 7 κ., πξνζαλαηνιηζκέλν Α-Γ. Ο δεύηεξνο ζώζεθε ζε κεγάιν ύςνο, 0,90 κ., 

γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε ζθέςεηο πεξί πηζαλήο αλαθαηαζθεπήο, αλ θαη δελ ππήξραλ 

ζρεηηθέο ελδείμεηο
137

, ελώ ζεσξήζεθε αθόκα θαη αλαιεκκαηηθόο
138

. Λίζνη δηαθόξσλ 

κεγεζώλ θαη ζύζηαζεο επηζηξαηεύηεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Ζ ζύξα βξηζθόηαλ 

θνληά ζηε ζπκβνιή ηνπο, ζηνλ κεγαιύηεξν από ηνπο δύν, θαη ην πιάηνο ηεο έθηαλε 

ζηα 1,5 κ. Οη ιίζνη ηνπ «θαησθιίνπ» ήηαλ αξαηόηεξα ηνπνζεηεκέλνη από απηνύο ηνπ 

ηνίρνπ θαη ζε κεγαιύηεξν βάζνο επξηζθόκελνη από ηελ θαηώηεξε ζηάζκε ηνπ. 

ε άιιν ζεκείν θαη επίπεδν δύν παξάιιειεο ζεηξέο ιίζσλ κήθνπο 11 κ. θαη 

κηα θάζεηε ζε απηέο, κήθνπο 5 κ., απνηεινύζαλ ηα θαηάινηπα ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ 

ελόο αθόκα κεγάινπ θηεξίνπ (Πίλ. XXIX. 1). Απνθαιύθζεθε εδώ θαη εζσηεξηθό 

ιίζηλν ζεκέιην, εγθάξζην πξνο ηνπο δύν παξάιιεινπο, πνπ απνκόλσλε ρώξν ζηα 

βόξεηα ηνπ θηίζκαηνο
139

. 

Πολύσπονο: ηελ θαινύκελε σο Πεξηνρή 1 ηεο αλαζθαθήο δύν ηνίρνη
140

 (Πίλ. 

XXXI, 2 – ηεηξ. Γ4-Γ4) θαίλεηαη όηη απνηεινύζαλ θαηάινηπα δηαθνξεηηθώλ 

ρξνλνινγηθά θαηαζθεπώλ, κε ηνλ κεγαιύηεξν (ηεηξ. Γ4) θαη επξύηεξν, θαηεύζπλζεο 

ΒΓ-ΝΑ, λα έρεη πιάηνο 1,20-1,50 κ., ελώ ηνλ κηθξόηεξν, θάζεην ζηνλ πξώην, 0,60-

0,70 κ. Ο κεγάινο ηνίρνο, πνπ απνηειείην από αξγνύο ιίζνπο θαη απνθαιύθζεθε θαηά 

κήθνο 7,50 πεξ. κ., έθεξε κόλν βόξεην κέησπν, πνπ ην ζπλέζεηε δηπιή ζεηξά κεγάισλ 

ιίζσλ. Πίζσ από ην κέησπν νη ιίζνη ήηαλ κηθξόηεξνη. Ζ απνπζία λόηηνπ κεηώπνπ θαη 

ε εγγύηεηα ηνπ βξάρνπ νδήγεζε ζηελ εξκελεία ηνπ ηνίρνπ σο αλαιεκκαηηθνύ. Έλαο 

αθόκε αλαιεκκαηηθόο ηνίρνο απνθαιύθζεθε ζηελ Πεξηνρή 3
141

 (Πίλ. XXXI, 2 – ηεηξ. 

Β2), δηαηππώζεθε κάιηζηα ε άπνςε όηη κπνξεί λα αλήθαλ ζηελ αξρηθή δνκή ηνπ 

νξηζκέλνη ζπζζσξεπκέλνη ιίζνη αλάκεζα ζ’ εθείλνλ θαη ζε παξαθείκελν θιίβαλν. 

Μηθξόηεξνο ηνίρνο
142

 ζε θνληηλή απόζηαζε, θάζεηνο ζηνλ αλαιεκκαηηθό, ζώζεθε 

απνζπαζκαηηθά, αιιά ε ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν δελ απνζαθελίζζεθε. 

 

Ννκίδνπκε όηη δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηε δηαθνξά ηεο δηαζπνξάο ησλ 

ιίζηλσλ ζεκειίσλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ ηκεκάησλ ηεο Μαθεδνλίαο, κε ειάρηζηα 

παξαδείγκαηα από ην αλαηνιηθό θαη δπηηθό ηκήκα, αιιά κε πνιύ πεξηζζόηεξα από ην 

θεληξηθό, θπξίσο από ηηο ζέζεηο ηεο Υαιθηδηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. ε νξηζκέλεο 

ζέζεηο ε ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ παξάιιειε κε πεξηζζόηεξν πξόρεηξεο θαηαζθεπέο από 

πειό ή ρώκα θαη μύιηλν εληζρπηηθό πιαίζην (π.ρ. Μεζεκεξηαλή Σνύκπα), αιινύ όκσο 

ε ρξήζε ηνπο ήηαλ πην γεληθεπκέλε, νπόηε είραλ ηε κνξθή πξαγκαηηθά κεγάισλ 

θαηαζθεπώλ (π.ρ. ίβεξε θαη Πνιύρξνλν). Ίζσο ε ρξήζε ιίζηλσλ ζεκειίσλ ζε πνιύ 

                                                 
135

 ό.π., 442. 
136

 Σζηγαξίδα θ.ά. 2002, 385. 
137

 ό.π., 386-7. 
138

 Απγέξνο θ.ά., ό.π. ππνζεκ. 23, 360. 
139

 ό.π., 362. 
140

 Παππά, ό.π. ππνζεκ. 22, 385. 
141

 ό.π., 390. 
142

 ό.π. 
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πξώηκα ζηάδηα λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηβίσζε λενιηζηθώλ παξαδόζεσλ. Ωζηόζν, ε 

παξνπζία ηνπο ζηηο κέζεο αιιά θαη ύζηεξεο θάζεηο ηεο πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζε 

νξηζκέλεο παξάθηηεο ή θνληηλέο ζηε ζάιαζζα ζέζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα 

έρνπλ επαθέο κε ηνλ επξύηεξν αηγαηαθό ρώξν, δελ απνθιείεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην 

γεληθόηεξν πλεύκα ζηε λνηηόηεξε Διιάδα θαη ην βνξεηναλαηνιηθό Αηγαίν ηελ επνρή 

απηή, όπνπ θπξηαξρνύλ ηα ιίζηλα ζεκέιηα. 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο δελ κπνξνύκε λα πνύκε πάξα πνιιά πξάγκαηα, αθνύ 

ζπάληα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Από θαιέο πεξηγξαθέο νξηζκέλσλ 

νηθηζκώλ δηαπηζηώλνπκε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο δόκεζεο αθόκα θαη ζηελ ίδηα ζέζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε Μεζεκεξηαλή Σνύκπα βξέζεθαλ ηνίρνη από αξγνύο ιίζνπο, 

αζβεζηόιηζνπο θαη ηδεκαηνγελέο πέηξσκα. Αξγνιηζνδνκή ραξαθηήξηδε ηνπο ηνίρνπο 

ζηε ίβεξε, ελώ ζην Αξκελνρώξηνλ αλαθέξζεθε ηνίρνο από βνηζαισηνύο ιίζνπο. Ζ 

θαηαζθεπή δελ ήηαλ ην ίδην επηκειήο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ελώ θαίλεηαη όηη 

επηκειέζηεξε δόκεζε είραλ νη ηνίρνη θηεξίσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ, όπσο ζην 

Πνιύρξνλν θαη ηελ Σνξώλε. 

 Γηαζηάζεηο κεγαιύηεξεο θαίλεηαη όηη είραλ νη αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη, θαζώο 

ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηέηνηεο θαηαζθεπέο κε πάρνο 1,20-1,50 (Πνιύρξνλν) ή 1,29 

κ. (Αμηνρώξηνλ). Αθόκα θαη απηνί κπνξνύζαλ λα ζπλδπάδνληαη κε ζηελόηεξνπο, 

θάζεηνπο, πνπ ην πάρνο ηνπο έθηαλε πεξίπνπ ζηα 0,60-0,70 κ. (Αμηνρώξηνλ, 

Πνιύρξνλν, Άγηνο Μάκαο), ελώ ζεκεηώζεθαλ θαη ηνίρνη κε κηθξόηεξν πάρνο, όπσο 

δύν από ηε Μεζεκεξηαλή Σνύκπα (0,20-0,30 κ. θαη 0,30-0,40 κ.). ζνλ αθνξά ζην 

ύςνο ηνπο, ζεκεηώζακε νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, αιιά δελ λνκίδνπκε όηη ζα 

κπνξνύζαλ λα γεληθεπηνύλ: ζε δύν πεξηπηώζεηο πιαηύηεξνη ζην θάησ κέξνο ηνπο 

ηνίρνη ζπλερίδνληαλ ςειόηεξα επίζεο κε ιίζηλε θαηαζθεπή, γηα ηελ νπνία είλαη 

αβέβαην ζε ηί ύςνο έθηαλε (Αμηνρώξηνλ, Πνιύρξνλν). Θα ήηαλ πξάγκαηη παξάδνμν 

λα ζπλερηδόηαλ ε ιηζνδνκή έσο ηελ νξνθή ησλ νηθνδνκεκάησλ. Πξνθαλώο από 

θάπνην ζεκείν θαη κεηά ζα έδηλε ηε ζέζε ηεο ζε σκνπιίλζνπο ή ηνίρνπο κε μύιηλν 

πιαίζην θαη επέλδπζε πεινύ. Δμάιινπ, ηα πεξηζζόηεξα από ηα πέηξηλα ζεκέιηα 

παξαηεξήζεθε όηη ήηαλ ρακειά θαη έθεξαλ αλσδνκή παξόκνηα κε εθείλε ησλ 

παζζαιόπεθησλ νηθεκάησλ. Γηα κία όκσο πεξίπησζε (Μεζεκεξηαλή Σνύκπα) 

ππάξρεη ε πιεξνθόξεζε όηη ιίζηλν ζεκέιην ζα είρε κεγάιν ύςνο, ώζηε λα 

πξνζαξκνζηεί ζην επηθιηλέο επίπεδν ζην νπνίν εδξαδόηαλ. 

 Οη δηαζηάζεηο ησλ θηεξίσλ κε ιίζηλα ζεκέιηα ζα ιέγακε όηη ζπκίδνπλ απηέο 

ησλ καθξώλ παζζαιόπεθησλ νηθνδνκεκάησλ, ή ηηο μεπεξλνύλ. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε πεξίπησζε ελόο από ηε ίβεξε, όπνπ δύν ηνίρνη κε δηαηεξεκέλν κήθνο 11 κ., 

παξάιιεινη κεηαμύ ηνπο, ζρεκάηηδαλ νξζή γσλία κε άιινλ κήθνο 5 κ., θάηη πνπ 

δειώλεη ην πιάηνο ηνπ θηεξίνπ θαη ππνδεηθλύεη ην κήθνο ηνπ. ηελ ίδηα ζέζε άιιν 

θηήξην νξηδόηαλ από καθξύ ηνίρν κήθνπο 12,5 κ. ζε νξζή γσλία κε κηθξόηεξν, 

κήθνπο 7, αιιά κεγάιν ύςνο, πνπ έθηαλε ζηα 0,90 κ. Αλαθέξνληαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο θαη κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο, ελδερνκέλσο όκσο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ ζεκειίσλ ηελ ώξα ηεο αλαζθαθήο θαη όρη πάληνηε ην 

αξρηθό ηνπο κήθνο. 

 

 

 

Παράλληλα 

 

Μεηά ην πέξαο ησλ ηξησλ ελνηήησλ ηνπ ηξέρνληνο θεθαιαίνπ ζα ζέιακε θαη 

εδώ λα πνύκε δύν ιόγηα γηα ην δήηεκα ησλ «παξαιιήισλ», αλ θαη δελ ζα 

ηζρπξηζηνύκε όηη έρνπκε δηεηζδύζεη ηδηαίηεξα ζην ζέκα πεξηζζόηεξν από ππαηληθηηθά. 
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Αλαξσηηόκαζηε πόζν καθξηά από κία πεξηνρή «λνκηκνπνηνύκαζηε» λα αλαδεηνύκε 

θνηλέο ηδέεο θαη παξόκνηεο κνξθέο, εηδηθά ζε πεξηόδνπο θαηά ηηο νπνίεο νη 

κεηαθηλήζεηο αλάκεζα ζε πνιύ κεγάιεο απνζηάζεηο, ρσξίο λα απνθιείνληαη, δελ ζα 

κπνξνύζαλ λα είλαη ηόζν ζπρλέο ή δπλαηέο, θαη κάιινλ, ζε πεξηπηώζεηο 

επηβεβαίσζήο ηνπο, ζα αθνξνύζαλ ζε νιόθιεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, θαη όρη ζε 

κεκνλσκέλεο επηζθέςεηο αηόκσλ ή κηθξώλ νκάδσλ. Γηα ην ζέκα ηεο νηθηζηηθήο θαη 

αξρηηεθηνληθήο αξθνύλ κόλν νη θαηόςεηο, ηα πιηθά δνκήο, νη δηαζηάζεηο, ή ζα ήηαλ 

απαξαίηεην ε αλαδήηεζε επηδξάζεσλ λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη άιιεο παξακέηξνπο, 

κε πξνεμέρνπζα ηε δηάδνζε ηεο θεξακηθήο θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ηέρλεο θαη 

ηερληθήο; Καη πόζν πίζσ ζα ήηαλ ινγηθό λα αλαηξέρνπκε ώζηε λα απνδερόκαζηε 

δηάδνζε κηαο ηδέαο παιαηόηεξεο ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο, εηδηθά όηαλ ν αξρηθόο 

θνξέαο έρεη ελδερνκέλσο εμαιεηθζεί; 

Πξνβάιακε ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν απηέο ηηο ζθέςεηο, δηόηη δελ 

κπνξνύκε παξά λα παξαηεξήζνπκε αθόκε θαη κεηά από κία ζύληνκε έξεπλα ζηε 

βηβιηνγξαθία, όηη ε Πξώηκε Υαιθνθξαηία θαη λσξίηεξα ε Νενιηζηθή επνρή 

ραξαθηεξίδνληαη από έλαλ επξσπατθό νξίδνληα παξόκνησλ κνξθώλ, πνπ μεπεξλά ηελ 

πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη εθηείλεηαη σο ηηο άθξεο ηεο «γεξαηάο επείξνπ». Πνύ 

«θνηηνύζαλ» νη πξντζηνξηθνί θάηνηθνη ηεο Μαθεδνλίαο ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ; ηα Βαιθάληα, ζηελ Δπξώπε, ζηε λνηηόηεξε Διιάδα, ζην βνξεηναλαηνιηθό 

Αηγαίν θαη ηε Μηθξά Αζία, ή ζην λενιηζηθό ηνπο παξειζόλ; Με κεξηθά παξαδείγκαηα 

ζα εμεγήζνπκε γηαηί, θαηά ηε γλώκε καο, ε απάληεζε δελ είλαη ηόζν εύθνιε ή 

πξνθαλήο. 

Νενιηζηθέο θαηόςεηο θαη πιηθά δνκήο καξηπξνύλ όηη ζε δηάθνξεο ζέζεηο 

παιαηόηεξεο παξαδόζεηο ζπλερίδνληαλ ζηελ ΠΔΥ αθόκε θαη ζε πεξηπηώζεηο 

ζηξσκαηνγξαθηθνύ θελνύ, ελώ πεξηνρέο πνπ δελ έδσζαλ θαηάινηπα κεηαγελέζηεξα 

ηεο Νενιηζηθήο επνρήο επέδεημαλ παξόκνηα ζηνηρεία κε εθείλα πνπ ραξαθηήξηζαλ 

αξθεηέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο ζηε Μαθεδνλία. Ο πειόο, 

ραξαθηήξηζε ηελ ηνηρνδνκία θαη ησλ δύν επνρώλ, θπξίσο κε ηηο δύν ζπρλόηεξεο 

κεζόδνπο εθαξκνγήο ηνπ, ηελ πξνζζεηηθή θαη ηε ζηνηβαρηή. Αςηδσηά νηθνδνκήκαηα 

θαίλεηαη όηη πξνεγήζεθαλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ (έηζη ηνπιάρηζηνλ έδεημαλ νη 

νηθίεο ηνπ Αξθαδηθνύ) ελώ ιίζηλα ζεκέιηα ζπλεζίδνληαλ ζε λενιηζηθέο ζέζεηο θαη δελ 

έπαςαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζε νηθηζκνύο ηεο καθεδνληθήο ΠΔΥ. Καηόπηλ 

απηώλ ή αλάινγσλ παξαηεξήζεσλ ζα κπνξνύζακε λα αξθεζηνύκε ζηε δηαπίζησζε 

ηεο επηβίσζεο γεγελώλ παξαδόζεσλ θαη λα αλαδεηήζνπκε ζε θάζε πεξίπησζε 

λενιηζηθέο εηθόλεο γηα ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά καο. Αιιά, όπσο ήδε 

ζεκεηώζεθε, ε πξντζηνξία ηεο Δπξώπεο δηαζέηεη αξθεηέο κνξθέο δηαδεδνκέλεο ζηνλ 

ειιαδηθό ρώξν, αθόκα θαη ζε ζεκείν «εμνβειηζκνύ» ηνπ δηθνύ καο λενιηζηθνύ 

ππόβαζξνπ, ή έζησ κε απνδνρήο ηνπ κε ηξόπν απόιπην. 

Σν ζπλεζέζηεξν νηθνδνκηθό πιηθό ζηηο ηνύκπεο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ ηεο Οπγγαξίαο ήηαλ ν αρπξνπειόο επάλσ ζε μύιηλν πιαίζην, ραξαθηεξηζηηθό 

πνπ παξαηεξήζεθε ήδε ζηε λενιηζηθή νηθνδνκηθή ηεο Βνπιγαξίαο
143

. Πνιύ πην 

καθξηά, παζζαιόπεθην επζύγξακν επίκεθεο ζπίηη κε απνζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη 

ηξηκεξή εζσηεξηθή δηαίξεζε, θαζώο θαη εζηία ζε θάζε άθξν ηνπ, όια ζηνηρεία πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ «νηθία Θενράξε» ζην Νηηθηιί Σαο, έρεη απνθαιπθζεί ζην 

Trappendal ηεο Γαλίαο
144

 (Πίλ. LXXXV. 2). Αλαηξέρνληαο θαη ζηε Νενιηζηθή 

πεξίνδν, παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα από ην Divostin ηεο εξβίαο, όπνπ 

παζζαιόπεθην ζπίηη
145

 (Πίλ. LXXXVI. 1), νξζνγώλην θαη επίκεθεο είρε επίζεο 

                                                 
143

 Harding 2000, 42. 
144

 ό.π, 47, 46 εηθ. 2.10. 
145

 Bailey 2000, 163, 164 εηθ. 5.6. 
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ηξηκεξή δηαίξεζε, κε εηζόδνπο ζην κέζνλ θάζε ελόο από ηνπο δύν δηαρσξηζηηθνύο 

ηνίρνπο ηνπ θαη νξηζκέλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ είδακε ζηε «Μαθξά Οηθία» 

θαη ηελ «Κακέλε Οηθία» ησλ ηηαγξώλ: είζνδν ζηνλ πιατλό ηνίρν ηνπ πξώηνπ 

δσκαηίνπ («Κακέλε Οηθία»), πνπ θαίλεηαη λα ήηαλ θαη ε θύξηα ζην νηθνδόκεκα, 

ζεξκηθέο θαηαζθεπέο (εζηία θαη θνύξλνπο), θαζώο θαη δηαζηάζεηο παξόκνηεο (16.2 x 

6.4 κ. αληί ησλ 15.5 x 5.2 ηεο Μαθξάο θαη ησλ 12 x 5 ηεο «Κακέλεο Οηθίαο»). 

Σέηνηνπ είδνπο νκνηόηεηεο βξίζθνπκε θαη ζε άιια ζπίηηα ηεο καθεδνληθήο ΠΔΥ. Καη 

γηα λα κελ αγλνύκε ηε λνηηόηεξε Διιάδα, αλαθέξνπκε εδώ ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

παξνπζία αςηδσηώλ θηηζκάησλ ζηελ ΠΔ ΗΗΗ θάζε νξηζκέλσλ ζέζεσλ, κε θύξην 

εξώηεκα αλ ν ηύπνο απηόο έθηαζε ζηε ρώξα καο από ηνλ επξσπατθό βνξξά ή ηε 

Μηθξά Αζία
146

. Καη ζηελ Πνιηόρλε, εμάιινπ, αληρλεύηεθε κία παξάδνζε αςηδσηώλ 

θηηζκάησλ
147

 («Μπιε πεξίνδνο», πξώηκε θάζε Σξνίαο Η/ΠΔ ΗΗ), πνπ δελ έιεηπαλ νύηε 

από νξηζκέλεο ζέζεηο ησλ Κπθιάδσλ
148

. Γελ ζα πνύκε πεξηζζόηεξα, σζηόζν ζα 

ππελζπκίζνπκε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέζακε θαη ζην θεθάιαην γηα ηε 

ρσξνηαμία ησλ νηθηζκώλ, όπνπ επίζεο ζεκεηώζεθαλ νκνηόηεηεο κε καθξηλέο 

επξσπατθέο πεξηνρέο, όπσο ε αξαγόζα ηεο Ηζπαλίαο. 

Σν δήηεκα ηεο αλαδήηεζεο παξαιιήισλ είλαη έλα πνιύπινθν ζέκα πνπ 

κπνξεί πνιιέο θνξέο λα εμαξηεζεί θαη από πξνθαηαιήςεηο «εζληθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ», ζε κηα επνρή πνπ πνιιέο ρώξεο πξνζπαζνύλ λα πεξηραξαθώζνπλ 

ηελ ηζηνξία ηνπο, αλαηξέρνληαο αθόκε θαη ζην καθξηλό παξειζόλ, όηαλ ε έλλνηα ηνπ 

έζλνπο ή ηνπ θξάηνπο δελ ππήξρε. Γεληθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηελ επηβίσζε 

γεγελώλ παξαδόζεσλ εληζρύεη ε δπζθνιία ηεο κεηαθίλεζεο ζε καθξηλέο πεξηνρέο, 

εηδηθά ζε επνρέο πνπ ην γεληθό ππόβαζξν ηεο δσήο θαίλεηαη απιντθό, θαη ζηεξίδεηαη 

ζε νηθνδνκήκαηα πξόρεηξα θαηαζθεπαζκέλα, κε ζθνπό ηελ εθπιήξσζε βαζηθώλ 

αλαγθώλ όπσο ην θαγεηό, ν ύπλνο, ε πξνζηαζία από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε 

επεμεξγαζία ησλ πξώησλ πιώλ πνπ πξνκήζεπαλ ηα θνπάδηα εμεκεξσκέλσλ δώσλ ζην 

λνηθνθπξηό. Δπίζεο ε έληνλε παξνπζία ηεο λενιηζηθήο παξάδνζεο, εηδηθά ζηα 

πξσηκόηεξα ζηάδηα ηεο καθεδνληθήο ΠΔΥ. Από ηελ άιιε, ηελ πηζαλόηεηα 

πηνζέηεζεο μέλσλ κνξθώλ θαη εθαξκνγήο ελόο επξύηεξνπ πνιηηηζκηθνύ νξίδνληα 

ππνζηεξίδεη ε νκνηόηεηα ησλ θαηόςεσλ θαη ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, πνπ δύζθνια 

ζα κπνξνύζακε λα ηελ εθιάβνπκε σο ζπκπησκαηηθή. Γελ κπνξνύκε, ηέινο, λα 

παξαβιέςνπκε κία άιιε πηζαλόηεηα, πνπ θαηά ηε γλώκε καο δηαζέηεη ειάρηζηε 

δπλαηόηεηα επηβεβαίσζεο, απηή ηεο εθαξκνγήο παξάιιεισλ θαηλνκέλσλ ζε πεξηνρέο 

πνπ απείραλ πνιύ κεηαμύ ηνπο, ηόζν γεσγξαθηθά, όζν θαη ρξνλνινγηθά, ρσξίο λα 

έρνπλ έξζεη ζε επαθή ζε θαλέλα ζεκείν ηεο πνξείαο ηνπο κέζα ζηνλ ρξόλν. 
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 Hood 1986, 39. 
147

 ό.π. 43. 
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Θα νινθιεξώζνπκε κε ηα δεηήκαηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ νηθνδνκεκάησλ ηεο 

Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο από ηε Μαθεδνλία ζπγθεληξώλνληαο όζεο πιεξνθνξίεο 

ήζαλ ζηε δηάζεζή καο ζρεηηθά κε ηηο νξνθέο θαη ηα δάπεδα ησλ ζπηηηώλ. Σα ζηνηρεία 

δελ είλαη πάξα πνιιά, ηνπιάρηζηνλ ζε ζύγθξηζε κε όζα είδακε έσο ηώξα ή κε απηά 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην θεθάιαην γηα ηνλ εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό εμνπιηζκό ησλ 

πξντζηνξηθώλ λνηθνθπξηώλ. Οη δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο είλαη αθόκε ιηγόηεξεο 

από όζεο αθνξνύλ ζε άιια κέξε ησλ θηεξίσλ, εηδηθά ζην δήηεκα ηεο θαηαζθεπήο 

ησλ ζηεγώλ, όπνπ ζπρλά νη καξηπξίεο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ κόλν ζε ππνζεηηθέο 

«απνθαηαζηάζεηο». 

 

 

 

1. Στέγες 

 

Σα θαηάινηπα ηεο Πξώηκεο Επνρήο ηνπ Υαιθνύ από ηε Μαθεδνλία δελ 

θαίλεηαη λα έρνπλ επλνήζεη ηηο καξηπξίεο γηα ηε ζηέγαζε ησλ νηθνδνκεκάησλ, πέξαλ 

ηεο δηαπίζησζεο γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ελώ 

αξθεηέο θνξέο γίλνληαη ππνζέζεηο ζηεξηγκέλεο ζε αξρηηεθηνληθά ιείςαλα όπσο νη 

πηζαλέο βάζεηο δνθώλ ζηήξημεο ή ε παζζαιόηξππεο γηα ηελ ππνδνρή ηνπο. Η 

πιεξέζηεξε πεξηγξαθή πνπ ήηαλ δηαζέζηκε ζηε βηβιηνγξαθία πξνέξρεηαη από ηνπο 

ηηαγξνύο, ζπγθεθξηκέλα από ηελ «Κακέλε Οηθία», θαη κάιινλ ζα κπνξνύζακε λα ηε 

ζεσξήζνπκε αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηα παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα. 

Γεληθά γηα ηνπο δηαδνρηθνύο νηθηζκνύο ηεο Πξώηκεο Επνρήο ηνπ Υαιθνύ από 

ηελ Επανομή, ν Heurtley
1
 δηαπίζησζε ηελ ύπαξμε καιαθνύ ζηξώκαηνο από ηδηαίηεξα 

ζθνπξόρξσκν πιηθό, αλακεκηγκέλν κε ζξαύζκαηα απνζαζξσκέλνπ μύινπ θαη 

θνληάκαηνο, επάλσ ζηα δάπεδα κεξηθώλ νηθηώλ πνπ δελ θάεθαλ: θαηά ηνλ αλαζθαθέα 

ην ζηνηρείν απηό ππέδεημε όηη νη ζηέγεο ζα ήηαλ αρπξνζθεπέο κε ελίζρπζε από 

θαιακσηή. Εληειώο ππνζεηηθά ζα ηνικνύζακε λα ηνπνζεηήζνπκε ρξνλνινγηθά ην 

ζηνηρείν απηό ζηηο πξνρσξεκέλεο θάζεηο ηεο πξώηκεο ΠΕΥ, θαζώο από ηνπο έμη 

δηαδνρηθνύο νηθηζκνύο πνπ αλέζθαςε ν Heurtley θσηηά θαηέζηξεςε ηνπο δύν 

ελδηάκεζνπο, ηξίην θαη ηέηαξην θαηά ζεηξά, ηνπο νπνίνπο ν Αζιάλεο ζπγρξνλίδεη κε 

ηα ζηξώκαηα 27
ν
 έσο θαη 24

ν
 από ηνλ Καζηαλά (ύζηεξν ζηάδην θάζεο IV ηηαγξώλ)

2
. 

Οξηζκέλεο πιεξνθνξίεο από ηνλ Καζηανά, πνπ πξνέξρνληαη από θαηάινηπα 

ηεο πξνρσξεκέλεο πξώηκεο θαη κέζεο ΠΕΥ, νη πιεξνθνξίεο είλαη αξθεηά 

απνζπαζκαηηθέο, ελίνηε ππνζεηηθέο: ζην  ηξώκα 24
3
 ηνπ 1979 (ύζηεξε πξώηκε 

ΠΕΥ) βέζεθε ηκήκα νηθίαο γηα ηελ νξνθή ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη όηη δελ ππήξμαλ 

ζεκαληηθέο ελδείμεηο θαη ππνηέζεθε θαηαζθεπή από ειαθξύ νξγαληθό πιηθό. Ωζηόζν 

αλαθέξεηαη όηη εμσηεξηθά ηνπ δπηηθνύ ηνίρνπ ηεο νηθίαο ππήξρε πηζαλόηαηα έλα 

ζηέγαζηξν ζηεξηγκέλν ζε παζζάινπο. ην ηξώκα 23b
4
 ηεο ίδηαο αλαζθαθηθήο 

πεξηόδνπ (κέζε ΠΕΥ) εληνπίζζεθαλ ζηνηρεία γηα κεγάινπο παζζάινπο ζην 

εζσηεξηθό νηθίαο, νη νπνίνη θαίλεηαη όηη ζηήξηδαλ ηελ νξνθή. 

                                                           
1
 Heurtley, PM, 22. 

2
 Aslanis 1985, 235-237, 257, πίλ. 116. 

3
 ό.π., 45-53. 

4
 ό.π., 53-55. 
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Αλαιόγσο απνζπαζκαηηθέο είλαη νη πιεξνθνξίεο από ηε Μεζημεριανή 

Τούμπα Τριλόθοσ θαη εθηείλνληαη ζε νιόθιεξε ηελ Πξώηκε Υαιθνθξαηία: ζηελ 

νηθνδνκηθή θάζε 2 ηεο Σνκήο ΙΙ
5
 δελ ζηάζεθε δπλαηόλ λα δηαθξηζεί εάλ ηέζζεξηο 

παζζαιόηξππεο αλήθαλ ζε παζζάινπο ηνπ ηνίρνπ νηθίαο ή ζηήξηδαλ ηε ζηέγε ηεο. 

ηε  νηθνδνκηθή θάζε 3 ηεο ίδηαο ηνκήο, όπνπ αλάκεζα ζηα θαηάινηπα νηθίαο 

βξέζεθε ιίζηλνο ηνίρνο, δύν παζζαιόηξππεο ζε απόζηαζε 0,30 κ. από ηνλ ηειεπηαίν 

ίζσο ζηήξηδαλ ηελ μπινθαηαζθεπή ηεο ζηέγεο
6
. ε άιιε νηθία, επίζεο εθνδηαζκέλε 

κε ιίζηλνπο ηνίρνπο, ε ζηέγε ήηαλ θαη πάιη μύιηλε, θαίλεηαη δε όηη ζηεξηδόηαλ ζε 

επηά ηνπιάρηζηνλ παζζάινπο, όπσο ππέδεημαλ νη απνθαιπθζείζεο παζζαιόηξππεο. 

Σα ηειεπηαία απηά θαηάινηπα πξνέξρνληαη από ηελ Σνκή ΙΙα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

νηθνδνκηθή θάζε 1
7
. 

ην βνξεηόηεξν δσκάηην ηεο «Οηθίαο Θενράξε» ζηα Σέρβια εληνπίζζεθε 

εζηία πνπ ππνηέζεθε όηη «ζηεγαδόηαλ ηδηαηηέξσο» ή «δηέζεηε νπαίνλ», θαζώο 

βξέζεθαλ ζε άκεζε ζρέζε νπέο παζζάισλ θαη θαηάινηπα πεινύ ζηέγεο
8
. Φαίλεηαη 

σζηόζν όηη όζα έθεξαλ απνηππώκαηα μύισλ ή θαιακηώλ πξνέξρνληαλ γεληθόηεξα 

από ηε ζηέγε ηνπ νηθνδνκήκαηνο
9
. Η «Οηθία Θενράξε» ρξνλνινγείηαη ζηε θάζε ΙΙΙβ 

ηεο εγθαηάζηαζεο, επνκέλσο ζηε κέζε θαη ύζηεξε ΠΕΥ. Γηα άιια νηθνδνκήκαηα ησλ 

ειιεληθώλ αλαζθαθώλ ηνπ 1961 ν Θενράξεο αλαθέξεη ηελ αλεύξεζε «νηθεκάησλ εμ 

επθζάξησλ πιώλ, θαιπβώλ δει. … ιείςαλα δηαιειπκέλσλ ιηζνθηίζησλ ηνίρσλ … 

πιείζηα ηεκάρηα πεινύ επαιείςεσο ηεο ζηέγεο, θέξνληα έθηππα θνηιώκαηα θαιάκσλ 

θαη θιάδσλ, ελίνηε δε θαη δνθώλ ζηεξίμεσο»
10

. 

ην Αρτονηικό είλαη πηζαλό όηη κεγάινη πάζζαινη ζην εζσηεξηθό ησλ 

ζπηηηώλ, ελδερνκέλσο εληζρπκέλνη πιεπξηθά κε άιινπο, ινμά ηνπνζεηεκέλνπο, 

ζπγθξαηνύζαλ ηε ζηέγε
11

. 

 ηνλ Υώξν Ι ησλ λεόηεξσλ αλαζθαθώλ ηνπ Αρμενοτωρίοσ, ν νπνίνο 

ρξνλνινγήζεθε ζηελ ΠΕΥ ΙΙΙ ηεο Μαθεδνλίαο, δύν νπέο παζζάισλ απνδόζεθαλ ζε 

ζηήξημε ζηέγεο θαηνηθίαο
12

. Η νξνθή ζηελ πεξίπησζε απηή απνηειείην από θιαδηά 

θαη μεξά ρόξηα, δείρλνληαο πξνζήισζε ζηνλ θαλόλα ησλ επηειώλ πιηθώλ πνπ 

επηθξάηεζαλ ζπλήζσο ζηηο καθεδνληθέο ζέζεηο ηεο Πξώηκεο Υαιθνθξαηίαο. 

Ελδερόκελε εμαίξεζε πξνέξρεηαη από ηελ Τορώνη ζηε Υαιθηδηθή, όπνπ ζπάλην γηα 

ηελ επνρή ραξαθηεξηζηηθό ππήξμε ε αλεύξεζε θεξακίδσλ πνπ πηζαλώο αλήθαλ ζηε 

ζηέγε θηίζκαηνο
13

. 

 Αθήζακε γηα ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ελόηεηαο ηνπο Σιηαγρούς, όρη κόλν 

επεηδή επαξθή ζηνηρεία από ηε ζέζε ρξνλνινγνύληαη ζηελ ύζηεξε ΠΕΥ, αιιά θαη 

δηόηη ε θύζε ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ηέηνηα ώζηε λα δίλεη κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα 

γηα ηε ζηέγαζε ησλ παζζαιόπεθησλ νηθνδνκεκάησλ ηεο επνρήο. Από ηηο δύν 

ζεκαληηθόηεξεο νηθίεο ηεο ΠΕΥ, ε ιεγόκελε «Μαθξά Οηθία» δελ έδσζε ηδηαίηεξα 

ζηνηρεία, θαζώο αλαθέξεηαη όηη απνθαιύθζεθαλ παζζαιόηξππεο, σζηόζν δελ 

εληνπίζζεθε θεληξηθή ζεηξά κεγαιύηεξσλ παζζάισλ κέζα ζηνπο ηνίρνπο, νύηε νπέο 

θεληξηθώλ ζηεξηγκάησλ ηεο νξνθήο δηαθνξεηηθέο από άιιεο παζζαιόηξππεο, 

επνκέλσο νξηζκέλεο κεγάιεο θεληξηθέο νπέο ίζσο είραλ απηό ην ζθνπό
14

. H «Κακέλε 

                                                           
5
 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα 2002, 57-58. 

6
 ό.π., 60. 

7
 ό.π., 69. 

8
 Θενράξεο – Ρσκηνπνύινπ 1961, 81. 

9
 Κνπθνύιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνύινπ 1992, 236. 

10
 Θενράξεο – Ρσκηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 8, 83-84. 

11
 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1996, 150. 

12
 Υξπζνζηόκνπ 1998, 341. 

13
 Κακπίηνγινπ – Παπαδόπνπινο 1989, 442. 

14
 Sitagroi I 1986, 189. 
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Οηθία» όκσο έδσζε ηηο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ παξείραλ ηε δπλαηόηεηα 

απνθαηάζηαζεο ηεο ζηέγεο αιιά θαη «αλαπαξάζηαζεο» ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο 

ηεο: ζην παζζαιόπεθην απηό νηθνδόκεκα ε νξνθή ζηεξίρζεθε ηόζν ζηνπο 

πιεπξηθνύο όζν θαη ζε θεληξηθό πάζζαιν. Αξρηθά νη ηνίρνη ηεο θαηνηθίαο 

ηζρπξνπνηήζεθαλ εζσηεξηθά (Πίλ. ΥΙV. 1) θαη εμσηεξηθά (Πίλ. ΥΙV. 2) κε μύιηλνπο 

παζζζάινπο δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ (3, 10 θαη 20 εθ.). Οη κεγαιύηεξνη 

πξννξίδνληαλ γηα ζηήξημε ηεο νξνθήο. Πξνζηέζεθε ζηε ζπλέρεηα δηαηξέρνπζα δνθόο 

ηελ νπνία επίζεο ζπγθξαηνύζε κεγάινο θεληξηθόο πάζζαινο πξνζδεκέλνο καδί ηεο. 

Πιέγκα κηθξόηεξσλ παζζάισλ, ελδερνκέλσο κε επέλδπζε ιαζπνθνληάκαηνο, 

θάιππηε ηνλ θελό ρώξν κεηαμύ ησλ θνξπθώλ ησλ ηζρπξόηεξσλ πιεπξηθώλ θαη ηεο 

θεληξηθήο, δηαηξέρνπζαο, δνθνύ. ηα ελδηάκεζα θελά πξνζηέζεθαλ κηθξόηεξα 

θαιάκηα ή θιαδηά ώζηε λα νινθιεξσζεί ε ζηέγε
15

. H ζπλνιηθή θαηαζθεπή ηεο 

Κακέλεο Οηθίαο θαίλεηαη όηη απαίηεζε εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο
16

, ινγηθά θαη ε 

θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο ηεο. Σν θνλίακα πνπ είρε επηζηξσζεί ζηελ νξνθή ζα ήηαλ 

αδηάβξνρν, όπσο θαη απηό ζε άιια ηκήκαηα ηνπ νηθνδνκήκαηνο (βι. ζρεη. ηελ 

ελόηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνίρσλ από πειό). 

 

 Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο καξηπξνύλ όηη νη ελδείμεηο γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

νηθνδνκεκάησλ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ αλεύξεζε θεληξηθώλ νπώλ παζζάισλ πνπ 

ζα ζηήξηδαλ ηελ δηαηξέρνπζα δνθό δίξξηρησλ πηζαλόηαηα, ίζσο θαη ηεηξάξξηρησλ 

ζηεγώλ, ή ζε ειάρηζηα θαηάινηπα πεινύ πνπ δηαηεξνύλ ίρλε θαιακηώλ ή θιαδηώλ, 

ρσξίο λα είλαη βέβαην όηη δελ αλήθνπλ ζε ηνίρνπο. Οη πάζζαινη κπνξνύζαλ λα 

βξίζθνληαη θαη θνληά ζηνπο ηνίρνπο, ή λα ζηεξίδνληαη από άιινπο ινμά 

ηνπνζεηεκέλνπο, όπσο ζην Αξρνληηθό. εκαληηθό ξόιν ζα έπαηδαλ θαη νη 

επξηζθόκελνη ζην εζσηεξηθό ησλ ηνίρσλ κεγαιύηεξνη πάζζαινη, πνπ ζα ζηήξηδαλ ηηο 

παξπθέο ησλ ζηεγώλ ζηηο καθξέο πιεπξέο ησλ νηθνδνκεκάησλ. Γεληθά 

ζπκπεξαίλνπκε όηη νη νξνθέο ραξαθηεξίδνληαλ από θάπνηα νκνηόηεηα κε ηνπο 

ηνίρνπο ησλ νηθηώλ, θαζώο δηέζεηαλ μύιηλν πιαίζην ή θαιακσηέο, επάιεηςε πεινύ, 

ελδερνκέλσο θαη αδηάβξνρα επηρξίζκαηα. Αλαθέξεηαη όηη εμσηεξηθά κηαο νηθίαο ζηνλ 

Καζηαλά ππήξρε πηζαλόηαηα έλα ζηέγαζηξν ζηεξηγκέλν ζε παζζάινπο. Σε ρξήζε 

βαξύηεξνπ πιηθνύ ππέδεημε ε έξεπλα ζηελ Σνξώλε, όπνπ βξέζεθαλ πήιηλα 

θεξακίδηα, κεκνλσκέλν ζηνηρείν θαη ρσξίο ακθηβνιία ζπλδεδεκέλν κε ιηζόθηηζηα 

ηζρπξά νηθνδνκήκαηα, παξά κε παζζαιόπεθηα νηθήκαηα πνπ δελ ζα κπνξνύζαλ 

παξά λα θέξνπλ ειαθξά πιηθά. 

 

 

 

2. Δάπεδα 

 

Σα δάπεδα πνπ εληνπίζζεθαλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη 

ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ ΠΕΥ είραλ ζπρλά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ εληνπηζκό 

ζπγθεθξηκέλσλ ρώξσλ, θαζώο νη ηνίρνη ησλ ηειεπηαίσλ δελ δηαηεξνύληαλ πάληνηε 

θαηά ηξόπν ώζηε λα αληρλεύνληαη, έζησ θαηά πξνζέγγηζε. Ο ξόινο ησλ δαπέδσλ 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή εληζρπόηαλ από ηελ αλεύξεζε νπώλ παζζάισλ ζηα όξηά 

ηνπο, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο θαηαδείθλπαλ ηελ πνξεία ησλ ηνίρσλ, «θιείλνληαο» 

ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη ππνδεηθλύνληαο «νηθηαθά» όξηα. Γηα παξάδεηγκα, θαηά 

ηηο ειιεληθέο αλαζθαθέο ηνπ 1961 ζην Νηικιλί Τας νη δηαδνρηθνί νηθηζκνί 

                                                           
15

 Elster 1997, 24. 
16

 ό.π., 25. 
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θαηακεηξήζεθαλ ηόζν κε βάζε ηελ απνθάιπςε θαηαινίπσλ εζηηώλ, όζν θαη κε κε 

γλώκνλα ηελ εκθάληζε αιιεπάιιεισλ ζηξώζεσλ πεινύ, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

δάπεδα
17

. 

Σα χωμάηινα και πήλινα δάπεδα απνηεινύλ ηνλ θαλόλα, σζηόζν έρνπλ 

εληνπηζζεί θαη ιηζόζηξσηα, ελώ ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο έρεη ππνηεζεί θαη ε εκπινθή 

ηνπ μύινπ, αλ θαη δελ είλαη μεθάζαξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ΠΕΥ. ην Μάνδαλο, όπνπ 

ηα δάπεδα ήηαλ θηηαγκέλα από πειό, ε ππνζεκειίσζε ελόο θάλεθε όηη ζπγθξνηήζεθε 

από ιεπηά μύια πάρνπο 1,5-2 εθ. Πάλησο, απνδόζεθε ρξνλνινγηθά ε θαηαζθεπή απηή 

κάιινλ ζηε λενιηζηθή θάζε ηνπ νηθηζκνύ, θαζώο παξάιιειά ηεο εληνπίδνληαη ζηε 

Νεόηεξε Νενιηζηθή ησλ εξβίσλ όζν θαη ζην Maliq ηεο Αιβαλίαο
18

. Ξύιηλα δάπεδα 

εληνπίζζεθαλ θαη ζηα Σέρβια, απνδόζεθαλ σζηόζν θαη απηά ζηε Νενιηζηθή πεξίνδν 

θαη όρη ζηελ Πξώηκε Υαιθνθξαηία ΠΕΥ
19

. 

Απιά δάπεδα πξνέξρνληαη από δηάθνξεο ζέζεηο, σζηόζν νη παξαηεξήζεηο 

επίζεο από ηα Σέρβια επηζεκαίλνπλ όηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζε 

ρσκάηηλα θαη πήιηλα. Αλαθέξεηαη εθεί γηα ηηο επηθάλεηεο απηέο όηη βνεζνύλ ζηελ 

αλαγλώξηζε θαηόςεσλ ειιείςεη ηνίρσλ, ελώ ηα πεξηζζόηεξα θαιύπηνληαλ κε ζηξώκα 

θαηαζηξνθήο πνπ πεξηείρε κηθξά επξήκαηα θαη θεξακηθή. Η δηαηήξεζε ησλ δαπέδσλ 

ήηαλ θαιύηεξε όηαλ νη θαηαζθεπέο πνπ ηα πεξηείραλ είραλ θαεί
20

. Από ηνπο δύν 

ηύπνπο δαπέδσλ πνπ απνδόζεθαλ ζηελ ΠΕΥ (από παηεκέλν ρώκα θαη ζηξσκέλν 

πειό) δηαπηζηώζεθε όηη ηα ρσκάηηλα ζθιήξαηλαλ εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπο θαη όρη 

ιόγσ εζειεκέλεο θαηαζθεπήο, επνκέλσο πξέπεη λα απνδνζνύλ ζε θηήξηα ρακειήο 

πνηόηεηαο, ελαιιαθηηθά βνεζεηηθνύο ή πξνζσξηλνύο ρώξνπο. Σα πήιηλα δάπεδα 

όκσο θαηαζθεπάδνληαλ από εζειεκέλα ζηξσκέλν πειό (ζπρλά ιεπθσπό) θαη είραλ 

ζθνπό ηε δεκηνπξγία επίπεδσλ θαη αλζεθηηθώλ επηθαλεηώλ, απνηεινύζαλ δε ηνλ 

θαλόλα ζηα έξβηα. Η πήιηλε επηθάλεηα ζπρλά αλαλεσλόηαλ. Δελ είκαζηε βέβαηνη 

εάλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν ηύπσλ γηα ηα έξβηα είρε ηελ επθαηξία λα δηαθξίλεη 

θαη ν Heurtley
21

 ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζε αθαλόληζηα δηαηεξεκέλα δάπεδα από 

παηεκέλν ρώκα, πνπ ήηαλ δηαηαξαγκέλα θαη δελ έδσζαλ ηθαλνπνηεηηθέο ελδείμεηο γηα 

ηηο θαηόςεηο ησλ νηθηώλ. Πάλησο εάλ ηα είρε εληνπίζεη ζα είρε πηζαλόηαηα ηε 

δπλαηόηεηα λα ηα δηαθξίλεη, όπσο κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε από ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ γηα ηνλ Άγιο Μάμα. ηελ Σνκή Ν παξαηήξεζε ηελ παξνπζία δαπέδνπ από 

παθησκέλε άκκν εθαηέξσζελ ιίζηλνπ ηνίρνπ, ελώ ζηελ Σνκή D δάπεδν παηεκέλνπ 

πεινύ, επξηζθόκελν θαηά 0,20 κ. ρακειόηεξα από ην επίπεδν ηνπ θαησθιηνύ κηαο 

νηθίαο
22

. Έλα θαιό παξάδεηγκα γηα ηελ πξνηεηλόκελε απηή δηαθνξνπνίεζε 

ρσκάηηλσλ θαη πήιηλσλ δαπέδσλ απνηειεί ν Καζηανάς, όπνπ ζην ηξώκα 28
23

 

(πξώηκε ΠΕΥ) ησλ αλαζθαθώλ ηνπ 1975 δύν γεηηνληθέο νηθίεο είραλ σο δάπεδα ην 

ίδην ζπκπαγέο έδαθνο κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο, ελώ ζην ηξώκα 24
24

 (ηέιε 

πξώηκεο ΠΕΥ) ησλ αλαζθαθώλ ηνπ 1979 ζην εζσηεξηθό νηθίαο ην δάπεδν 

θαηαζθεπάζηεθε από ιεπηό ζηξώκα πεινύ θαη είρε ειαθξά θιίζε από Δ πξνο Α. 

Θεσξνύκε σζηόζν όηη εδώ ε δηαθνξνπνίεζε ίζσο νθείιεηαη ζηε κεγάιε ρξνλνινγηθή 

δηαθνξά ησλ θαηαζθεπώλ θαη όρη ζε θάπνηα πξνηίκεζε. 

                                                           
17

 Θενράξεο – Ρσκηνπνύινπ, ό.π. ππνζεκ. 8, 83. 
18

 Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ θ.ά. 1986, 454-5. 
19

 Servia I 2000, 89. 
20

 ό.π., 86. 
21

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 1, 55. 
22

 Heurtley – Ralegh-Radford 1927-1928, 153. 
23

 Aslanis, ό.π. ππνζεκ. 2, 20-21. 
24

ό.π., 45-53. 
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Υσκάηηλα θαη πήιηλα δάπεδα έρνπλ επίζεο εληνπηζζεί ζην Αρμενοτώριον, 

όπνπ ζηηο αλαζθαθέο ηνπ 1996-1997, ακέζσο επάλσ από ηα λενιηζηθά θαηάινηπα θαη 

ρξνλνινγνύκελν ζηελ ΠΕΥ Ι, πιηλζόθηηζην δσκάηην έθεξε δάπεδν από παηεκέλν 

πειό, ελώ ζηνλ Υώξν Ι
25

 ηεο ΠΕΥ ΙΙΙ εληνπίζζεθε δάπεδν από παηεκέλν ιεπθό πειό 

αζβεζηώδνπο ζύζηαζεο. Γηα ην ηειεπηαίν κάιηζηα ζεκεηώλεηαη όηη ζηελ αλαηνιηθή 

θαη βόξεηα πεξηνρή ηνπ ππεξπςσλόηαλ θαηά 0,20 κ., ρσξίο λα ππνδεηθλύεηαη 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρώξνπ. Απιά δάπεδα βξέζεθαλ θαη ζηηο θαηνηθίεο ηεο 

Μεζημεριανής Τούμπας Τριλόθοσ: ζηελ νηθνδνκηθή θάζε 6 ηεο ηνκήο Ι αλαθέξεηαη 

όηη δάπεδν θαηνύ-θαζηαλνύ ρξώκαηνο
26

 θαιππηόηαλ από ππνιείκκαηα πειώλ 

πξνεξρόκελα από πεζκέλνπο ηνίρνπο. Σν δάπεδν ζπηηηνύ γλσζηνύ σο «Κακέλε 

Οηθία» ζηελ νηθνδνκηθή θάζε 4 ηεο ηνκήο ΙΙ, απνηειείην από σκό, παηεκέλν πειό, 

όπσο θαη απηό κηαο άιιεο νηθίαο ζηελ νηθνδνκηθή θάζε 2
27

 ηεο ηνκήο ΙΙΙ. Σν 

ηειεπηαίν είρε θαηνθάζηαλν ρξώκα. Έλα αθόκε δάπεδν ζηελ νηθνδνκηθή θάζε 3
28

 

ηεο ηνκήο ΙΙΙ ζπζηάζεθε από πειό θαζηαλέξπζξνπ ρξώκαηνο θαη ζπλδπάζηεθε από 

ηνπο αλαζθαθείο κε πέληε παζζαιόηξππεο ζην λόηην όξηό ηνπ, πνπ απνδόζεθαλ ζε 

εμσηεξηθό ηνίρν. Σκήκαηα δαπέδσλ από παηεκέλν πειό αλαθέξνληαη θαη σο 

επξήκαηα ησλ νηθνδνκηθώλ θάζεσλ 4
29

 θαη 5
30

 ζηελ ηνκή ΙΙΙ, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε 

θαηνπξάζηλνπ ρξώκαηνο. ηελ νηθνδνκηθή θάζε 5
31

 ηεο ηνκήο IV εληνπίζζεθε 

θηίζκα κε ζεκέιην ηνίρνπ από αξγνιηζνδνκή θαη δάπεδν από παηεκέλν πειό. Γηα ηα 

δάπεδα ηεο Πενηάπολης νη πιεξνθνξίεο είλαη πνιύ γεληθέο: ζηε θάζε ΙΙ (κέζε θαη 

ύζηεξε ΠΕΥ) αλαθέξνληαη ππνιείκκαηα, κε κέξνο ελόο από απηά λα έρεη ζθιεξύλεη 

από ηελ επίδξαζε ηεο θσηηάο από θνληηλή εζηία
32

. Γηα ηε θάζε Ι (πξώηκε ΠΕΥ) 

αλαθέξεηαη απιώο όηη εληνπίζζεθαλ θαηάινηπα δαπέδσλ. 

Τπήξμαλ πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ρσκάηηλα δάπεδα εληζρύνληαλ. ηα 

Λειβάδια Αιανής (Σειηθή Νενιηζηθή / Πξώηκε ΠΕΥ) βξέζεθε ηκήκα δαπέδνπ από 

παηεκέλν ρώκα θαη ραιίθηα
33

. Γηα ηα πεξηζζόηεξα δάπεδα από ηελ Επανομή
34

 

αλαθέξεηαη όηη ήζαλ από παθησκέλν ή θακέλν πειό, ζπρλά κε ιεπηή ιίζηλε 

ππνζεκειίσζε. 

Οξηζκέλα δάπεδα είραλ δερζεί επιχρίζμαηα: αλαθέξεηαη όηη αλάκεζα ζηα 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο ΠΕΥ από ην Μάνδαλο (πξώηκε θαη κέζε ΠΕΥ) 

εληνπίζζεθαλ δάπεδα επηρξηζκέλα κε αζβεζηνθνλίακα
35

. ηνπο Σιηαγρούς ππήξραλ 

θπξίσο ρσκάηηλα δάπεδα (γηα παξάδεηγκα ζηελ αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Σνκήο ZE
36

 

θακέλα θαηάινηπα απνδόζεθαλ ζε δηαδνρή δαπέδσλ από πειό, κε ζπλνιηθό πάρνο 

0,50 πεξ. κ.), σζηόζν ην πξνζηών ηεο «Κακέλεο Οηθίαο» έθεξε επηρξηζκέλν 

δάπεδν
37

. 

Λιθόζηρωηα δάπεδα έρνπλ εληνπηζζεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηίζεηαη 

σζηόζν πάληνηε ην εξώηεκα εάλ απνηεινύζαλ επηθάλεηεο ζην εζσηεξηθό ησλ 

θαηνηθηώλ ή εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Γηα ηελ πηζαλόηεηα λα ζηξώλνληαλ κε ιίζν 

                                                           
25

 Υξπζνζηόκνπ 1998, 341. 
26

 Μεζεκεξηαλή Σνύκπα, ό.π. ππνζεκ. 5, 46. 
27

 ό.π., 88. 
28

 ό.π., 91. 
29

 ό.π., 93. 
30

 ό.π., 96. 
31

 ό.π., 128. 
32

 Γξακκέλνο 1981, 95. 
33

 Καξακήηξνπ-Μεληεζίδε – Παπαγηαλλάθεο 1997, 67. 
34

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 1, 22. 
35

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ, ό.π. ππνζεκ. 11. 
36

 Sitagroi, ό.π. ππνζεκ. 14, 210. 
37

 Elster, ό.π. ππνζεκ. 15, 29-30. 
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εμσηεξηθνί ρώξνη εξγαζίαο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο ηα Σέρβια, όπνπ 

ιηζόζηξσηεο απιέο ησλ θάζεσλ 9 θαη 10 δηαθνξνπνηνύλαλ ζαθώο από ηα ρσκάηηλα ή 

πήιηλα δάπεδα ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ, νξίδνληαο ζπρλά ηα όξηα ησλ ζπηηηώλ. 

Ληζόζηξσηα δάπεδα ζηα έξβηα εληόπηζε θαη ν Heurtley
38

, ζε πνιύ απνζπαζκαηηθή 

θαηάζηαζε. Εληζρύεηαη ε πηζαλόηεηα ηα ιηζόζηξσηα δάπεδα λα απνηεινύζαλ 

εμσηεξηθέο επηθάλεηεο θαη από ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθώλ ηεο Τούμπας Αγτιάλοσ 

Β (μέζη ΠΕΧ), όπνπ ηα δάπεδα πνπ εληνπίζζεθαλ απνηεινύληαλ ζπλήζσο από 

παθησκέλν ρώκα ή θηηξηλσπό πειό, ελώ δύν ιηζόζηξσηα αλήθαλ πηζαλόηαηα ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο
39

. Σα ζρέδηα ησλ αλαζθαθώλ από ηνλ Μολσβόπσργο δείρλνπλ 

όηη ζηνλ αξραηόηεξν νηθηζκό ππήξρε ιηζόζηξσην δάπεδν, ελώ αλαθέξεηαη όηη θαη 

ζηελ πζηεξόηεξε ρξνλνινγηθά εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε βξέζεθαλ δύν ιηζόζηξσηα 

δάπεδα ζε δηαθνξεηηθό βάζνο (ην έλα θαηά 0,20 κ. ςειόηεξα από ην άιιν)
40

, 

δηαθνξνπνίεζε πνπ ππέδεημε αλαθαηαζθεπή ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ δεύηεξνπ 

νηθηζκνύ
41

. ηελ Σνκή Ν ηνπ Άγιου Μάμα, ζε βάζνο πνπ αληηζηνηρεί κε ηα ηέιε ηεο 

Νενιηζηθήο επνρήο θαη ηηο αξρέο ηεο ΠΕΥ, ν Heurtley εληόπηζε ιίζηλν ηνίρν
42

 ε κία 

καθξά πιεπξά ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη όηη είρε αλαιεκκαηηθό ραξαθηήξα. ην βόξεην 

άθξν ηνπ ηνίρνπ βξέζεθε δάπεδν, κεξηθώο δηακνξθσκέλν ζην θπζηθό έδαθνο θαη 

κεξηθώο ζε επίρσζε επάλσ από ηα θαηάινηπα πξσηκόηεξσλ νηθηζκώλ. Παξάιιεια ζε 

εθείλν απνθαιύθζεθε, ζε επαθή κε ηελ άιιε καθξά πιεπξά ηνπ ηνίρνπ, ιίζηλν 

πιαθόζηξσην κε πιάηνο 0,80 κ. Μπνξνύκε θαη εδώ λα ππνζέζνπκε έλαλ εζσηεξηθό 

κε ρσκάηηλε θαη έλαλ εμσηεξηθό κε ιηζόζηξσηε επηθάλεηα ρώξν; 

                                                           
38

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 1, 55. 
39

 Παππά θ.ά 2000, 140. 
40

 Heurtley, ό.π. ππνζεκ. 1, 14-15. Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π. ππνζεκ. 22, 173. 
41

 Heurtley – Ralegh-Radford, ό.π., 160. 
42

 ό.π., 153. 
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Γ.4. Ο Εξοπλιζμόρ ηος Πποϊζηοπικού Νοικοκςπιού 

Η Λειηοςπγία ηων Χώπων 

 

 

 

 

 Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ηχπσλ νηθνδνκεκάησλ ηεο Μαθεδνληθήο Πξψηκεο 

Υαιθνθξαηίαο, κε θχξηνπο άμνλεο ηε δηαζπνξά θαη ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο ηνπο, ζα 

ζπγθεληξψζνπκε ηηο καξηπξίεο γηα ηηο ζηαζεξέο θαηαζθεπέο πνπ απνηεινχζαλ ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ θαηνηθηψλ θαη εμππεξεηνχζαλ βαζηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο, φπσο ε 

απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη παξαζθεπή ηεο ηξνθήο, ε αλάπαπζε, ελδερνκέλσο 

θαη θάπνηεο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζηνλ ρψξν ησλ πξντζηνξηθψλ λνηθνθπξηψλ. 

Γηαπηζηψζακε φηη ην πιηθφ κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξεηο νκάδεο, ε πξψηε απφ 

ηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο θιηβάλνπο θαη ηηο εζηίεο, ε δεχηεξε νξηζκέλα 

ζηνηρεία «επίπισζεο» θαη βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο, ελψ ε ηξίηε ηνπο ιάθθνπο κε 

πηζαλφ απνζεθεπηηθφ αιιά θαη απνξξηκκαηηθφ ραξαθηήξα. Με ηελ εμέηαζε ησλ 

θαηαζθεπψλ απηψλ ζπκπιεξψλνληαη νη καξηπξίεο γηα ηελ νηθηζηηθή ηεο πεξηφδνπ. 

Απνκέλνπλ ζηε ζπλέρεηα ιίγεο παξαηεξήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ψζηε λα 

νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία. Θεσξήζακε φηη ε ηειεπηαία απηή ελφηεηα πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζην ηξέρνλ θεθάιαην, θαζψο ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ηηο θαηαζθεπέο πνπ ζπδεηνχληαη εδψ, ζηηο ελφηεηεο 1-3. Έρεη κάιηζηα 

παξαηεξεζεί ζπρλά ν ζπλδπαζκφο ηνπο ζηα ίδηα δσκάηηα, φπσο ζα θαλεί απφ 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζηελ ελφηεηα 4. 

 

 

1. Κλίβανοι και Εζηίερ 

 

 Σε ζπρλφηεξε θαηεγνξία νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, εληνπηζκέλνπ ζην εζσηεξηθφ 

ζπλήζσο, αιιά θαη εμσηεξηθά ησλ ζπηηηψλ, απνηεινχλ νη θιίβαλνη θαη νη εζηίεο, 

θαηαζθεπέο ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κελ 

είλαη δπλαηή, ιφγσ ησλ νκνηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηα δηαηεξεκέλα 

ηκήκαηά ηνπο. Αλαθνξά ζην πξφβιεκα απηφ ηεο νξζήο αλαγλψξηζεο θαη απφδνζεο 

έθαλε, κεηαμχ άιισλ, ν εθεξηάδεο
1
, κε αθνξκή ηα επξήκαηα απφ ην Νηηθηιί Σαο, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε σο θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ηνλ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ζηελ 

θαηαζθεπή, ελψ ζεκείσζε φηη πθίζηαηαη γεληθή ηάζε ή επθνιία ζπρλφηεξεο 

αλαγλψξηζεο ησλ εζηηψλ αληί ησλ θιηβάλσλ. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ππήξμε απφ ηνπο αλαζθαθείο ηνπ Αξρνληηθνχ ζρεηηθά 

κε ηελ απφδνζε ηνπ ηχπνπ IV ησλ πεινθαηαζθεπψλ
2
 ηεο ζέζεο, απνηειεί κία αθφκε, 

ελδεηθηηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, αλαθνξά: ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηχπν 

«θπθιηθέο ή ειιεηςνεηδείο, κηθξνχ κεγέζνπο πεινθαηαζθεπέο» θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

πειφρσκα ή πην θαζαξφ πειφ, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο εζηίεο ιφγσ ηρλψλ θαχζεο, 

σζηφζν δελ απνθιείζζεθε γηα νξηζκέλεο πηζαλή απνζεθεπηηθή ρξήζε (ζην εζσηεξηθφ 

κηαο, εμάιινπ, βξέζεθε αγγείν). ε άιιεο πεξηπηψζεηο βξίζθνπκε αλαθνξέο ζε εζηίεο 

ή θιηβάλνπο, πηζαλέο εζηίεο, ή πηζαλνχο θιηβάλνπο, εθθξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ αβεβαηφηεηα ησλ απνδφζεσλ. Ίζσο ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή απφ ηνπο αλαζθαθείο 

ησλ εξβίσλ λα απνηειεί θάπνηα ιχζε ζην πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη ηέηνηεο ζεξκηθέο 

                                                           
1
 Séfériadès 1983, 657. 

2
 Γηα ηελ ηππνινγία ησλ πεινθαηαζθεπψλ ηνπ Αξρνληηθνχ δεο θπξίσο Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ θά. 

2000, 421-433. 
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θαηαζθεπέο ζα απαηηνχζαλ παξφκνηα ππνδνκή γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο: 

«θιίβαλνο ζεσξήζεθε ε θαηαζθεπή κε ζηέγε θαη είζνδν, ελψ εζηία ε αζηέγαζηε 

θαηαζθεπή, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη πειφ θαη ραιίθηα, έρεη δε καπξίζεη απφ ζηάρηε θαη 

θάξβνπλα, ελψ κεξηθέο θνξέο πεξηβάιιεηαη κε δαθηχιην πεινχ πνπ έρεη ςεζεί»
3
. Τπφ 

ηελ πξνυπφζεζε, βέβαηα, ηνπ εληνπηζκνχ ησλ θαηαινίπσλ ηεο ζηέγαζεο ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε. 

 

Κλίβανοι 

 

Γχν θχξηα δεηήκαηα ζπλδένληαη κε ηε κειέηε ησλ θιηβάλσλ, ην έλα ζρεηηθφ 

κε ηε κνξθή θαη θαηαζθεπή ηνπο, ελψ ην άιιν κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. πσο ζα δνχκε 

ζηε ζπλέρεηα, ε ρξήζε ηνπο δελ ήηαλ κφλν ηξνθνπαξαζθεπαζηηθή, θαζψο ζε ηξεηο 

ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο έρνπλ εληνπηζζεί θεξακηθνί θιίβαλνη. ζν γηα ηε κνξθή 

ηνπο, είλαη ρξήζηκε ε ζχλνςε ζηελ ηειηθή δεκνζίεπζε ηνπ Νηηθηιί Σαο, φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη «επηβεβαηψλεηαη ε επηβίσζε ειιεηςνεηδψλ θιηβάλσλ, ρσξίο σζηφζν ε 

θάηνςή ηνπο λα είλαη απνιχησο επηβεβαησκέλε. Οη νξζνγψληνη θιίβαλνη είλαη 

ακθίβνινη. Νέν δεκηνχξγεκα απνηεινχλ νη θπθιηθνί θιίβαλνη, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ ηνπο πεηαιφζρεκνπο νη νπνίνη θπξηαξρνχλ ηελ ίδηα επνρή ζηνλ Άγην Μάκα, ηνπο 

ηηαγξνχο θαη ην Ezero»
4
. 

ην Νηικιλί Τας νη θιίβαλνη αλαγλσξίδνληαλ ζπλήζσο απφ ηελ πιάθα ηεο 

βάζεο, πνπ ζπρλά δελ ζσδφηαλ αθέξαηα, ή είρε ηε κνξθή ζξαχζκαηνο. Σα θαηάινηπα 

αλήθαλ ζε θπθιηθέο θαη ειιεηςνεηδείο πιάθεο, ελίνηε φκσο πξνέξρνληαλ απφ ηε ζφιν 

ησλ θιηβάλσλ. Οη βάζεηο κπνξνχζαλ λα δέρνληαη αλαθαηαζθεπέο, φπσο θάλεθε απφ 

κία πεξίπησζε θπθιηθήο, ε νπνία είρε ππνζηεί αξθεηέο (ηεηξ. Σ 24 / επηπ. 4, εδψ Πίλ. 

V – αξηζκεκέλν σο Δ). Σνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο έδεημαλ δηάθνξα ζξαχζκαηα, 

φπσο έλα αθαζφξηζηνπ ζρήκαηνο, απνηεινχκελν απφ ραιίθηα θαη επίζηξσζε ρψκαηνο 

(ηεηξ. S 24 / επηπ. 4), ή έλα άιιν, πξνεξρφκελν απφ ειιεηςνεηδή πιάθα, πνπ ήηαλ 

ζεκειησκέλε επάλσ ζε ζηξψκα απφ φζηξαθα αγγείσλ ηνπνζεηεκέλα ζε επίπεδε 

δηάηαμε (ηεηξ. R 25 / επηπ. 3). Η ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ζεσξήζεθε εμαίξεζε, 

θαζψο γεληθά νη θιίβαλνη ζηε ζέζε έθεξαλ ππεξπςσκέλν ζεκέιην απιήο κνξθήο, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιίθηα. Δπάλσ ζην ζεκέιην ππήξρε πιάθα απφ ρψκα πνπ είρε 

ζθιεξχλεη απφ ηε θσηηά. Οη αλαθαηαζθεπέο γίλνληαλ επάλσ ζηα θαηάινηπα ησλ 

παιαηφηεξσλ πιαθψλ
5
. Απηφ θάλεθε ηνπιάρηζηνλ απφ έλαλ θιίβαλν (ηεηξ. R 25 / 

επηπ. 2, εδψ Πίλ. VI – αξηζκεκέλνο σο Β), κε ζεκέιην θπθιηθήο κνξθήο δηακ. 1,10 

πεξ. κ. θηηαγκέλν απφ κεγάινπο ιίζνπο θαη ζξαχζκαηα αγγείσλ, ν νπνίνο έθεξε ηξεηο 

δηαδνρηθέο πιάθεο. Η πξψηε θαη δεχηεξε ρσξίδνληαλ κε ζηξψκα απφ ππθλή ιεπθή 

ζηάρηε πάρνπο 3 εθαηνζηψλ θαη απφ ζηξψκα γθξίδνπ ρψκαηνο πνπ πεξηείρε ραιίθηα. 

ζν γηα ηε ζέζε ησλ θιηβάλσλ, ζεσξήζεθε πνιχ πηζαλφ αλ θαη ππνζεηηθφ φηη 

ζα βξίζθνληαλ κέζα ζηα ζπίηηα
6
. Πάλησο δελ ζηάζεθε δπλαηή ε απφδνζή ηνπο ζε 

θνηλέο ή δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο δελ βξέζεθαλ δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη
7
. 

Καζψο ήδε αλαθέξζεθαλ νη ηηαγξνί θαη ν Άγηνο Μάκαο σο 

αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο γηα ηε κνξθή ησλ θιηβάλσλ ηεο πξψηκεο Υαιθνθξαηίαο 

ζηε Μαθεδνλία, αο δνχκε ηα επξήκαηα απφ ηηο δχν ζέζεηο, πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ. 

                                                           
3
 Servia I 2000, 92. 

4
 Dikili Tash I 1992, 51. 

5
 φ.π. 

6
 φ.π., 52. 

7
 φ.π., 49. 
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Γηα ηνπο Σιηαγρούς ε «Κακέλε Οηθία» είλαη γηα κία αθφκε θνξά πνιχηηκε, 

θαζψο ην πεξηερφκελφ ηεο ξίρλεη θσο ζε αξθεηά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθηζηηθή 

ηεο ΠΔΥ. ηελ θνπδίλα ηνπ νηθνδνκήκαηνο, αλάκεζα ζε αγγεία θαη ζθεχε, βξέζεθαλ 

δχν θιίβαλνη
8
, πξννξηδφκελνη γηα ηξνθνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Ο κεγαιχηεξνο 

είρε ηε κνξθή εμέδξαο δηακ. 1 κ., ππεξπςσκέλεο θαηά 0,30 κ. απφ ην δάπεδν ηνπ 

ρψξνπ. Υαξαθηεξίζηεθε θνχξλνο ςσκηνχ. Η βάζε-εμέδξα είρε θαηαζθεπαζηεί απφ 

κηθξνχο θαη κεγάινπο ιίζνπο, πνπ ζπλδένληαλ κε ιαζπνθνλίακα. Η επηθάλεηα ρξήζεο 

ζπλίζηαην απφ πειφ αλακεκεηγκέλν κε άρπξα θαη θάιπςε απφ επίζηξσζε 

πεινθνληάκαηνο. Παρχ θνλίακα ζα είρε ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε ζφιν, ν ζθειεηφο ηεο 

νπνίαο ζα δηακνξθσλφηαλ απφ απφ θιαδηά. Γηα ηνλ ηχπν ηνπ θιηβάλνπ έρεη ζεκαζία 

ε παξαηήξεζε φηη ζπζρεηίζηεθε κνξθνινγηθά κε έλαλ άιινλ απφ ηε θάζε ΙΙΙ ζηε 

ζέζε, επνκέλσο ε πξνέιεπζή ηνπ απφ ηελ Σειηθή Νενιηζηθή είλαη πηζαλή. Ο 

κηθξφηεξνο θιίβαλνο, πνπ ζεσξήζεθε θνχξλνο γηα θξέαο, ήηαλ πεηαιφζρεκνο, 

αλνηρηφο εκπξφο, ρσξίο νξνθή, κε νπή δηακέηξνπ 0,10 κ. ζηε δεμηά πιεπξά. Σν 

δάπεδφ ηνπ είρε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 0,30 κ. Παξνπζίαδε θιίζε πξνο ην άλνηγκα 

θαη επεθηεηλφηαλ θαηά 0,20 κ. έμσ απφ απηφ. Απνθηά ελδηαθέξνλ ε παξνπζία ηνπ 

πεηαιφζρεκνπ απηνχ θιηβάλνπ, ν νπνίνο αληηκεησπίδεηαη αζθαιψο σο μερσξηζηή 

θαηεγνξία, θαη φρη σο πηζαλή παξαιιαγή ηνπ θπθιηθνχ ή ειιεηςνεηδνχο ηχπνπ. 

Απφ ηνλ Άγιο Μάμα πξνέξρεηαη ε πεξίπησζε ελφο θεξακηθνχ θιηβάλνπ, πνιχ 

ρξήζηκε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ κηθξνχ θαηαιφγνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

επηηεινχζαλ νη θαηαζθεπέο απηέο. Υξνλνινγήζεθε αξγά ζηελ χζηεξε ΠΔΥ (ή 

πξψηκε ΜΔΥ). Σν δάπεδφ ηνπ ήηαλ θπθιηθφ, κε δηάκεηξν 1,2 κ., ιίγν ρακειφηεξν 

ζην θέληξν απφ φζν ζηελ πεξηθέξεηα. Σφζν απηφ φζν ηα ηνηρψκαηα ηνπ θιηβάλνπ, 

πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε χςνο 0,20 κ. επάλσ απφ ηε βάζε, ζρεκαηίδνληαλ απφ 

ρνλδξνεηδή εξπζξφ πειφ, επελδπκέλν κε ιεπηφ ζηξψκα ιεπηνχ ιεπθνχ πιηθνχ, 

πηζαλψο θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπ πεινχ. Πηζαλφηαηα ε νξνθή ηνπ θιηβάλνπ 

ήηαλ ζνισηή θαη πξνζέγγηδε ην χςνο ησλ 0,90 κ. ηα βνξεηνδπηηθά είρε 

θαηαζθεπαζηεί ζάιακνο θαχζεο, ζηνλ νπνίν νδεγνχζε άλνηγκα εχξνπο 0,42 κ., ηα 

άθξα ηνπ νπνίνπ φξηδαλ δχν ιίζνη βπζηζκέλνη ζηα πήιηλα ηνηρψκαηα. Γηαζψζεθαλ 

ππνιείκκαηα δχν πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζαιάκνπ, ζε απφζηαζε 0,90 κ. κεηαμχ 

ηνπο, θαη ην πήιηλν δάπεδφ ηνπ, πνπ δηαδερφηαλ κε θιίζε πξνο ηα θάησ ην δάπεδν 

ηνπ θιηβάλνπ. Οξηζκέλα πήιηλα ζξαχζκαηα πηζαλψο αλάθαλ ζε ζσιήλα πνπ 

νδεγνχζε ζε θαπλνδφρν
9
. Μαο πξνβιεκάηηζε αξθεηά ε χπαξμε ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ, θαζψο δελ είρακε ππφςε καο θάπνην ζρεηηθφ 

παξάδεηγκα. Μία φκσο ζνισηή θαηαζθεπή κε κνξθή ηδαθηνχ (Πίλ. LXXXVI. 2) απφ 

έλα ρσξηφ θνληά ζηνλ Κνκκφ ηεο Κξήηεο
10

, πνπ ιεηηνπξγνχζε ηνπιάρηζηνλ έσο ην 

1990, λνκίδνπκε φηη απνηειεί πηζαλψο έλα δηαθσηηζηηθφ εζλνγξαθηθφ παξάιιειν γηα 

ηνλ θιίβαλν ηνπ Άγηνπ Μάκα, δηαθνξεηηθήο σζηφζν ρξήζεο. ην εζσηεξηθφ ηεο 

ππήξρε κηθξφηεξνο ζάιακνο θαχζεο, έλαο θνχξλνο γηα ςσκί πξνθαλψο, θαη δίπια 

ηνπ εζηία ζρήκαηνο Π, επάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαλ καγεηξηθά αγγεία. 

Κιίβαλνο βξέζεθε θαη ζε κία αθφκε απφ ηηο παιαηέο αλαζθαθέο ηνπ Heurtley, 

ζην Αρμενοτώριον, φπνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηνλ νηθηζκφ ηεο χζηεξεο ΠΔΥ. 

Αλαθέξνληαη θαηάινηπα κεγάινπ θιηβάλνπ
11

 ηζρπξνπνηεκέλνπ κε ιεπθσπφ θνλίακα, 

ζπκίδνληάο καο ην θνλίακα πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηνλ Άγην Μάκα. Γχν 

καγεηξηθά αγγεία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ καξηπξνχλ ηε ρξήζε ηνπ. 

                                                           
8
 Elster 1997, 26. 

9
 Heurtley – Ralegh-Radford, 1927-1928, 154. Heurtley, PM, 5-7. 

10
 Shaw 1990, 251, 253 εηθ. 17. 

11
 Heurtley, φ.π. ππνζεκ. 9, 59. 
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Οη λεφηεξεο αλαζθαθέο ζηε Μαθεδνλία έρνπλ θέξεη ζην θσο θιηβάλνπο ζην 

Αξρνληηθφ, ην Πνιχρξνλν θαη ηα γεηηνληθά ηνπ Θενδσξέηθα, ζηε Μεζεκεξηαλή 

Σνχκπα Σξηιφθνπ, ελδερνκέλσο θαη ζηε ίβεξε. 

Οη θιίβαλνη ηνπ Αρτονηικού (Σχπνο Ι πεινθαηαζθεπψλ) (Πίλ. LXXX. 1, 

LXXXΙ. 2, LXXXII. 1) έρνπλ κειεηεζεί εξγαζηεξηαθά, κε απνηέιεζκα λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο αξθεηά εμεηδηθεπκέλεο, πνπ δελ είλαη ζπρλά δηαζέζηκεο απφ άιιεο 

ζέζεηο. Δπξφθεηην γηα πεηαιφζρεκεο ζνισηέο θαηαζθεπέο κε ζηφκην ζηε κία ζηελή 

πιεπξά. Η ρξήζε ηνπο ζεσξήζεθε ηξνθνπαξαζθεπαζηηθή, κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ην καγείξεκα ηνπ θαγεηνχ
12

. Κάζε νηθία δηέζεηε θνχξλν, ζε νξηζκέλεο κάιηζηα 

πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ή ησλ δχν
13

, ελδερνκέλσο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

δηαθνξεηηθψλ λνηθνθπξηψλ ή γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηεο ηξνθνπαξαζθεπαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο (καγείξεκα, απνμήξαλζε θαξπψλ, θ.ά.). 

Σα ηνηρψκαηά ηνπο απνηεινχληαλ απφ πειφ θαιήο πνηφηεηαο, πνπ είρε δερηεί 

πξνζεθηηθή ιείαλζε. Οη δηαζηάζεηο ηεζζάξσλ βέβαησλ παξαδεηγκάησλ ήηαλ 0,60 x 

0,65 πεξ. κ., κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0,05-0,10 κ. θαη κέγηζην ζσδφκελν χςνο 

ηνηρσκάησλ 0,23 κ. Σν ζηφκηφ ηνπο είρε εχξνο 0,30 κ. Οη ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο 

ζπλνδεχνληαλ απφ ζπκθπή πιαηθφξκα κπξνζηά ζην ζηφκηφ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα πξνζέγγηδαλ ζεξκνθξαζίεο 500-600
ν
 

C
14

, πνπ δηαηεξνχληαλ ζην επίπεδν απηφ επί 30 ιεπηά, φζν δειαδή ρξεηαδφηαλ γηα λα 

ζεξκαλζεί ν θνχξλνο. ηε ζπλέρεηα ε ζεξκνθξαζία ησλ ηνηρσκάησλ κεησλφηαλ ζηνπο 

400
ν
 C, εμαζθαιίδνληαο 200

ν
 C ζην εζσηεξηθφ, θαηάιιειε γηα ην ςήζηκν ηνπ 

θαγεηνχ, θαη παξέκελε ζε απηά ηα επίπεδα έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεξγαζίαο. 

Τπήξμαλ θαη άιιεο ζρεηηδφκελεο κε ηνπο θιηβάλνπο πεινθαηαζθεπέο, έμη απφ 

ηεο νπνίεο δελ ζηάζεθε δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί εάλ δηέζεηαλ θάζεηα ή ζνισηά 

ηνηρψκαηα, φπσο εθείλνη. Έλαο θνχξλνο είρε δερηεί αλαθαηαζθεπή, κε δηαθνξεηηθφ 

φκσο πξνζαλαηνιηζκφ. Μία πεηαιφζρεκε θαηαζθεπή απφ ιεηαζκέλν πειφ, είρε 

ζηφκην εκπξφο, επάλσ φκσο ήηαλ αλνηρηή θαη παξνπζίαδε θάζεηα ηνηρψκαηα. 

Τπνηέζεθε φηη ζα κπνξνχζε λα ζηεγάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ίζσο κε έλα αγγείν. 

Πάλησο δελ έθεξε ίρλε θαχζεο, ελδερνκέλσο επεηδή δελ εμππεξεηνχζε ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία κε ηνπο θιηβάλνπο. 

 ην Πολύτρονο έλαο αθφκε θεξακηθφο θιίβαλνο
15

 (Πίλ. ΥΥΥΙ. 2) είρε ηε 

κνξθή ιάθθνπ κε θαλνληθφ θπιηλδξηθφ ζρήκα, δηακέηξνπ 1,60-1,70 κ. θαη βάζνο 

κεγαιχηεξν ησλ 1,60 κ. Σα ηνηρψκαηά ηνπ έθεξαλ επέλδπζε πεινχ κε πξνζκείμεηο, 

πάρνπο 0,10-0,15 κ., θαιχηεξα εθαξκνζκέλε ζηα πξψηα θαηά 0,80 κ. πεξ., αιιά πην 

πξφρεηξα ζηε ζπλέρεηα. ηα ηειεπηαία 0,20-0,30 κ. δελ ζεκεηψζεθαλ ίρλε ηεο. 

Πεξηθεξεηαθά ηνπ ιάθθνπ ππήξρε δαθηχιηνο θακέλνπ ρψκαηνο, πάρνπο 0,10-0,20 κ., 

απνηέιεζκα εληνλφηαηεο θαχζεο. Τπνιείκκαηα παιαηφηεξνπ ηνίρνπ απφ 

αξγνιηζνδνκή απνηεινχζαλ ην δάπεδν ηεο θαηαζθεπήο, πνπ ήηαλ εθνδηαζκέλε κε 

ζηφκην πξνο βνξξάλ, ην νπνίν δηακφξθσλαλ ηα ηνηρψκαηά ηεο, ζηξεθφκελα πξνο ηα 

έμσ, γχξσ απφ άλνηγκα πιάηνπο 0,50 κ., ππεξπςσκέλν ηνπ δαπέδνπ θαηά 0,40 κ. 

ηελ είζνδν βξέζεθαλ ζηξσκέλα φζηξαθα. Ο θιίβαλνο ζεσξήζεθε θεξακηθφο θαη 

ζπζρεηίζηεθε κε ηνπο παιαηφηεξνπο γλσζηνχο απφ ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ
16

. Η 

απνπζία εζράξαο ππέδεημε φηη ε θαχζηκε χιε ηνπνζεηείην ζηνλ ίδην ρψξν κε ηα 

                                                           
12

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 1996, 153. 
13

 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ 2000, 81. 
14

 Μαληάηεο – Φαθνξέιεο 1998, 321. 
15

 Παππά 1990β, 389-391. Alram-Stern 2004, 816. 
16

 Δθηφο απφ ηνλ θιίβαλν ζηνλ Άγην Μάκα, έρεη δερηεί αλάινγε εξκελεία έλαο απνζέηεο θεξακηθήο, 

πνπ βξέζεθε θνληά ζε θιηβάλνπο ησλ Ιζηνξηθψλ ρξφλσλ ζηε ίλδν, βι. Αλδξένπ 1996-1997, 51-84 θαη 

Alram-Stern, φ.π. 807. 
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αγγεία. Πξνθαλψο έλα άλνηγκα ζηελ θαηαζθεπαζκέλε κε πξφρεηξα πιηθά νξνθή ζα 

εμππεξεηνχζε ηνλ εμαεξηζκφ, πηζαλψο θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο ππξάο. 

Έλαο αθφκε θεξακηθφο θιίβαλνο βξέζεθε θαη ζηα γεηηνληθά  Θεοδωρέικα, 

επίζεο θπιηλδξηθφο θαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πειφ. Παξά ηε δπζθνιία λα 

ρξνλνινγεζεί ζεσξήζεθε θνληηλφο ρξνλνινγηθά πξνο ηε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ ιεπηνκέξεηεο
17

. 

 Οη θνχξλνη ηεο Μεζημεριανής Τούμπας αλήθαλ ζηνλ θπθιηθφ ή 

πεηαιφζρεκν ηχπν, κε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ απηνχο λα θέξνπλ ιίζηλν ζεκέιην αληί 

πήιηλνπ. Πηζαλφο θνχξλνο, αλ φρη εζηία, ζηελ Οηθνδνκηθή θάζε 2 ηεο Σνκήο ΙΙ, 

δηέζεηε δάπεδν απφ ςεκέλν πειφ, κάιινλ θπθιηθήο θάηνςεο θαη δηαζηάζεσλ 0,40 x 

0,40 κ. Έθεξε ππφζηξσκα κεγάισλ νζηξάθσλ γηα κφλσζε θαη ηζρπξνπνίεζε, ελψ 

ζπλδπαδφηαλ κε ιάθθν δηακέηξνπ 1 κ. θαη βάζνπο 0,90 γηα ηελ απφζεζε ηεο ζηάρηεο. 

Ωο ζπλήζσο, ε επηθάλεηα ρξήζεο ππεξέβαηλε ην δάπεδν ηνπ γχξσ ρψξνπ θαηά 0,25-

0,30 κ. Γηαπηζηψζεθαλ ηέζζεξηο αλαθαηαζθεπέο, ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

ζηξψλνληαλ αξρηθά ηα φζηξαθα, πνπ δέρνληαλ ζηε ζπλέρεηα επάιεηςε πεινχ
18

. Με 

θνχξλν, αλάκεζα ζε άιια, είρε εθνδηαζηεί θαη ε «Κακέλε Οηθία» ζηε ζέζε (Σνκή ΙΙ 

– Οηθνδνκηθή θάζε 4), ηα ηνηρψκαηα ηνπ νπνίνπ δηαηεξήζεθαλ ζε χςνο ησλ 0,30 κ. 

Αλήθεη ζηνλ πεηαιφζρεκν ηχπν, θαη ελψ ε δνκή ηνπ ήηαλ απφ πειφ, θάζεηα 

ηνπνζεηεκέλεο πιάθεο ηνλ ππνζηήξηδαλ ζε νξηζκέλα ζεκεία. Τπνηέζεθε ζνισηή 

ζηέγαζε
19

. Άιινο θνχξλνο βξέζεθε ζηελ νηθνδνκηθή θάζε 3
20

 ηεο Σνκήο ΙΙα, θαη 

απηφο πεηαιφζρεκνο, αιιά κε ηξνκπεηφζρεκν ζηφκην. Δίρε πήιηλα ηνηρψκαηα πάρνπο 

6 πεξ. εθαηνζηψλ, ηα νπνία εληζρχνληαλ εμσηεξηθά κε λεπξψζεηο απφ ηνλ ίδην πειφ. 

Η ππνδνκή ηνπ ήηαλ ιίζηλε. ην ζηφκην ππήξρε ιίζηλε πιάθα, αιιά δελ 

δηεπθξηλίδεηαη αλ έθξαδε ην ζηφκην ή ρξεζηκνπνηήζεθε σο νξηδφληηα επηθάλεηα. ηελ 

Οηθνδνκηθή θάζε 5 ηεο Σνκήο ΙΙΙ
21

 θνχξλνο θπθιηθήο θάηνςεο, είρε κάιινλ ζνισηή 

ζηέγαζε θαη δάπεδν απφ ιίζνπο, αληί πειφ. 

 Σέινο, ζηε Σίβηρη, ηα θαηάινηπα ελφο θνχξλνπ ή εζηίαο ππνδείρζεθαλ απφ 

ζπγθέληξσζε ιίζσλ κέζα ζε έληνλν ηεθξφ ρψκα θαη αθαλφληζηε ιηζνξξηπή πνπ 

πεξηβαιιφηαλ απφ εξπζξφ πειφρσκα
22

. 

 

Φαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη νη θιίβαλνη κε πξννξηζκφ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ηξνθνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο αλήθαλ ζε ηξεηο θχξηνπο ηχπνπο, ηνλ 

θπθιηθφ, ηνλ ειιεηςνεηδή θαη ηνλ πεηαιφζρεκν. Πξνθαλψο νη θπθιηθνί θαη 

πεηαιφζρεκνη ππεξείραλ αξηζκεηηθά, ελψ νη ειιεηςνεηδείο απνηέιεζαλ λενιηζηθή 

επηβίσζε, φπσο παξαηεξήζεθε ζην Νηηθηιί Σαο. Οη πεηαιφζρεκνη έθεξαλ ζηφκην ζηε 

κία ζηελή πιεπξά, ελίνηε ηξνκπεηφζρεκν. ινη νη ηχπνη παξνπζίαδαλ 

θαηαζθεπαζηηθέο νκνηφηεηεο, θαζψο ε ππνδνκή ηνπο ελζσκάησλε ραιίθηα ή ιίζνπο, 

νξηζκέλεο θνξέο κεγάια ζξαχζκαηα αγγείσλ, ζε κεξηθέο δε πεξηπηψζεηο 

ζπλδπάδνληαλ ηα δχν πιηθά ζην ίδην ζεκέιην. Η ιίζηλε ππνδνκή ήηαλ σζηφζν ε 

ζπλεζέζηεξε. Δπάλσ απφ ην ζεκέιην αθνινπζνχζε πιάθα θακέλνπ ρψκαηνο ή πεινχ. 

Σα ηνηρψκαηά ηνπο ήηαλ πήιηλα, φπσο θαη ε ζφινο, αλ θαη ζηνπο ηηαγξνχο ε νξνθή 

ελφο θιηβάλνπ είρε δνκή απφ θιαδηά. Πάλησο, ηφζν ε πιάθα ηεο βάζεο φζν θαη ηα 

ηνηρψκαηα θαη ε νξνθή ηεο ζφινπ κπνξνχζαλ λα δέρνληαη παρχ θνλίακα 

ηζρπξνπνίεζήο ηνπο. 

                                                           
17

 Παππά 1990α, 318. 
18

 Μεζεκεξηαλή Σνχκπα 2002, 57-58. 
19

 φ.π., 62. 
20

 φ.π., 75. 
21

 φ.π., 96. 
22

 Σζηγαξίδα θ.ά. 2002, 387. Απγέξνο θ.ά. 2003, 360. 
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Η δηάκεηξνο ησλ θιηβάλσλ μεθηλνχζε απφ ηα 0,30 κ. θαη έθηαλε έσο θαη 

επάλσ απφ ην 1 κ., ελψ ζπλήζσο ην ζεκέιηφ ηνπο είρε χςνο 0,25-0,30 κ., κε 

απνηέιεζκα λα ππεξέρεη αξθεηά ηνπ εδάθνπο. Σν πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο 

θπκαηλφηαλ κεηαμχ 0,05 θαη 0,10 κ. 

Η ηαπηφρξνλε παξνπζία θιηβάλσλ αθφκα θαη δηαθνξεηηθήο κνξθήο θαη 

κεγέζνπο ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο ππέδεημε θαηακεξηζκφ ηεο ηξνθνπαξαζθεπαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ή εμππεξέηεζε δηαθνξεηηθψλ λνηθνθπξηψλ. 

Γηα ηνπο θεξακηθνχο θιηβάλνπο, αλ ε πεξίπησζε ηνπ Άγηνπ Μάκα απνηεινχζε 

ζπλεζηζκέλε κνξθή, δελ δηαπηζηψλνπκε ζεκαληηθέο αιιαγέο δηαζηάζεσλ, θαζψο ε 

δηάκεηξνο ησλ 1,20 κ. θαη ε ππεξχςσζε ησλ 0,20 απφ ην δάπεδν ζπκίδεη ηνπο 

θνχξλνπο παξαζθεπήο ηξνθήο. Καηαζθεπαζηηθά, ηα πήιηλα ηνηρψκαηα θαη ε ζφινο 

(πνπ ζα έθηαλε ζην χςνο ησλ 0,90 πεξ. κ.) ζπκίδνπλ επίζεο ηνπο θνχξλνπο. 

Γηαθνξεηηθφ φκσο ζηνηρείν απνηειεί ν μερσξηζηφο ζάιακνο θαχζεο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ζνισηήο θαηαζθεπήο. Άιιεο σζηφζν κνξθήο θεξακηθνί θιίβαλνη ήηαλ απηνί ζην 

Πνιχρξνλν θαη ηα Θενδσξέηθα, νη νπνίνη είραλ ηε κνξθή ιάθθνπ, κε εθείλνλ ζηελ 

πξψηε απφ ηηο δχν ζέζεηο θαλνληθνχ θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο, δηακέηξνπ 1,60-1,70 κ. 

θαη βάζνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 1,60 κ. Σα ηνηρψκαηα ησλ δχν θαηαζθεπψλ ήηαλ 

πήιηλα. Αλ θξίλνπκε απφ ηνλ πξψην, αγγεία θαη θαχζηκε χιε έκπαηλαλ ζηνλ ίδην 

ρψξν, ρσξίο ηελ παξεκβνιή ζαιάκνπ θαχζεο ή εζράξαο. 

 

Εζηίες 

 

 Οη θιίβαλνη ηεο πξψηκεο Υαιθνθξαηίαο ζηε Μαθεδνλία είραλ ζπλήζσο βάζε 

απφ πειφ ή ιίζν, ζηελ πξψηε κάιηζηα πεξίπησζε ηζρπξνπνηνχκελν ζπρλά κε 

ζξαχζκαηα αγγείσλ. Απφ ηνλ θαλφλα απηφλ δελ θαίλεηαη λα μεθεχγνπλ νη εζηίεο, 

θαζψο ε ππνδνκή ηνπο επηζηξαηεχεη ηα ίδηα πιηθά, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ζπρλήο 

αδπλακίαο λα δηαθξηζνχλ απφ ηνπο θιηβάλνπο. πσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα νη 

θπθιηθέο θαη πεηαιφζρεκεο απνηεινχλ επίζεο ηνλ θαλφλα, σζηφζν εληχπσζε καο 

πξνθάιεζε έλαο ηδηφκνξθνο ηχπνο απφ ηνπο ηηαγξνχο, ν νπνίνο ζα πεξηγξαθεί ζηε 

ζπλέρεηα. 

 Η κφλε ηππνινγηθή ηαμηλφκεζε πνπ έρνπκε ππφςε καο πξνέξρεηαη απφ ην 

Νηικιλί Τας, κία ζέζε πνπ φπσο είδακε είλαη αληηπξνζσπεπηηθή θαη γηα ηνπο 

θιηβάλνπο. Οη ηχπνη πνπ θαζνξίζηεθαλ
23

 ήηαλ δχν, κε ηζάξηζκεο ππνδηαηξέζεηο, αλ 

θαη ν πξψηνο δελ πεξηγξάθεη θάπνηα θαηαζθεπή (εθηφο εάλ ππνλνχληαη εθεί νη 

αλνηρηέο εζηίεο, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δάπεδα ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ), ελψ ν 

ηξίηνο θαη ηέηαξηνο δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο ζην πιηθφ ηεο ππνδνκήο ηνπο. Ο ηξίηνο 

(ηχπνο 2α) είλαη κάιινλ εχθνιν λα αληηκεησπηζζεί σο πιάθα θιηβάλνπ, αλ δελ ήηαλ 

ηέηνηα εμαξρήο. Σν ζεκεηψλνπκε απηφ, δηφηη φια ηα παξαδείγκαηα απφ ηηο γαιιηθέο 

αλαζθαθέο ήηαλ ιίζηλα, αλ θαη κε κνξθνινγηθέο δηαθνξέο (ήηαλ πεξίπνπ θπθιηθέο, ή 

νξζνγψληεο), επνκέλσο ν ηχπνο 2α ίζσο έρεη λα θάλεη κε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

πιάθαο θιηβάλνπ ή κε αθαζφξηζηε πεξίπησζε. Η αθξηβήο ζέζε ησλ εζηηψλ δελ 

ζηάζεθε δπλαηφλ λα αλαγλσξηζζεί θαη ζεσξήζεθε πηζαλφ φηη άιιεο ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλεο ζην εζσηεξηθφ ελψ άιιεο ζην εμσηεξηθφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
24

: 

Τύπνο 1a: Καηάινηπα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εζηηψλ: ζηξψζε ηέθξαο πάρνπο 5 

εθ. ρσξίο κνξθή, πεξηείρε φζηξαθα, θακέλα νζηά, αθφκα θαη αλζξψπηλα δφληηα. 

                                                           
23

 Séfériadès, φ.π. ππνζεκ. 1. 
24

 Dikiki Tash, φ.π. ππνζεκ. 4, 51. 



Ο Εμνπιηζκόο ηνπ Πξνϊζηνξηθνύ Ννηθνθπξηνύ – Η Λεηηνπξγία ηωλ Χώξωλ 

167 
 

Τύπνο 1b: Δζηίεο ζθακκέλεο ζην έδαθνο: ιεθάλε κηθξνχ βάζνπο νξίδεηαη απφ 

ηαηλία αξγηιψδνπο ρψκαηνο ππνθίηξηλνπ. Ο ππζκέλαο θαηαζθεπάζζεθε απφ ζηξψζε 

αξγηινρψκαηνο εξπζξσπνχ, πνπ πεξηείρε πνιπάξηζκα ραιίθηα θαη φζηξαθα. 

Τύπνο 2a: Δζηία ζε απιή πιάθα ή ππφβαζξν θιηβάλνπ. Η πιάθα απφ άξγηιν 

ςεκέλν είλαη ζρεδφλ θπθιηθή, θαη’ εμαίξεζε ηξαπεδηφζρεκε. Μάιινλ δέρεηαη 

αλαθαηαζθεπέο. ε κηα πεξίπησζε βξηζθφηαλ επάλσ ζε ζηξψζε νζηξάθσλ 

ηνπνζεηεκέλσλ κε επίπεδν ηξφπν επάλσ ζε βάζε απφ επίζεο επίπεδεο πέηξεο. 

Τύπνο 2b: Σχπνο αξαθαηζάλσλ: ιίζηλε πιάθα θαη ηνηρψκαηα. Η πιάθα πνπ 

ηνπνζεηείηαη επάλσ ζε ζηξψζε ραιηθηψλ ή κηθξψλ ιίζσλ νξίδεηαη ελ κέξεη απφ 

κεγάιεο πέηξεο. 

 Η πεξηγξαθή πνπ δφζεθε γηα νξηζκέλεο απφ ηηο εζηίεο ησλ γαιιηθψλ 

αλαζθαθψλ ήηαλ ε εμήο: Δζηία ηεηξ. S 24 / επηπ. 5 (Πίλ. V – αξηζκεκέλε σο Α): 

ρνλδξνεηδψο θπθιηθή, απνηεινχκελε πηζαλψο απφ ιίζηλν πεξηρείισκα. Δζηία ηεηξ. R 

25 / επηπ. 5 (Πίλ. V – αξηζκεκέλε σο Β): ζπζηάζεθε απφ ζξαχζκαηα αγγείσλ θαη 

εξπζξσπφ ρψκα, ζθάθηεθε δε ζην έδαθνο θαη νξηδφηαλ απφ ηαηλία θίηξηλνπ ρψκαηνο 

(ηχπνο εθεξηάδε 1β). Σξεηο άιιεο θέξνπλ βέβαην πεξηρείισκα ιίζσλ: ε κία, κάιινλ 

ηεηξάγσλε, θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηεηξ. R 25 είρε αβέβαηε κνξθή. Άιιε, ζην 

ηεηξ. S 24 / επηπ. 2 (Πίλ. V – αξηζκεκέλε σο C) ήηαλ θηηαγκέλε απφ κηθξά ραιίθηα 

θαη έθεξε πεξηρείισκα ηνμνεηδνχο κνξθήο απφ κεγαιχηεξνπο ιίζνπο, ελψ ζηηο 

πιεπξέο ηεο είραλ ηνπνζεηεζεί κηθξά θεξακίδηα
25

. Η εζηία ζην ηεηξ. S 24 / επηπ. 1 

(Πίλ. V – αξηζκεκέλε σο D) θαηαζθεπάζηεθε απφ ραιίθηα ζθεπαζκέλα κε ρψκα θαη 

νξηνζεηήζεθε απφ πεξηρείισκα κε κεγάινπο ιίζνπο επίζεο δηεπζεηεκέλνπο ζε 

ηνμνεηδή δηάηαμε
26

. 

  Λίζηλεο εζηίεο βξέζεθαλ θαη ζηηο ειιεληθέο αλαζθαθέο
27

, φπσο κία 

εκηθπθιηθή, κε ππνδνκή απφ δχν επάιιειεο ζεηξέο ιίζσλ. Οη αξραηφηεξεο εζηίεο ηνπ 

παζζαιφπεθηνπ ζπηηηνχ πνπ είλαη γλσζηφ σο «Οηθία Θενράξε», απνδφζεθαλ ζηνλ 

ηχπν κε θπθιηθή θάηνςε θαη ιίζηλν πεξίγξακκα, ε δε εζηία ηνπ πζηεξφηεξνπ απφ ηα 

ηξία νηθνδνκήκαηνο, κε πεξηρείισκα, απνδφζεθε, φπσο θαη παξαθείκελν ιίζηλν 

έδξαλν, ζε λενιηζηθή παξάδνζε
28

.  

  

Θα πξνζπαζήζνπκε λα ηαμηλνκήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηηο εζηίεο απφ ηηο 

δηάθνξεο ζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξψην ηκήκα ηεο εξγαζίαο απηήο, ψζηε λα 

δηαπηζηψζνπκε πφζν ηαηξηάδεη ε κνξθή ηνπο κε απηέο απφ ην Νηηθηιί Σαο, ή αλ νη 

θαζνξηζκέλνη ηχπνη ζα έπξεπε λα είλαη πεξηζζφηεξνη. Πάλησο, εθ πξννηκίνπ 

ζεκεηψλνπκε φηη ζπρλφο ηχπνο είλαη απηφο ν νπνίνο ζπλδπάδεη φζηξαθα ζηε δνκή 

ηνπ, ελίνηε ζε ζπλδπαζκφ κε ιίζνπο, ελψ πιεηνςεθνχλ νη θπθιηθέο θαη ειιεηςνεηδείο. 

Τπήξραλ θαη νξζνγψληεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην δάπεδν 

ησλ θαηνηθηψλ (αλνηρηέο εζηίεο), πνπ κπνξεί λα απνκνλψλεηαη κε ιίζνπο ή λα θέξεη 

πεξηρείισκα. 

 

Α. Εζηίεο από πειό ή πειό θαη όζηξαθα 

 

Καζηανάρ: 1975: ηξψκα 27
29

 (πξψηκε ΠΔΥ): εζηία απνηειείην απφ πειφ 

θαη ζηξψζε κεγάισλ ζξαπζκάησλ ακθνξέα ζηελ επηθάλεηα. 1979: ηξψκα 23a
30

 

                                                           
25

 φ.π., 50. 
26

 φ.π. 
27

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε 1993β, 69. 
28

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ 1992, 242. 
29

 Aslanis 1985, 21-26. 
30

 φ.π., 55-58. 



Ο Εμνπιηζκόο ηνπ Πξνϊζηνξηθνύ Ννηθνθπξηνύ – Η Λεηηνπξγία ηωλ Χώξωλ 

168 
 

(κέζε ΠΔΥ): Δζηία ηνπνζεηεκέλε ζε ίζεο απνζηάζεηο απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνχ 

ζην νπνίν αλήθε ήηαλ πεηαιφζρεκε, κε πξνζαλαηνιηζκφ Β-Ν. Γηαζηάζεηο: 1,50 x 

0,80 πεξ. κ. Όςνο: 0,15 κ. Καηαζθεπάζηεθε απφ θαζαξφ πειφ, ε θαχζε ηνπ νπνίνπ 

δηακφξθσζε επηθαλεηαθά κία θξνχζηα πάρνπο 0,02 πεξ. κ. Παξαηεξήζεθαλ δχν 

ηέηνηα επάιιεια ζηξψκαηα, επνκέλσο ε θαηαζθεπή είρε αλαλεσζεί. ηξψκα 22b
31

 

(χζηεξε ΠΔΥ): αλάκεζα ζηα θαηάινηπα ηνπ ζηξψκαηνο αλαθέξνληαη ηα ππνιείκκαηα 

κηαο εζηίαο, πνπ θαίλεηηα φηη ήηαλ πήιηλε, φπσο θαη νη άιιεο ζηε ζέζε. 

Σέπβια: Καηαζθεπή 4 θάζεο 9 (κέζε ΠΔΥ): πεηαιφζρεκε εζηία ζην δάπεδν 

είρε δηθά ηεο πήιηλν δάπεδν θαη πεξηρείισκα. πζρεηίζηεθαλ καδί ηεο δχν 

παζζαιφηξππεο
32

. Καηαζθεπή 3 θάζεο 9: εζηία δηαζψζεθε σο θακέλν πήιηλν δάπεδν 

πνπ ηα φξηά ηνπ θαζνξίδνληαη απφ πέληε κηθξέο παζζαιφηξππεο
33

. ηε θάζε 10 

(χζηεξε ΠΔΥ) αλαθέξεηαη κηθξφ ηκήκα εζηίαο πνπ κάιινλ θαηαζθεπάζζεθε απφ 

πειφ ρσξίο ππξήλα ραιηθηψλ
34

. (Αλαθέξεηαη σζηφζν φηη νη εζηίεο ηεο ΠΔΥ ήηαλ 17, 

ηνλ θαλφλα δε απνηεινχζε ε θαηαζθεπή απφ πειφ κε ππξήλα ραιηθηψλ. Δπνκέλσο 

νξηζκέλεο ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηελ επφκελε θαηεγνξία, σο «ζπλδπάδνπζεο πειφ 

κε ραιίθηα». Πάλησο ζην ζχλνιφ ηνπο θαίλεηαη φηη έθεξαλ πήιηλα δάπεδα). 

Αγσίαλορ Β: Οη εζηίεο
35

 ησλ δχν θάζεσλ ζηελ ηνχκπα ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο 

κέζα ζηα ζπίηηα. Βξέζεθαλ ζπλνιηθά δεθαηξείο, θπθιηθέο ή ειιεηςνεηδείο, κε 

δηάκεηξν θπκαηλφκελε κεηαμχ 0,60 θαη 1,20 κ. Δίραλ θαηαζθεπαζηεί κε πξνζνρή θαη 

έθεξαλ ζπλήζσο πεξηρείισκα απφ θηηξηλσπφ πειφ, πνπ εμσηεξηθά ήηαλ άςεηνο. 

Γηαθνξεηηθέο αιιεπάιιειεο ζηξψζεηο απνδφζεθαλ ζε θαηαζθεπαζηηθνχο παξάγνληεο 

φζν θαη ζηε ρξήζε ησλ εζηηψλ. ηάζεθε δπλαηή ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο δνκήο 

ηνπο: Η αλψηεξε επηθάλεηα (πξψην ζηξψκα ππζκέλα – επηθάλεηα ρξήζεο) απνηειείην 

απφ κειαλφ θαη ζθιεξφ ρψκα, πνπ είρε ηε κνξθή θξνχζηαο. Αθνινπζνχζε ζηξψζε 

νζηξάθσλ ή νζηξάθσλ θαη ιίζσλ, ζε κεξηθέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο ζεκεηψζεθε ε 

παξνπζία θαη δεχηεξεο, παξφκνηαο, ζηξψζεο. Οη δχν δηαδνρηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ηνχκπαο ρξνλνινγνχληαη ζηε κέζε θαη χζηεξε επνρή ηνπ ραιθνχ, θαη κάιινλ ζηε 

δεχηεξε (θάζε ηηαγξψλ Vb). 

Απσονηικό: Ο ηχπνο ΙV πεινθαηαζθεπψλ
36

 ηνπ Αξρνληηθνχ, ζηνλ νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κηθξέο θπθιηθέο ή ειιεηςνεηδείο θαηαζθεπέο δηακέηξνπ 0,40-

0,60 κ., έρεη ζπδεηεζεί θαη αιινχ (δεο ελφηεηα 2) θαζψο εθθξάζηεθε θάπνηα 

αβεβαηφηεηα γηα ηε ρξήζε ηνπο. Δίραλ θάζεηα ηνηρψκαηα, πάρνπο 0,04-0,08 κ., 

δηαηεξεκέλα ζε χςνο 0,15 έσο 0,24 κ. Καηαζθεπάζηεθαλ απφ πειφρσκα ή πην 

θαζαξφ πειφ. Έθεξαλ ίρλε θαχζεο, ηα νπνία ηηο ραξαθηήξηδαλ σο εζηίεο, σζηφζν 

ππνηέζεθε γηα νξηζκέλεο θαη πηζαλή απνζεθεπηηθή ρξήζε. Η θάζε ησλ 

παζζαιφπεθησλ νηθνδνκεκάησλ ζηελ νπνία αλήθνπλ νη εζηίεο απηέο ηνπνζεηείηαη 

ζηελ Όζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. 

Μάνδαλο: ηελ θνξπθή ηεο ηνχκπαο απνθαιχθζεθαλ αιεπάιιειεο θπθιηθέο 

εζηίεο ηεο ΠΔΥ (κάιινλ πξψηκεο θάζεηο ηεο πεξηφδνπ). Ήηαλ επηρξηζκέλεο κε 

θνλίακα θαη νξηζκέλεο είραλ ππφζηξσκα απφ κεγάια φζηξαθα
37

. Δίραλ ππνζηεί 

ηνπιάρηζηνλ δχν ή ηξεηο επηζθεπέο, αληίζηνηρεο κε ηε δηαδνρή ησλ νηθνδνκηθψλ 

νξηδφλησλ ζηε ζέζε
38

. 
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 Παππά θ.ά 2000, 139-140. 
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Λειβάδια Αιανήρ: κία θαιά δηαηεξεκέλε εζηία
39

 ήηαλ θπθιηθή, κε δηάκεηξν 

1 κ. Έθεξε πεξηρείισκα απφ ζθιεξφ πειφ. Η εγθαηάζηαζε εδψ ρξνλνινγήζεθε ζηε 

κεηάβαζε απφ ηελ Σειηθή Νενιηζηθή ζηελ Πξψηκε ΠΔΥ. 

Τοπώνη: Μία εζηία
40

 ζηε ζέζε ζπζρεηίζηεθε κε ην κεζαίν απφ ηξία δάπεδα 

ζπλδεδεκέλα κε ηνίρν ηεο πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Ήηαλ πήιηλε. Η δηαηήξεζή 

ηεο νθείιεηαη ζηελ θαχζε ηνπ πεινχ. 

Μεζημεπιανή Τούμπα: ίζσο κπνξεί λα εληαρζεί εδψ πηζαλή εζηία ή 

θιίβαλνο ηεο Οηθνδνκηθήο θάζεο 2 ηεο Σνκήο ΙΙ: πεξηγξάθεηαη πην πάλσ σο 

θιίβαλνο. 

Σιηαγποί: Μηα ζρεδφλ θπθιηθή εζηία δηακέηξνπ 1 κ. βξέζεθε ζην ζηξψκα 16 

(θάζε Va), ελψ ζηα ζηξψκαηα 31/32 ηεο θάζεο IV, άιιε εζηία, αξθεηά κηθξφηεξε, 

πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο ιεθαλνεηδήο (bowl shaped), είρε δηάκεηξν 0,25 κ. θαη 

ζρεκαηηδφηαλ απφ θακέλν πειφ
41

. Γελ είλαη βεβαην φηη κία άιιε ζηελ Σνκή ROc
42

 

(Φάζε IV), θαηαζθεπαζκέλε απφ κεγάια φζηξαθα, ήηαλ πξάγκαηη εζηία θαη φρη 

θιίβαλνο. 

 

2. Λίζηλεο εζηίεο (ή ζπλδπάδνπζεο πειό κε ραιίθηα) 

 

Άγιορ Μάμαρ: Αλάκεζα ζε θαηάινηπα ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο – αξρψλ 

ΠΔΥ, ζε επαθή κε πιεπξά ηνίρνπ, απνθαιχθζεθε ιίζηλε εκηθπθιηθή εζηία, γηα ηελ 

νπνία δφζεθαλ σο παξάιιειν ΠΔ εζηίεο απφ ηελ Δχηξεζε
43

, πνπ επίζεο εθάπηνληαλ 

ησλ ηνίρσλ ησλ νηθνδνκεκάησλ. 

Κπςονέπι: Πξψην επίπεδν ΠΔΥ: θαηαζθεπή απφ ιίζνπο ζεσξήζεθε πηζαλή 

εζηία
44

 (Πίλ. ΥΥΙΙ.3). Γελ παξέρνληαη άιιεο πιεξνθνξίεο. Σα δχν επίπεδα ηεο ΠΔΥ 

ζηνλ νηθηζκφ κάιινλ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ, πξψηκα, πην θνληά ζηελ Σειηθή 

Νενιηζηθή, παξά ζηε κέζε θαη χζηεξε ΠΔΥ. 

Σίβηπη: Αλαθέξζεθε θαη σο πηζαλφο θιίβαλνο: ζπγθέληξσζε ιίζσλ κέζα ζε 

έληνλν ηεθξφ ρψκα θαη αθαλφληζηε ιηζνξξηπή πνπ πεξηβαιιφηαλ απφ εξπζξφ 

πειφρσκα
45

 ππέδεημαλ ηελ θαηαζθεπή. Υξνλνινγείηαη, πξνθαλψο φπσο θαη ε 

ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε ζηελ πξνρσξεκέλε ΠΔΥ. 

Αξιοσώπιον: Λίζηλε εζηία απνδφζεθε ζην επίπεδν ηνπ 5
νπ

 νηθηζκνχ, 

επνκέλσο ζηελ χζηεξε ΠΔΥ. Αλαθέξεηαη φηη κία άιιε βξέζεθε ιίγν ςειφηεξα
46

, 

αιιά δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε αλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ 4
ν
 νηθηζκφ, απηφλ ηεο 

κέζεο ΠΔΥ. 

Σέπβια: Απφ ηηο αλαζθαθέο ηνπ Heurtley αλαθέξνληαη δχν ζρεδφλ θπθιηθέο 

ιηζφζηξσηεο εζηίεο
47

. Η ρξνλνιφγεζή ηνπο είλαη πξνβιεκαηηθή, θαζψο δελ είλαη 

βέβαην αλ ηα επξήκαηα ηνπ Heurtley πεξηνξίδνληαη ζηελ θάζε 8 ηεο πξψηκεο ΠΔΥ, ή 

ηελ μεπεξλνχλ, πξνρσξψληαο ζηηο θάζεηο 9 θαη 10 (κέζε θαη χζηεξε ΠΔΥ). 

Καηαζθεπή 2 Φάζεο 9: αλαθέξεηαη εζηία νξηνζεηεκέλε κε ραιίθηα
48

, σζηφζν ζα 

κπνξνχζε λα είλαη πήιηλε, φπσο θαη νη άιιεο δχν ζηηο Καηαζθεπέο 2 θαη 3 (δεο 
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παξαθάησ). Πάλησο νη εζηίεο ζηα έξβηα θαίλεηαη φηη ζπλδχαδαλ ζπλήζσο πειφ θαη 

ππξήλα απφ ραιίθηα. Γεο θαη ηα ζρφιηα ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία. 

 

3. Αλνηρηέο εζηίεο (ρξεζηκνπνίεζαλ ηκήκαηα ηνπ δαπέδνπ) 

 

Μεζημεπιανή Τούμπα: Σνκή ΙV – Οηθνδνκηθή θάζε 5
49

: Μέζα ζε θαηνηθία 

βξέζεθε εζηία, πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ην δάπεδν ηνπ ζπηηηνχ θαη πιαηζησλφηαλ απφ 

ζεηξά ιίζσλ. Ραδηνρξνλνιφγεζε απφ δείγκα άλζξαθα θπκάλζεθε κεηαμχ 2894 θαη 

2604 π.Υ.
50

 Πξνθαλψο σο επηθάλεηα ρξήζεο ηεο εζηίαο ζα είρε ρξεζηκνπνηεζεί ην 

δάπεδν ηεο θαηνηθίαο, ην νπνίν ζα είρε απνκνλσζεί ζην ζεκείν απηφ κε ιίζνπο. 

Αλαθέξεηαη φηη θαη ζηελ Οηθνδνκηθή θάζε 6 ηεο Σνκήο Ι απνθαιχθζεθαλ ηα 

θαηάινηπα κηαο αλνηρηήο εζηίαο
51

. ηελ Οηθνδνκηθή θάζε 4 ηεο ηνκήο Σνκή ΙΙ, ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Κακέλεο Οηθίαο κία αθφκε αλνηρηή εζηία
52

 είρε δηακνξθσζεί επάλσ 

ζην δάπεδν, ηνπ νπνίνπ ππεξείρε θαηά 0,05 κ. Δλδηαθέξνλ έρεη ην ζρήκα ηεο, θαζψο 

ήηαλ ηεηξάγσλε. Καηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ ίδην πειφ κε ην δάπεδν. 

Πενηάπολη: Ίζσο εδψ κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηξεηο εζηίεο ηεο 

Πεληάπνιεο, πνπ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ζηάδηφ ηνπο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη πξνθαλψο ην 

«αλνηρηφ» δάπεδν γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. Γχν ρξνλνινγήζεθαλ ζηε θάζε 

Πεληάπνιεο ΙΙ (κέζε θαη χζηεξε ΠΔΥ). Η κία είρε ππνδνκή απφ εχζξηπην πσξφιηζν 

θαη κεγάια, «ρνλδξνεηδή», φζηξαθα, σζηφζν ζπζρεηίζηεθε κε δάπεδν, κέξνο ηνπ 

νπνίνπ είρε αξρηθά  απνηειέζεη ηελ πξψηε κνξθή ηεο εζηίαο, πνπ ζηε ζπλέρεηα 

νξηνζεηήζεθε κε πεξηρείισκα. Γηα ηελ άιιε αλαθέξεηαη φηη βξέζεθε ρακειφηεξα, 

ζηελ ηειεπηαία ζηξψζε ηεο επίρσζεο ηεο θάζεο. Δθεί ην δηαηεξεκέλν ηκήκα ηεο 

εζηίαο απηήο ζπζρεηίζηεθε κε δάπεδν, κέξνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ζθιεξφηεξν, ιφγσ ηεο 

επίδξαζεο θσηηάο
53

. ηε θάζε Πεληάπνιεο Ι (πξψηκε ΠΔΥ) εζηία απινχζηεξε ζε 

θαηαζθεπή, ρσξίο πεξηρείισκα, είρε δερζεί ζπλερή αλαλέσζε κε ηε κνξθή ιεπηψλ 

ζηξσκάησλ
54

. 

Πολεμίζηπα Αιανήρ: Πηζαλή εζηία είρε ηε κνξθή ηκήκαηνο δαπέδνπ 

θαηαζθεπαζκέλνπ απφ επάιιειεο ζηξψζεηο πεινχ θαη ρνλδξνεηδψλ νζηξάθσλ
55

. Η 

εγθαηάζηαζε ρξνλνινγήζεθε ζηελ πξνρσξεκέλε ΠΔΥ. 

Σιηαγποί: καο έθαλε εληχπσζε έλαο ηχπνο εζηίαο απφ ηνπο ηηαγξνχο, ν 

νπνίνο αλαγλσξηδφηαλ απφ καθξφζηελν έμαξκα, ππεξπςσκέλν ηνπ εδάθνπο. Βξέζεθε 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηε ζέζε θαη λνκίδνπκε φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ηαμηλνκεζεί 

ζηηο αλνηρηέο εζηίεο. Φαίλεηαη φηη ν ηχπνο απηφο εζηίαο είρε ππεξπςσκέλν ηνίρσκα 

(δελ είδακε ελδείμεηο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηνηρψκαηα) επάλσ ζε κάιινλ 

νξζνγψληα επηθάλεηα πεινχ. Ο ραξαθηεξηζκφο κάιηζηα ηνπ ηχπνπ σο ridge-backed 

ππνδεηθλχεη φηη ην καθξφζηελν έμαξκα πνπ ηνλ θαζνξίδεη ελδερνκέλσο απνηεινχζε 

φξην ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο θαηαζθεπήο, ε νπνία δελ ζα είρε πεξηκεηξηθά ηνηρψκαηα 

αιιά κφλν έλα, σο θξάρηε, ζην ζεκείν απηφ. Παξαδείγκαηα βξέζεθαλ ζε δηάθνξεο 

θαηνηθίεο νηθίεο ηνπ νηθηζκνχ, δηαθνξεηηθήο ρξνλνιφγεζεο, επνκέλσο ζα ήηαλ ηχπνο 

κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζηε ζέζε. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: έλα 

παξάδεηγκα ζην ιεγφκελν “Bin Complex” απνηειείην απφ ςεκέλν πειφ, θαη είρε 

κήθνο 0,40 κ. θαη χςνο 0,15 κ. Γελ δφζεθε ην πιάηνο ηνπ, ίζσο επεηδή βέζεθε ζε 
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κνξθή θαηαινίπσλ
56

 (Πίλ. Υ.1). ηε «Μαθξά Οηθία» αλαθέξεηαη καθξφζηελν 

έμαξκα εζηίαο, ρσξίο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο
57

. Απηφ ηεο Κακέλεο Οηθίαο βξέζεθε 

ζην θχξην δσκάηην
58

. Δίρε επηρξηζηεί κε θνλίακα, φπσο θαη ηα θαηάινηπα ηεο 

ππφινηπεο εζηίαο ηεο νπνίαο ηε κία πιεπξά φξηδε. Πεξηγξάθεηαη σο καθξφζηελν 

έμαξκα χςνπο 0,04 κ., δηαηεξεκέλν ζε κήθνο 0,95 κ. ηελ Σνκή ROc
59

 

παξαηεξήζεθε δηαδνρή έμη ηνπιάρηζηνλ εζηηψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

αλήθαλ ζηνλ ηχπν κε επζχγξακκν έμαξκα, πνπ ζπλεζηδφηαλ ζηελ θχξηα πεξηνρή. 

Υξνλνινγήζεθαλ ζηε θάζε IV. Μία άιιε νηθία ζηελ Πεξηνρή ZH δηέζσζε επίζεο 

εζηία ηνπ ηχπνπ κε επζχγξακκν έμαξκα
60

. 

 

Οη εζηίεο δελ θαίλεηαη λα μεθεχγνπλ, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζην ζρήκα 

ηνπο, απφ ηνπο θιηβάλνπο, θαζψο είλαη ζπλήζσο πεηαιφζρεκεο, θπθιηθέο ή 

ειιεηςνεηδείο. Απηφ ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γα ηηο πήιηλεο εζηίεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη κία ιεθαλνεηδήο απφ ηνπο ηηαγξνχο. Λίζηλεο είδακε θπθιηθέο, 

αιιά θαη κία εκηθπθιηθή, πνπ ίζσο κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ 

ζρεκάησλ. Φαίλεηαη επίζεο φηη έλα αθφκα ζρήκα, ην ηεηξάγσλν ή νξζνγψλην, 

επλννχζαλ νη αλνηρηέο εζηίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηκήκαηα ηνπ δαπέδνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ κε επζχγξακκν έμαξκα απφ ηνπο 

ηηαγξνχο, ην νπνίν ηνπο πξνζέδηδε επίκεθεο ζρήκα. 

ζνλ αθνξά ζηελ ππνδνκή ηνπο, θάζε δηαρσξηζκφο ζε θαηεγνξίεο δελ κπνξεί 

παξά λα ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα ξεπζηφηεηα, θαζψο ηα πιηθά θαηαζθεπήο είλαη 

δπλαηφλ λα απαληνχλ ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν ηχπν. Οη πήιηλεο κπνξνχζαλ λα 

απνηεινχληαη απφ θαζαξφ πειφ, ή λα εληζρχνληαη απφ ζξαχζκαηα αγγείσλ ή ραιίθηα. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φζηξαθα θαη ιίζνη ζπλδπάδνληαλ ψζηε λα δηακνξθψλνπλ 

ζπκπαγέζηεξε θαηαζθεπή. Βξέζεθαλ θαη πήιηλεο εζηίεο επηρξηζκέλεο κε θνλίακα. 

Αιιά θαη νη αλνηρηέο εζηίεο, πνπ δελ έθεξαλ πεξηρείισκα ιίζσλ, είραλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο θάπνηα ππνδνκή, φπσο κία ζηελ Πεληάπνιε, πνπ ζπλδχαδε εχζξηπην 

πσξφιηζν θαη ζξαχζκαηα αγγείσλ (βέβαηα απηή απέθηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

ηεο πεξηρείισκα). Άιιε αλνηρηή, ζηελ Αηαλή, είρε ηε κνξθή ηκήκαηνο δαπέδνπ κε 

ππξήλα επάιιεισλ ζηξψζεσλ πεινχ θαη ρνλδξνεηδψλ νζηξάθσλ. Γηα ηηο αλνηρηέο 

εζηίεο ησλ ηηαγξψλ ππελζπκίδνπκε ην καθξφζηελν έμαξκα απφ πειφ πνπ ρξεζίκεπε 

σο ηνίρσκά ηνπο ζε κία κφλν πιεπξά. Έθεξαλ θαη απηέο επίρξηζκα θνληάκαηνο. 

Οη δηαζηάζεηο ησλ εζηηψλ μεθηλνχζαλ ζπλήζσο απφ ηα 0,40 θαη έθηαλαλ έσο 

ηα 1,20 κ. Μεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο παξνπζίαδε κία απφ ηνλ Καζηαλά (1,50 x 0,80 κ.) 

ελψ ε κηθξφηεξε πνπ έρνπκε ππφςε καο είλαη ε ιεθαλφζρεκε απφ ηνπο ηηαγξνχο, κε 

δηάκ. 0,25 κ. Απηέο απφ ηνπο ηηαγξνχο κε ην καθξφζηελν ηνίρσκα, πνπ απνηεινχλ 

μερσξηζηφ ηχπν, έθηαλαλ ή δηαηεξήζεθαλ ζε κήθνο έσο θαη 0,95 κ., κε χςνο γηα ην 

έμαξκα έσο ηα 0,15 κ. 

Γεληθφηεξα έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηαμηλφκεζε ησλ ηχπσλ απφ ην 

Νηηθηιί Σαο θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηε γεληθή εηθφλα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

απαξίζκεζε ησλ εζηηψλ ζηηο δηάθνξεο άιιεο ζέζεηο. Αθφκα θαη γηα ηε ιεθαλφζρεκε 

εζηία ησλ ηηαγξψλ ππήξμε εθεί παξάιιειν, ζπγθεθξηκέλα ν ηχπνο 1b. Πάλησο, 

επαλαιακβάλνπκε, φηη θάζε δηαρσξηζκφο ζε ηχπνπο κπνξεί λα είλαη κάιινλ 

«ρνλδξηθφο», θαζψο νη πήιηλεο εζηίεο ζπλδχαδαλ ελίνηε ζηελ ππνδνκή ηνπο ιίζνπο ή 

ραιίθηα, ρσξίο απηφ λα ηνπο αιιάδεη ππνρξεσηηθά θαηεγνξία. 

                                                           
56

 Sitagroi, φ.π. ππνζεκ. 41, 187.  
57

 φ.π., 189. 
58

 Elster, φ.π. ππνζεκ. 8, 28-29. 
59

 Sitagroi, φ.π. ππνζεκ. 41. 
60

 φ.π. 207. 
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2. Σηοισεία «επίπλωζηρ» και βοηθηηικέρ καηαζκεςέρ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή θαηαζθεπψλ ζπκπεξηιάβακε φιεο φζεο απνηεινχζαλ 

ζηνηρεία ηνπ πξντζηνξηθνχ λνηθνθπξηνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ εζηηψλ, θιηβάλσλ θαη 

ιάθθσλ, πνπ ζπδεηνχληαη ζηηο ελφηεηεο 1 θαη 3 ηνπ ηξέρνληνο θεθαιαίνπ. Οη 

θαηαζθεπέο ηεο νκάδαο απηήο είραλ ζπλήζσο ηε κνξθή εμεδξψλ ή ζξαλίσλ απφ 

δηάθνξα πιηθά, ή απνηεινχζαλ απνζεθεπηηθέο θαηαζθεπέο κε κνξθή θηβσηίσλ. ε 

ιίγεο πεξηπηψζεηο έρνπλ βξεζεί επάλσ ή ζην εζσηεξηθφ ηνπο επξήκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνδείμνπλ κε αζθάιεηα ηε ρξήζε ηνπο, αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ζε θάπνηα απφ απηέο βξέζεθαλ θηλεηά αληηθείκελα, δελ είλαη απαξαίηεην φηη θαη 

άιιεο παξφκνηεο ζηνλ ίδην ρψξν ζα είραλ ηελ ίδηα ρξήζε. πάληα πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηνπο αλαζθαθείο ηαμηλφκεζε ζε ηχπνπο (Αξρνληηθφ), αιιά θαη φηαλ έγηλε 

αλάινγε πξνζπάζεηα, ζπκπεξηειήθζεζαλ εζηίεο θαη θιίβαλνη, πνπ είραλ ζαθψο 

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. πσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, θχξηα δνκηθά πιηθά ηνπο ήηαλ 

ν πειφο θαη ν ιίζνο, ελδερνκέλσο ζε ζπλδπαζκφ. 

Α. Καηαζθεπέο πνπ ζπλδύαδαλ ηα δνκηθά απηά ζηνηρεία, κε ηνλ πειφ σο πιηθφ 

επίζηξσζεο, ή ζπλδεηηθφ, αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο, φπσο ζην Μάνδαλο, γηα 

ην νπνίν ζεκεηψλεηαη φηη βξέζεθαλ ιάθθνη απνξξηκκάησλ, θξεπηδψκαηα απφ πειφ 

θαη ιίζνπο, πήιηλεο εζηίεο ... θαη δάπεδα επηρξηζκέλα κε αζβεζηνθνλίακα
61

. Αλάινγε 

αλαθνξά πξνέξρεηαη απφ ηελ «Οηθία Θενράξε» ζην Νηικιλί Τας, φπνπ ζηνλ θεληξηθφ 

ρψξν ηνπ νηθνδνκήκαηνο κε ηξηκεξή δηαίξεζε βξέζεθε ιίζηλν έδξαλν ή θιίλε, πνπ 

ζπλδχαδε πξνζεθηηθά ζηξσκέλνπο ιίζνπο θαη επίζηξσζε πεινχ
62

. ηελ θαινχκελε 

σο Πεξηνρή 1 ηνπ Πολύτρονοσ εληνπίζζεθε ηκήκα θαηαζθεπήο απφ αξγνχο ιίζνπο, 

πνπ είραλ ζπλδεζεί κε σκφ πειφ
63

. Αθξηβψο ην γεογνλφο φηη ν πειφο ήηαλ άςεηνο 

νδήγεζε ζηελ άπνςε πσο δελ επξφθεηην γηα εζηία, δεδνκέλεο θαη ηεο αλεχξεζεο 

ηξηβείνπ κεηαμχ ησλ ιίζσλ (δελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ ην ηειεπηαίν ήηαλ ρξεζηηθφ 

αληηθείκελν ή ιεηηνπξγνχζε απιψο σο ρηηζκέλνο ιίζνο). Με ηελ θαηαζθεπή 

ζπλδέζεθε δάπεδν, πνπ είρε ηε κνξθή ιεπηήο απφζεζεο άκκνπ θαη πεξηείρε κεγάια 

ηκήκαηα αγγείσλ (απφ πίζνπο θαη κηθξφηεξα αγγεία). Μηα θαηαζθεπή απνηεινχκελε 

απφ πειφ θαη ιίζνπο ζηε Μεζημεριανή Τούμπα Τριλόθοσ ζεσξήζεθε ζθεπνζήθε ή 

ζηξφο: θάζεηα ηνπνζεηεκέλεο ιίζηλεο πιάθεο είραλ επελδπζεί κε πειφ, εζσηεξηθά, 

εμσηεξηθά θαη ζηνπο αξκνχο ηνπο. Η κία πιεπξά παξνπζίαδε ειαθξά θακππιφηεηα
64

. 

Φαίλεηαη φηη ζα είρε πήιηλε ζηέγαζε. ην εζσηεξηθφ είραλ ηνπνζεηεζεί κηθξέο πξφρνη 

θαη θχπειια. 

Μεξηθέο πήιηλεο θαηαζθεπέο πνπ ζπλδχαδαλ ιίζνπο βξέζεθαλ θαη ζηνλ 

Καζηανά, αληηκεησπίζακε κάιηζηα ην δίιεκκα ηεο αλαθνξάο ηνπο ζηελ ηξέρνπζα 

παξάγξαθν, ή παξαθάησ, φπνπ ζπδεηνχληαη νη θαζαξά πήιηλεο θαηαζθεπέο. 

Απνθαζίζακε ηειηθά λα ηηο παξαζέζνπκε εθεί, θαζψο ε θχζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο 

ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε εθείλεο, παξά κε ηηο ζπλδπάδνπζεο ηα δχν πιηθά, νη νπνίεο 

κφιηο αλαθέξζεθαλ. 

Β. Λίζηλεο θαηαζθεπέο έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί, φρη νπσζδήπνηε κε κνξθή 

εμέδξαο ή ζξαλίνπ, αλ θαη ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα θάηη ηέηνην. πλήζσο ε θάηνςή 

ηνπο είλαη ηεηξάπιεπξε ή ζηξνγγπιή. ην Νηικιλί Τας νη Γάιινη ζεκείσζαλ ηελ 

παξνπζία ππνιείκκαηνο εμέδξαο απφ ιηζνδνκία (ηεηξάγσλα R24 / R 25)
65

. ηνλ 
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 Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ – Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ, φ.π. ππνζεκ. 12, 143-4. 
62

 Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε – Ρσκηνπνχινπ, φ.π. ππνζεκ. 28, 234. 
63

 Παππά, φ.π. ππνζεκ. 17, 385. 
64

 Μεζεκεξηαλή Σνχκπα, φ.π. ππνζεκ. 18, 72. 
65

 Dikili Tash, φ.π. ππνζεκ. 4, 49. 
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Υψξν Ι
66

 ηεο ΠΔΥ ΙΙΙ απφ ην Αρμενοτώριον απνδφζεθε ζεκειίσζε ιίζηλνπ ζξαλίνπ 

κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 0,80-1,20 κ. ηελ Πεξηνρή 2 ησλ αλαζθαθψλ ηνπ Πολύτρονοσ 

επηκήθεο θαηαζθεπή
67

 ζε επαθή κε ιηζνζσξφ είρε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ζεηξά 

αξγψλ ιίζσλ, φξηδε κηθξφ ρψξν, ν νπνίνο ζεσξήζεθε σο πεξηνρή γηα 

ηξνθνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο βξέζεθαλ εθεί ηξηπηήξεο, ηξηβεία θαη 

φζηξαθα απφ κηθξά θαη κεγάια αγγεία. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε δελ θαίλεηαη 

ε ιίζηλε απηή θαηαζθεπή λα είρε ηε κνξθή εμέδξαο. Μηα θπθιηθή πιαηθφξκα
68

 απφ 

ηε Σίβηρη είρε δηάκεηξν 1 κ. θαη απνηειείην απφ αξγνχο ιίζνπο αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο βξέζεθαλ πνιιά φζηξαθα. Σξνθνπαξαζθεπαζηηθφο ραξαθηήξαο απνδφζεθε 

θαη εδψ, θαζψο ε θαηαζθεπή ζπλνδεπφηαλ απφ ιίζηλνπο ηξηπηήξεο θαη ηξηβεία. ηελ 

ίδηα ζέζε εηνπίζζεθε θαη ηεηξάγσλε ιίζηλε πιαηθφξκα, σζηφζν δελ ήηαλ δπλαηή ε 

εξκελεία ηεο
69

. Μηα αθφκα ζηξνγγπιή ιίζηλε θαηαζθεπή, πηζαλψο απνζεθεπηηθή, 

βξέζεθε ζηε Μεζημεριανή Τούμπα Σξηιφθνπ (Σνκή ΙV – Οηθνδνκηθή θάζε 4
70

): 

είρε δηάκεηξν 1,50 κ. Σέινο, έλα πιαθφζηξσην ζηελ Τούμπα Αγτιάλοσ Β ζεσξήζεθε 

επηθνπξηθφ κηαο εζηίαο θαη ζπζρεηίζηεθε κε ηε λεφηεξε απφ ηηο δχν θάζεηο ηεο ΠΔΥ 

πνπ εληνπίζζεθαλ εθεί. 

Γ. Πήιηλεο θαηαζθεπέο έρνπλ θαη απηέο ζπρλά αλάινγε κνξθή κε ηηο ιίζηλεο. 

Μηα πεξίεξγε εμέδξα θαη ρσξίο παξάιιεια βξέζεθε ζηελ Τορώνη. ε φζν ηκήκα ηεο 

απνθαιχθζεθε (ην ππφινηπν θαιππηφηαλ απφ ηνίρν ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ) 

ππήραλ έμη κηθξέο θνηιφηεηεο πνπ πεξηείραλ θαζαξφ ρψκα. Η ρξήζε ηεο εμέδξαο δελ 

αλαγλσξίζζεθε
71

. ηνλ Αρκαδικό αλαγλσξίζηεθαλ ηα θαηάινηπα πηζαλήο 

«θαηαζθεπήο» απνηεινχκελεο απφ κάδα πεινχ πάρνπο 0,13 κ. ζε ρψξν πνπ 

ζεσξήζεθε εμσηεξηθφο. Δίρε επνκέλσο κηθξφ πάρνο, γη’απηφ θαη αλαθέξζεθε κε 

επηθχιαμε
72

. ηελ Τούμπα Αγτιάλοσ Β αλαθέξεηαη ε παξνπζία πνιιψλ δηαιπκέλσλ 

πιηζηψλ, ςεκέλσλ θαη ζπρλά θακέλσλ, κε απνηππψκαηα απφ άρπξα. ε ιίγεο 

πεξηπηψζεηο δηαηεξνχζαλ ηειεησκέλεο επηθάλεηεο κε πάρνο έσο θαη 0,10 κ. 

Απνδφζεθαλ ζε δηαιπκέλεο θαηαζθεπέο
73

, σζηφζν δελ έρνπκε ιφγν λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ζα αλήθαλ ζε ν,ηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ ηνίρνπο. Πάλησο κηα 

γεληθή παξαηήξεζε επάλσ ζηα επξήκαηα ηεο αλαζθαθήο ζα κπνξνχζε κάιινλ λα 

γεληθεπηεί, θαζψο θαίλεηαη φηη ηαηξηάδεη γεληθά ζηε θχζε ησλ θαηνηθηψλ ηεο 

καθεδνληθήο ΠΔΥ, ρσξίο λα απνθιείνληαη εμαηξέζεηο. πκπεξαίλεηαη φηη ε θχζε ησλ 

κηθξψλ επξεκάησλ, ε θεξακηθή ηεο αλαζθαθήο θαη ε παξνπζία ηφζσλ εζηηψλ ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θηηζκάησλ καξηπξνχλ φηη νη απνθαιπθζέληεο ρψξνη απνηεινχζαλ 

δσκάηηα θαηνηθίαο, ζηα νπνία φκσο ιάκβαλαλ ρψξα αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε πθαληηθέο θαη ηξνθνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Γελ αλαγλσξίζζεθαλ 

εξγαζηεξηαθνί ρψξνη. 

Οξηζκέλεο πήιηλεο θαηαζθεπέο ζηνλ Καζηανά απνηεινχζαλ πξνθαλψο 

έδξαλα ή θιίλεο αλάπαπζεο, αιιά θαη ρψξνπο εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ. 

Μπνξνχζαλ επίζεο νξηζκέλεο λα έρνπλ απνζεθεπηηθφ ραξαθηήξα, αιιά, θαηά ηε 

γλψκε καο, δελ κνηάδνπλ κε ηα πήιηλα δνρεία πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηελ 

ηξέρνπζα ελφηεηα, επνκέλσο ηηο αλαθέξνπκε εδψ. Πεξηγξάθνληαη κε αξθεηέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη ην κφλν εκβφιηκν ζηνηρείν ζηε δνκή ηνπο ήηαλ ραιίθηα, σζηφζν ην 
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 Υξπζνζηφκνπ 1998, 335. 
67

 Παππά, φ.π. ππνζεκ. 15, 317. 
68

 Απγέξνο θ.ά., φ.π. ππνζεκ. 22, 361. 
69

 φ.π., 362. 
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 Μεζεκεξηαλή Σνχκπα, φ.π. ππνζεκ. 18, 122. 
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 Κακπίηνγινπ – Παπαδφπνπινο, φ.π. ππνζεκ. 40, 439, 443. 
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 Σνπινχκεο – Πεξηζηέξε 1991, 362. 
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 Παππά, φ.π. ππνζεκ. 35, 140. 
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ζηνηρείν απηφ δελ ηηο θαηαηάζζεη, θαη πάιη θαηά ηε γλψκε ηνπ γξάθνληνο, ζε απηέο 

πνπ ζπλδχαδαλ πειφ θαη ιίζν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νξηζκέλεο βξέζεθαλ θαηά 

νκάδεο ζηνλ ίδην ρψξν θαη παξά ηηο νκνηφηεηέο ηνπο, είραλ κάιινλ δηαθνξεηηθή 

ιεηηνπξγία. Μεξηθέο άιιεο νη νπνίεο ζπλδχαδαλ πειφ θαη ιίζν, αλαθέξνληαη επίζεο 

εδψ, γηα ιφγνπο πνπ εμεγήζεθαλ παξαπάλσ. 

Έλα ζχλνιν πήιηλσλ εμεδξψλ βξέζεθε ζην ηξψκα 24
74

 ηεο αλαζθαθήο ηνπ 

1979, ζην εζσηεξηθφ νηθίαο, καδί κε κεγάιν πήιηλν δνρείν πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ. Η κία απφ ηηο εμέδξεο, αλάκεζα ζην δνρείν απηφ θαη ηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν, 

ήηαλ θηηαγκέλε απφ αθαηέξγαζην πειφ. Σν αξρηθφ ηεο χςνο ζα ππεξέβαηλε ην 

δηαηεξεκέλν ησλ 0,20 κ., ελψ ην εκβαδφλ ηεο θάιππηε 1,5 πεξ. η.κ. Δπάλσ ηεο 

βξέζεθαλ πθαληηθά βάξε, ιίζνη θαη ιεπηή ιεπθή ζηάρηε. Θεσξήζεθε φηη εδψ 

ιεηηνπξγνχζε πηζαλψο έλαο αξγαιεηφο. Γεχηεξε εμέδξα, ζηε λφηηα γσλία ηνπ ζπηηηνχ, 

ήηαλ επηκήθεο κε ζηξνγγπιεκέλεο πιεπξέο. Σα ηνηρψκαηά ηεο, πάρνπο 0,10 κ., 

δηέθεξαλ απφ ην γέκηζκά ηεο θαζψο έσο ην χςνο ησλ 0,5 κ. πνπ δηαζψζεθαλ ήηαλ 

απφ αθαηέξγαζην ζηνηβαρηφ πειφ, ζε αληίζεζε κε ην εζσηεξηθφ, πνπ έθεξε θίηξηλν 

θαη γθξίδν πειφρσκα, κε ζηάρηεο θαη ραιίθηα. Η ηξίηε εμέδξα βξηζθφηαλ ζηε ΝΓ 

γσλία, φπνπ ηα φξηά ηεο θαηαδεηθλχνληαλ απφ ίρλε θσηηάο. Δίρε χςνο ηνπιάρηζηνλ 

0,20 κ. θαη δνκή απφ πειφρσκα θαη ραιίθηα. Η δεχηεξε θαη ηξίηε εμέδξα 

εξκελεχηεθαλ σο θαζίζκαηα, θξεβάηηα, ή πάγθνη γηα θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. ε άιιν 

ηκήκα θαηνηθίαο ηνπ ηξψκαηνο 23b
75

 ησλ αλαζθαθψλ ηνπ 1979 βξέζεθε επίζεο 

νξζνγψληα πήιηλε εμέδξα κε ηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο θακέλεο. Πεξηβαιιφηαλ απφ 

ζεηξά ιίζσλ θαη αξγηιφρσκα. Σν χςνο ηεο ήηαλ 0,15 πεξ. κ. ην ηξψκα 23a
76

 ηεο 

ίδηαο ρξνληάο, κέζα ζε ηκήκα νξζνγψληνπ θηεξίνπ, δηαηεξήζεθαλ εζηία θαη δχν 

εμέδξεο. ην ίδην ζπίηη ήξζαλ ζην θσο θαη νη δχν ιεθάλεο κε ηα βειαλίδηα, ζηηο νπνίεο 

αλαθεξζήθακε ζηελ ελφηεηα γηα ηνπο ιάθθνπο. Απφ ηηο δχν εμέδξεο ε κία ήηαλ 

νξζνγψληα, είρε χςνο 0,20 πεξ. κ. θαη ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε απφ ιίζνπο θαη σκφ 

πειφ. Η δεχηεξε απνηειείην απφ έλαλ θπθιηθφ δίζθν κε ιίζηλα ηνηρψκαηα θαη 

γέκηζκα απφ θηηξηλσπφ άςεην πειφ. Δίρε χςνο 0,10 πεξ. κ. 

Η παξνπζία ηεο ηειεπηαίαο απηήο θπθιηθήο εμέδξαο, αλάκεζα ζε άιιεο 

νξζνγψληεο ή πεξίπνπ νξζνγψληεο, ζηνλ Καζηαλά, καο δίλεη ηελ αθνξκή λα 

ζπδεηήζνπκε εδψ ηηο πεινθαηαζθεπέο ηνπ Αρτονηικού, ζπγθεθξηκέλα φζεο απφ 

εθείλεο είραλ ηε κνξθή εμεδξψλ, νξζνγψληαο ή ζηξνγγπιήο θάηνςεο. Σν ζχλνιν ησλ 

πεινθαηαζθεπψλ ηνπ Αξρνληηθνχ, φρη κφλν νη εμέδξεο – πιαηθφξκεο ηνπ, απνηειεί 

ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ θαηνηθηψλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο ησλ εθαηφ πεινθαηαζθεπέο ζηε ζέζε βξέζεθαλ νξγαλσκέλεο ζε 

ζχλνια, κε ηέζζεξηο ζε θαζέλα,νη νπνίεο θάιππηαλ ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο θαη 

παξαζθεπήο ηεο ηξνθήο, αιιά θαη ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ. 

Παξαηεξήζεθε φηη ζε λνηθνθπξηφ αληηζηνηρνχζαλ δχν ηέηνηα ζχλνια, δειαδή πεξί ηηο 

νθηψ πεινθαηαζθεπέο, κνηξαζκέλεο ζηα δχν άθξα ησλ ζπηηηψλ. Παξάιιεια ζηνπο 

ηνίρνπο ησλ νηθεκάησλ δηαηάζζνληαλ νη ζρεηηθέο κε ηελ παξαζθεπή ηεο ηξνθήο, ελψ 

ζηνλ θεληξηθφ ηνπο άμνλα νη πξννξηδφκελεο γηα απνζήθεπζε
77

. Τπνδείρζεθε θαη 

δηαρσξηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπλφισλ, κεηά ηελ αλαζθαθή ηεο Οηθίαο Γ, φπνπ ζηξνί 

θαηαιάκβαλαλ ην πιήξεο πιάηνο ηνπ ρψξνπ. ε νξηζκέλεο πεινθαηαζθεπέο 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, πνπ βξέζεθαλ σζηφζν καδί, αλαγλσξίζηεθαλ δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο
78

, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 
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ζπζρεηίζηεθαλ απνζεθεπηηθά αγγεία θαη ιίζηλα εξγαιεία (κπιφπεηξεο). Δπίζεο 

«πειφθηηζηα» αγγεία κεγάινπ κεγέζνπο, πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ ίδην πειφ 

κε εθείλεο. Δκβφιηκν πηζαλψο ζηνηρείν ήηαλ ε πεξηζηαζηαθή απνθάιπςε ηεζζάξσλ 

παηδηθψλ εγρπηξηζκψλ θαη εληαθηαζκψλ ζε ηέηνηα ζχλνια. ιεο απηέο νη 

πεινθαηαζθεπέο εληάρζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία, πνπ ζπκπεξηέιαβε εζηίεο 

θαη θιηβάλνπο. Η ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κεηά ηηο αλαζθαθέο ηνπ 2000
79

 θαη 

2001
80

. Γηαθξίζεθαλ νη εμήο θαηεγνξίεο: θνχξλνη (I), πιαηθφξκεο (II), θπθιηθέο 

πεινθαηαζθεπέο κεγάινπ (III) θαη κηθξνχ (IV) κεγέζνπο, θαζψο θαη ζχλζεηεο 

πεινθαηαζθεπέο (V). νλ ηχπν Ι αλαθεξζήθακε ζηελ ελφηεηα γηα ηνπο θιηβάλνπο θαη 

ηηο εζηίεο. Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφινηπσλ ηχπσλ ππνδεηθλχνπλ φηη ζηηο 

εμέδξεο-πιαηθφξκεο, πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί κφλν ν ηχπνο ΙΙ, ν νπνίνο ζπλδχαδε ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ΙΙ. Πιαηθφξκεο: Δπίπεδεο, ηεηξάπιεπξεο επηθάλεηεο ρξήζεο, 

ρσξίο ηνηρψκαηα, αλάκεζά ηνπο κία εκηθπθιηθή. Πέληε θαιά δηαηεξεκέλα 

παξαδείγκαηα κε κέζεο δηαζηάζεηο 0,60 x 0,70 πεξ. κ., έδεημαλ θαηαζθεπή απφ 

ζπκπαγή πειφ πάρνπο 0,05-0,06 κ. Η ππνδνκή ηνπο ήηαλ πνηθίιε: δχν έθεξαλ 

ππφζηξσκα νζηξάθσλ θαη κία πιέγκα θαιακηψλ. Δξκελεχηεθαλ σο πάγθνη εξγαζίαο 

γηα ηξνθνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο βξέζεθαλ θνληά ζε θνχξλνπο ή 

ζηξνχο. 

πλερίδνληαο ηελ αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο πεινθαηαζθεπψλ απφ ην Αρτονηικό, 

είλαη ψξα λα πεξάζνπκε ζε κία άιιε θαηεγνξία ζηνηρείσλ ηνπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, 

απηή ησλ θηβωηίωλ – «ληνπιαπηώλ», πνπ είλαη γλσζηά θπξίσο απφ ηελ ελ ιφγσ ζέζε 

αιιά θαη απφ ηνπο ηηαγξνχο, ηνλ Καζηαλά θαη ηε Μεζεκεξηαλή Σνχκπα Σξηιφθνπ. 

Πήιηλεο θαη απηέο, θαίλεηαη φηη είραλ ζπλήζσο απνζεθεπηηθφ ραξαθηήξα, αλ θαη 

νξηζκέλα ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε κία πεξίπησζε (ηχπνο IV Αξρνληηθνχ), 

ππνδεηθλχνπλ φηη κία νκάδα ίζσο πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ζηηο εζηίεο. 

ηνλ ηχπν ΙΙΙ ηνπ Αξρνληηθνχ θαηαρσξήζεθαλ «κεγάιεο θπθιηθέο ή 

ειιεηςνεηδείο πεινθαηαζθεπέο». Η δηάκεηξφο ηνπο έθηαλε ζηα 1-1,5 κ. Σα θάζεηα 

ηνηρψκαηά ηνπο δελ δηέθεξαλ ζε πάρνο απφ ηνπ ηχπνπ Ι (πιαηθφξκεο), θαζψο είραλ 

πάρνο 0,05-0,07 κ. Γηαηεξήζεθαλ ζε χςνο έσο 0,24 κ. Αλάκεζα ζηα επηά δείγκαηα, 

έλα έθεξε ππφζηξσκα νζηξάθσλ. Η δνκή ηνπο απνηειείην ζπλήζσοε απφ πειφρσκα 

κε πξνζκείμεηο, φπσο άρπξα, ραιίθηα, ζξαχζκαηα νζηξέσλ θ.ά. Αλαγλσξίζηεθε ζε 

απηέο απνζεθεπηηθφο ραξαθηήξαο, ιφγσ ηεο κνξθήο θαη ησλ κεγάισλ ηνπο 

δηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηεο νκνηφηεηάο ηνπο κε εθείλεο απφ ην «Bin Complex» ησλ 

ηηαγξψλ. ηνλ ηχπν IV ην ζρήκα ηνπο είλαη θαη πάιη θπθιηθφ ή ειιεηςνεηδέο, 

σζηφζν ραξαθηεξίδνληαη σο «κηθξνχ κεγέζνπο»: ε δηάκεηξφο ηνπο έθηαλε ηα 0,40-

0,60 κ. Δίραλ, σο ζπλήζσο, θάζεηα ηνηρψκαηα, πάρνπο 0,04-0,08 κ., ηα νπνία 

δηαηεξνχληαλ ζε χςνο θπκαηλφκελν κεηαμχ 0,15 θαη 0,24 κ. Βξέζεθαλ δεθαηξείο 

αλάινγεο πεινθαηαζθεπέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πειφρσκα ή πην θαζαξφ πειφ. 

Μηα παξαηήξεζε ππνδεηθλχεη φηη ζα έπξεπε πηζαλψο λα κεηαθηλεζνχλ ζηηο εζηίεο: 

αλαθέξεηαη φηη «αλ θαη ηα ίρλε θαχζεο πνπ νη πεξηζζφηεξεο έθεξαλ ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ σο εζηίεο, δελ απνθιείζζεθε γηα νξηζκέλεο πηζαλή απνζεθεπηηθή 

ρξήζε». ην εζσηεξηθφ κηαο απφ απηέο βξέζεθε αγγείν, πνπ ππνδεηθλχεη φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο ζήθεο γηα παξφκνηα ζθεχε. Σέινο, ν ηχπνο V 

πεξηιακβάλεη ζχλζεηεο πεινθαηαζθεπέο, ηέζζεξηο ζπλνιηθά, πνπ ζπλδχαδαλ 

δηαθνξεηηθά κνξθνινγηθά ζηνηρεία: Α) Δπίπεδε επηθάλεηα ρξήζεο απφ ζπκπαγή 

πειφ, δηαζηάζεσλ 0,73 x 0,65 κ., κε θπθιηθή θνηιφηεηα δηακέηξνπ 0,28 κ. θαη βάζνπο 

0,10 κ. ζηε κία πιεπξά ηεο, έθεξε έληνλα ίρλε θαχζεο. Γηακνξθσλφηαλ εθεί θαη κία 
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εκηθπθιηθή βάζπλζε δηακέηξνπ 0,39 κ. Η πεινθαηαζθεπή απνδφζεθε ζε 

εμεηδηθεπκέλε νηθνηερληθή δξαζηεξηφηεηα. Β) Γηπιή θαηαζθεπή κε έληνλα ίρλε 

θαχζεο θνληά ζηελ πξνεγνχκελε. πλδχαδε θπθιηθή ζρεδφλ θαηαζθεπή κε 

ηνηρψκαηα (δηαζηάζεηο: δηάκεηξνο 0,37 κ., χςνο 0,03 κ., πάρνο 0,035 κ.) θαη ζπκθπή 

πεηαιφζρεκε. Αλαγλσξίζηεθε έλα παξάιιειφ ηεο ζην ιεγφκελν «Bin Complex» ησλ 

ηηαγξψλ, ζρεηηδφκελν κε ηελ επεμεξγαζία ζηηεξψλ. Γ) Σξεηο κηθξνχ κεγέζνπο 

θαηαζθεπέο κνηξάδνληαλ θνηλά ηνηρψκαηα. Οη δχν ήηαλ θπθιηθέο κε πεξηρείισκα θαη 

ε ηξίηε πεηαιφζρεκε. Γηάκεηξνο: 0,25-0,30 κ. πζρεηίζηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπο κε 

παξαθείκελν θνχξλν. Γ) Μία αθφκα θπθιηθή θαηαζθεπή κε πεξηρείισκα πεξηείρε 

πξνέθηαζε, πνπ φξηδε πηζαλψο ηε ζέζε παηδηθνχ εγρπηηζκνχ. ηελ πξνέθηαζε θαη 

θνληά ζην ηαθηθφ αγγείν βξέζεθαλ άλζξαθεο θαη ζπφξνη. ηνλ άκεζν πεξηβάιινληα 

ρψξν βξέζεθαλ άιιεο πεινθαηαζθεπέο, πνπ εληάζζνληαη ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

ηχπνπο Ι-ΙV. 

ηνπο Σιηαγρούς βξέζεθαλ πεινθαηαζθεπέο νη νπνίεο έδσζαλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο φλνκα ζε ρψξν γλσζηφ βηβιηνγξαθηθά σο “Bin Complex”
81

, 

πνπ ίζσο ζα κπνξνχζακε λα ηνλ κεηαθξάζνπκε σο «ζχλνιν απνζεθεπηηθψλ 

θηβσηίσλ». Σα θηβψηηα απηά ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα επάλσ ζην δάπεδν απφ ππφιεπθν 

πειφ ή θνλίακα, κε ηνηρψκαηα πάρνπο 0,07-0,08 κ. Σα πεξηζζφηεξα ήηαλ θπθιηθά ή 

ζρεδφλ θπθιηθά, κε δηάκεηξν πνπ κεησλφηαλ ζηαδηαθά πξνο ηα επάλσ θαη έθηαλε έσο 

ηα 0,80 κ. Βξέζεθε έλα πνιχ κεγαιχηεξν, ειιεηςνεηδέο, κήθνπο 2 κ. Σα ηνηρψκαηα 

ησλ πήιηλσλ απηψλ θηβσηίσλ δηαηεξήζεθαλ ζε χςνο 0,30 πεξίπνπ κ., ελδερνκέλσο 

φκσο λα ήηαλ αξρηθά ςειφηεξα. Η εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα είρε δερζεί επεμεξγαζία 

ζε βαζκφ ιείαλζεο. Έλαο ζπλδπαζκφο θηβσηίσλ, πνπ ζπκίδεη κία απφ ηηο ζχλζεηεο 

πεινθαηαζθεπέο ηνπ Αξρνληηθνχ, απνηειείην απφ δχν, έλα θπθιηθφ, δηακέηξνπ 0,40 

κ., ζε επαθή κε δεχηεξν, ειιεηςνεηδέο, αλάινγσλ δηαζηάζεσλ θαη αλνηρηή πιεπξά. 

Δίραλ δερζεί ιείαλζε φρη κφλν εμσηεξηθά αιιά θαη εζσηεξηθά. Σξία απνζεθεπηηθά 

θηβψηηα βξέζεθαλ θαη κεηαμχ ησλ επξεκάησλ ηεο «Μαθξάο Οηθίαο» ζηελ ίδηα ζέζε. 

Σφζν νη πεινθαηαζθεπέο κε κνξθή θηβσηίνπ απφ ην Αξρνληηθφ αιιά θαη 

εθείλεο απφ ηνπο ηηαγξνχο καο παξαπέκπνπλ ζε κεξηθέο απιέο ειιεηςνεηδείο απφ 

ηνλ Καζηαλά θαη ζε νξηζκέλεο ζχλζεηεο απφ ηε Μεζεκεξηαλή Σνχκπα Σξηιφθνπ. 

ηνλ Καζηανά, ζηελ νηθία κε ηηο ηξεηο εμέδξεο νη νπνίεο πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ (ηξψκα 24
82

 1979), κεγάιν δνρείν απφ άςεην πειφ, πνπ φκσο θάεθε, 

θνληά ζηνλ βφξεην ηνίρν, είρε ειιεηπηηθφ ζρήκα θαη δηαζηάζεηο πεξ. 1.30 x 0.90 κ. Σα 

ηνηρψκαηά ηνπ είραλ πάρνο 0,10 κ. θαη δηαηεξνχληαλ ζε χςνο 0,20 κ. ην εζσηεξηθφ 

ηεο πεινθαηαζθεπήο βξέζεθε αγγείν. Δξκελεχηεθε σο απνζεθεπηηθή, ίζσο δνρείν 

γηα δεκεηξηαθά. Παξφκνηα πεινθαηαζθεπή βξέζεθε θαη ζην ακέζσο παξαθείκελν 

ζπίηη, ειιεηςνεηδήο, κε ηνηρψκαηα χςνπο 0,40 πεξ. κ., θαηαζθεπαζκέλα απφ σκφ 

ζηνηβαρηφ πειφ. Σν γεγνλφο φηη ζε δχν γεηηνληθά ζπίηηα βξέζεθαλ παξφκνηεο 

απνζεθεπηηθέο πεινθαηαζθεπέο ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη θαη άιιεο θαηνηθίεο 

ζηνλ Καζηαλά ζπλνδεχνληαλ απφ αλάινγν εμνπιηζκφ. 

ηε Μεζημεριανή Τούμπα ζχλνια απνζεθεπηηθψλ αγγείσλ απφ πειφ 

θαίλεηαη φηη είραλ εμππεξεηήζεη παξφκνηεο απνζεθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο κε απηέο απφ 

ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο. ην αλαζθαθηθφ ηεηξάγσλν ηεο ιεγφκελεο «Κακέλεο 

Οηθίαο» (Σνκή ΙΙ – Οηθνδνκηθή θάζε 4
83

) κεηαμχ άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ νηθηαθνχ 

εμνπιηζκνχ, φπσο κηα εζηία θαη έλαο θνχξλνο, απνθαιχθζεθαλ ηα εμήο ζχλνια: Α) 

Γχν αγγεία παθησκέλα ζε πειφ ζπλνδεπφκελα απφ κηθξφηεξν κε ηνλ ππζκέλα ηνπ ζε 

ςειφηεξν επίπεδν, θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ ίδην πειφ κε ηα άιια, ζηε ΝΑ γσλία 
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ηνπ αλαζθαθηθνχ ηεηξαγψλνπ. Σν κηθξφηεξν αγγείν είρε απνξξνέο πξνο ηα δχν 

κεγαιχηεξα
84

. Β) Πιάη ζηνλ θνχξλν, ζηε ΝΓ πιεπξά ηνπ ηεηξαγψλνπ, ηξία 

απνζεθεπηηθά αγγεία θαηαζθεπαζκέλα θαηά ρψξαλ απφ σκφ πειφ. 

 

Φαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη ν νηθηαθφο εμνπιηζκφο ησλ ζπηηηψλ ηεο ΠΔΥ 

ζηε Μαθεδνλία είρε ζπκπεξηιάβεη ηξνθνπαξαζθεπαζηηθέο θαη απνζεθεπηηθέο 

θαηαζθεπέο. Δπίζεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζίκεπαλ σο θιίλεο θαη θαζίζκαηα ή πάγθνη 

γηα δηάθνξεο νηθνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωο απνζεθεπηηθέο κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ φζεο είραλ θνίιν εζσηεξηθφ, αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα ηνπο, πνπ 

κπνξνχζε λα είλαη ζηξνγγπιφ, ειιεηπηηθφ ή νξζνγψλην. Σξνθνπαξαζθεπαζηηθή 

ιεηηνπξγία ίζσο επηηεινχζαλ νη ζπκπαγείο, πνπ δηακφξθσλαλ επίπεδεο θαη ηζρπξέο 

επηθάλεηεο, πηζαλψο απφ ιίζν, φπνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεηαη θνπή ηνπ θξέαηνο, 

άιεζκα ησλ δεκεηξηαθψλ θ.ά. Απφ ηα επξήκαηα κηαο εμέδξαο ζηνλ Καζηαλά 

ζπκπεξαίλνπκε φηη νξηζκέλεο επίπεδεο ζα ζπλδένληαλ κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

ιεηηνπξγία ελφο αξγαιεηνχ. Σέινο, αλ θαη είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

απφ ηα ζπλεπξήκαηα, νξηζκέλεο επηθάλεηεο ζα πξννξίδνληαλ γηα ηελ αλάπαπζε ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ πξντζηνξηθνχ λνηθνθπξηνχ. 

 

 

 

3. Λάκκοι 
 

 Η αλεχξεζε ιάθθσλ ζηνπο νηθηζκνχο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ έρεη 

εγείξεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θπξίσο κε ηελ απνζεθεπηηθή ή 

απνξξηκκαηηθή ηνπο ρξήζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ απνδεηρζεί ή ζεσξεζεί βάζηκα φηη 

έλαο ιάθθνο δελ απνηειεί ηπραία κεηαγελέζηεξε παξαβίαζε ζε έλα αξραηνινγηθφ 

ζηξψκα, μεθηλά ε ζπδήηεζε γηα ην ζθνπφ πνπ επηηεινχζε θαη, ζπρλά, γηα ηε ζέζε ηνπ 

ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ ησλ νηθνδνκεκάησλ. Λάθθνη έρνπλ πεξηζηαζηαθά 

ηαμηλνκεζεί ζε ηχπνπο, ζπζρεηηζηεί κε παξαθείκελέο ηνπο θαηαζθεπέο, ή απιψο 

ζεκεησζεί ρσξίο πεξαηηέξσ εξκελείεο. Οη αλαθνξέο ζ’ απηνχο πνηθίινπλ απφ 

ιεπηνκεξείο, νπφηε αλαγξάθνληαη ζαθψο ην πεξηερφκελν θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο, έσο 

γεληθέο, νπφηε απιψο δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμή ηνπο. 

Θα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζηα επξήκαηα απφ ηα Σέρβια, θαζψο εθεί έγηλε 

πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ ιάθθσλ ζε δχν θαηεγνξίεο θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο. Παξαηεξήζεθε ε παξνπζία δχν νκάδσλ ιάθθσλ ηεο 

ΠΔΥ, γηα ηνπο νπνίνπο εθθξάζηεθε ε γεληθή άπνςε φηη, θαζψο ήηαλ αβαζείο θαη 

αθαλφληζηνη, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ρξεζηκεχζεη σο πεγή πξνέιεπζεο ηνπ ρψκαηνο 

θάιπςεο ησλ ηνίρσλ. εκεηψλεηαη επίζεο φηη αλάκεζα ζε δηάθνξνπο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο, νη νπνίνη βξέζεθαλ ζε απιέο θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθνδνκεκάησλ θαη 

αλαγλσξίζζεθαλ απφ ζπγθεληξψζεηο θακέλσλ δεκεηξηαθψλ θαη νζπξίσλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ιάθθνη, πνπ φηαλ εληνπίζζεθαλ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί πηα σο 

απνζέηεο απνξξηκκάησλ, σζηφζν ε αξρηθή ηνπο ρξήζε ήηαλ πηζαλψο απνζεθεπηηθή. 

ηε κία νκάδα ιάθθσλ βξέζεθαλ θηηξηαθά θαηάινηπα, φπσο θακέλεο κάδεο ιάζπεο 

κε εληππψζεηο θαιακηψλ. Η δεχηεξε πεξηείρε ρψκα θαη απνξξίκκαηα
85

.  

Οκάδα 1: ήηαλ ε πνιππιεζέζηεξε (αξηζκνχζε πεξί ηα 16 παξαδείγκαηα), θαη 

εληνπίζζεθε κέζα ζηα δάπεδα ηεο θάζεο 9. Οη ιάθθνη ηεο νκάδαο βξέζεθαλ γεκάηνη 

νηθνδνκηθά θαηάινηπα απφ ζθιεξφ πειφ, πνπ δελ είραλ θαεί, ελψ δηαηήξεζαλ ίρλε 
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απφ δνθνχο θαη θιαδηά, πξνθαλέο νηθνδνκηθφ πιηθφ, ην νπνίν ηνπο ζθξάγηζε φηαλ ε 

αξρηθή ιεηηνπξγία ησλ νξπγκάησλ απηψλ δελ ζα πθίζηαην πιένλ
86

. Οξηζκέλα δάπεδα 

ηεο θάζεο 9 δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζπζρεηηζηνχλ ζηξσκαηνγξαθηθά κε εθείλνπο, ιφγσ 

ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ηνπο. Παξαηεξήζεθε σο ρξνλνινγηθή έλδεημε φηη νη ιάθθνη 

ηεο νκάδαο απηήο, εμαηξνπκέλσλ δχν, ζθξαγίζζεθαλ απφ ηηο απιέο ηεο θάζεο 10 ή 

απφ πήιηλα δάπεδα, επνκέλσο ζα ήηαλ ζε ρξήζε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο 9. 

Απφ ηηο δχν αλαθεξζείζεο εμαηξέζεηο, ζηε κία πεξίπησζε ν ιάθθνο ζθξαγίζζεθε πξηλ 

απφ ην ηέινο ηεο θάζεο 9, ελψ ζηε δεχηεξε επηβεβαηψζεθε ε ρξήζε ηνπ θαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο θάζεο 10. 

Οκάδα 2: πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε δηάθξηζε ηεο νκάδαο απηήο 

ζηεξίρζεθε ζε έλα κφλν παξάδεηγκα, επνκέλσο ζα κπνξνχζε λα κελ είλαη 

γεληθεπκέλε, ή λα εκπίπηεη ζε πεξηζψξηα ζθάικαηνο. Ωζηφζν, νθείινπκε λα ηελ 

παξαζέζνπκε, εθφζνλ έρεη βηβιηνγξαθηθά θαηαρσξεζεί. Ο ιάθθνο ηεο νκάδαο 2 

ζεσξήζεθε ζχγρξνλνο κε δχν δάπεδα, έλα ιίζηλν θαη έλα απφ παηεκέλν ρψκα, ελψ ε 

ρξήζε ηνπ είρε καθξά δηάξθεηα: έλα απφ ηα νξχγκαηα ηεο θάζεο 8 δέρζεθε 

νηθνδνκηθά θαηάινηπα θαη ζηε ζπλέρεηα ζθξαγίζηεθε κεξηθψο απφ ζθιεξή πεηξψδε 

επηθάλεηα, κεξηθψο απφ ρσκάηηλν δάπεδν. Σν ηειεπηαίν παξαβηάζηεθε απφ ζρεηηθά 

αβαζή αιιά επξχ ιάθθν πνπ εηζρψξεζε θαη ζην γέκηζκα ηνπ νξχγκαηνο ηεο θάζεο 8, 

σζηφζν ην πεξηερφκελφ ηνπ ζηάζεθε δπλαηφλ λα δηαθξηζεί κε ζαθήλεηα, θαζψο ν 

ιάθθνο δελ πεξηείρε δνκηθά θαηάινηπα, αιιά ιίζηλα, θεξακηθά θαη νζηέηλα 

ζξαχζκαηα. Τζηεξφηεξν δάπεδν απφ θίηξηλν πειφ, πνπ αλήθε ζε θαηαζθεπή ηεο 

θάζεο 9, ζηελ νπνία απνδφζεθαλ ηξεηο ηνίρνη θαη κεξηθέο παζζαιφηξππεο, δελ 

παξαβίαζε ηα φξηα ηνπ ιάθθνπ, ν νπνίνο ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνλ 

νηθηζκφ ηεο θάζεο 10
87

. 

 ε δηάθνξνπο άιινπο νηθηζκνχο εληνπίζζεθαλ ιάθθνη, πνπ ζπρλά 

ζπζρεηίζηεθαλ κε θαηνηθίεο, σζηφζν ε ρξήζε ηνπο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ήηαλ θάζε 

άιιν παξά βέβαηε. Μαο θάλεη εληχπσζε ε αλαθνξά γηα κεγάινπο ιάθθνπο ζην 

Μάνδαλο κε δηάκεηξν 2 κ. θαη βάζνο 1,20 κ., νη νπνίνη ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ ΠΔΥ, 

είραλ σζηφζν δηαηαξάμεη ηηο λενιηζηθέο επηρψζεηο
88

. Γελ βξήθακε θάπνηα 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή ρξήζε ηνπο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιάθθνη έρνπλ εξκελεπζεί σο θαζαξά 

απνξξηκκαηηθνί, γηα παξάδεηγκα νη πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ εληνπίζζεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ ειιεληθψλ αλαζθαθψλ ηεο πεξηφδνπ 1986-1996 ζην Νηικιλί Τας
89

. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ιάθθνη, πνπ εηζρσξνχζαλ ζηα λενιηζηθά ζηξψκαηα
90

, πεξηείραλ 

ζηξψκα ζηάρηεο κε φζηξαθα, νζηά δψσλ, φζηξεα θαη απαλζξαθσκέλνπο θαξπνχο. 

Υξνλνινγήζεθαλ ζηε θάζε ΙΙΙΑ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα θηηξηαθά 

θαηάινηπα ηεο ΠΔΥ ζηε ζέζε ρξνλνινγνχληαη ζηε θάζε ΙΙΙΒ. Οη Γάιινη ζπζρέηηζαλ 

έλαλ ιάθθν, επίζεο απνξξηκκαηηθφ, κε θιίβαλν, θαζψο βξέζεθε θάησ απφ ηνλ 

θνχξλν θαη κάιινλ ζα ρξεζίκεπε γηα ηηο ζηάρηεο. ε άιινλ βξέζεθαλ ζηάρηεο, 

απαλζξαθσκέλα νζηά δψσλ θαη ζξαχζκαηα αγγείσλ, πνπ βέβαηα παξνπζηάδνπλ 

εηθφλα απνξξηκκάησλ, σζηφζν είλαη πηζαλφ θαηά ηνπο αλαζθαθείο λα επξφθεηην γηα 

ηα θαηάινηπα κηαο εζηίαο παξά γηα φξπγκα ζθακκέλν ζην έδαθνο
91

. Οη ιάθθνη πνπ 

εληνπίζζεθαλ ζηα δάπεδα ηεο Τούμπας Αγτιάλοσ Β
92

 (πεξί ηα κέζα ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο), 
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είραλ ζπλήζσο θπθιηθφ ζρήκα θαη ήηαλ ζθακκέλνη ζην θπζηθφ έδαθνο. Η δηάκεηξφο 

ηνπο θπκαηλφηαλ απφ 0,50 έσο θαη 1,10 κ. θαη ην βάζνο ηνπο πξνζέγγηδε ηα 0,80 κ. 

Σελ πηζαλή απνξξηκκαηηθή ηνπο ρξήζε ππέδεημε ε απνπζία επαιιείςεσλ απφ ηα 

ηνηρψκαηά ηνπο. Γχν απφ απηνχο εληνπίζζεθαλ ζε επαθή κε εζηίεο. ην Κρσονέρι 

εληνπίζζεθε απνξξηκκαηηθφο ιάθθνο, ν νπνίνο ζπζρεηίζηεθε κε ην δεχηεξν επίπεδν 

ηεο ΠΔΥ απφ ηε ζέζε
93

. Έλαο κεγάινο ιάθθνο ζηε Μεζημεριανή Τούμπα (Σνκή ΙΙΙ 

– Οηθνδνκηθή θάζε 3 Σνκήο ΙΙα
94

) παξνπζίαδε αθαλφληζηε θπθιηθή θάηνςε, κε 

αθηίλα 2 κ. επάλσ θαη 1 κ. ζηε βάζε ηνπ. Αλ θαη ην βάζνο ηνπ δελ δηεπθξηλίδεηαη, 

ζπκπεξαίλνπκε απφ ηα ζπκθξαδφκελα φηη ζα μεπεξλνχζε ηα 1,50 κ., θηάλνληαο ίζσο 

θαη έσο ηα 2,50 κ. Ήηαλ ιάθθνο απνξξηκκάησλ, γεκηζκέλνο κε νηθνδνκηθά πιηθά θαη 

θηλεηά επξήκαηα. 

ε άιινπο ιάθθνπο απνδφζεθε απνζεθεπηηθή ιεηηνπξγία, βάζεη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζπλήζσο ιφγσ επαιείςεσλ πεινχ. Σέηνηα ζα ήηαλ ε ρξήζε 

ελφο ιάθθνπ ζηα Λειβάδια Αιανής, ηα ηνηρψκαηα ηνπ νπνίνπ έθεξαλ επάιεηςε 

πεινχ, πεξηείρε δε αγγείν, φζηξαθα άιισλ θαη θακέλα νζηά δψσλ. Έλαο αθφκα 

ιάθθνο, ζε θνληηλή απφζηαζε, δελ αλαθέξεηαη σο θέξσλ επάιεηςε, ζεκεηψλεηαη 

φκσο φηη ην πεξηερφκελφ ηνπ ήηαλ αλάινγν
95

. ην ιεγφκελν “Bin Complex” ησλ 

Σιηαγρών απνθαιχθζεθαλ επίζεο ιάθθνη νξηνζεηεκέλνη κε πειφ
96

. Η απνζεθεπηηθή 

ηνπο ρξήζε εληζρχεηαη πηζαλψο θαη απφ ηηο ππφινηπεο θαηαζθεπέο πνπ βξέζεθαλ ζην 

ρψξν θαη έδσζαλ, εμάιινπ, ην ζρεηηθφ φλνκα ζην ζχλνιν. ην Νηικιλί Τας, εθηφο 

απφ ηνπο απνξξηκκαηηθνχο ιάθθνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, θαίλεηαη φηη ζα 

ππήξραλ θαη απνζεθεπηηθνί, φπσο καξηπξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα δχν παξαθάησ 

επξήκαηα: Έλαο απφ ηνπο ιάθθνπο ησλ ειιεληθψλ αλαζθαθψλ ηνπ 1986-1996 

ζεσξήζεθε ζηξφο, έθεξε δε ζηνλ ππζκέλα ηνπ νπνίνπ επίρξηζκα πεινχ
97

. ηηο 

γαιιηθέο αλαζθαθέο βξέζεθε ιάθθνο πνπ πεξηείρε ηα ζξαχζκαηα κεγάινπ αγγείνπ κε 

άγλσζην πξννξηζκφ
98

. Πξνθαλή απνζεθεπηηθή ρξήζε είραλ δχν ιεθάλεο κε 

βειαλίδηα ζηνλ Καζηανά (1979: ηξψκα 23a
99

) απφ ηηο νπνίεο ε κία, ζε επαθή κε 

εζηία, είρε εχξνο 0,20 πεξ. κ. θαη βάζνο 0,10. Η άιιε αλαθέξεηαη σο ιίγν 

κεγαιχηεξε. Θα κπνξνχζακε βεβαίσο λα ηηο αλαθέξνπκε ζηελ ελφηεηα κε ηηο 

δηάθνξεο άιιεο θαηαζθεπέο εζσηεξηθνχ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, φπνπ πεξηγξάθνληαη 

θαη άιια ιεθαλφζρεκα αληηθείκελα ζθακκέλα ζην έδαθνο. Οξηζκέλεο θνξέο 

απνζεθεπηηθνί ιάθθνη ή ζηξνί ραξαθηεξίζηεθαλ έηζη ιφγσ ηεο απνπζίαο ελδείμεσλ 

ψζηε λα ραξαθηεξηζηνχλ σο δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπέο. ηελ Πενηάπολη γηα 

παξάδεηγκα, αλάκεζα ζηα επξήκαηα ηεο θάζεο ΙΙ, έλαο «ζηξφο» ζεσξήζεθε σο 

ηέηνηνο επεηδή δελ παξνπζίαδε ίρλε θσηηάο, πνπ ζα ηνλ ραξαθηήξηδαλ σο εζηία. Γηα 

έλαλ άιιν ιάθθν ηεο ίδηαο θάζεο απφ ηε ζέζε, αλαθέξεηαη απιψο ε παξνπζία ηνπ
100

. 

 Οξηζκέλνη ιάθθνη παξέκεηλαλ αλεξκήλεπηνη, ή απνδφζεθαλ ζε απηνχο 

πηζαλέο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. ην ζηξψκα ηξψκα 22b
101

 ηνπ Καζηανά βξέζεθε 

θπθιηθφο ιάθθνο κε απφηνκα ηνηρψκαηα, γηα ηνλ νπνίν δελ απνθιείζζεθε ε 

πηζαλφηεηα λα αλήθεη ζε έλαλ ηαθηθφ ιάθθν. ηνλ Μολσβόπσργο νη δχν νηθίεο ηνπ 

αξραηφηεξνπ νηθηζκνχ ζπλνδεχνληαλ απφ ιάθθνπο θνληά ζην αλαηνιηθφ ηνπο άθξν, 
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ησλ νπνίσλ ε ρξήζε δελ εξκελεχηεθε
102

. Δπίζεο, θάησ απφ ιηζφζηξσην δάπεδν ηνπ 

πζηεξφηεξνπ νηθηζκνχ βξέζεθε ειιεηςνεηδήο ιάθθνο, πνπ πξνο ηνλ ππζκέλα ηνπ 

ζηέλεπε. Δίρε γεληθέο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ήηαλ 2 x 1 κ. θαη βάζνο 0,40 κ. Σνλ 

νξηνζεηνχζαλ ιίζνη ζηεξηγκέλνη κε πειφ. Πεξηείρε ζηάρηεο, θάξβνπλα, φζηξαθα 

αγγείσλ θαη ιίγα νζηά δψσλ. Η ρξήζε ηνπ απνδφζεθε ζε θνχξλν
103

. 

 

Λάθθνη θπθιηθνί ή ειιεηςνεηδείο, δηαθφξσλ κεγεζψλ, είραλ γεληθά 

εμππεξεηήζεη ηα λνηθνθπξηά ηεο καθεδνληθήο ΠΔΥ, σζηφζν ε αξρηθή ηνπο ρξήζε, 

πξνθαλψο απνξξηκκαηηθή ή απνζεθεπηηθή είλαη γεληθά αβέβαηε, θαζψο 

απνθαιχπηνληαη ζπρλά λα επηηεινχλ δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία απφ απηή γηα ηελ νπνία 

πξννξίδνληαλ. Σν πηζαλφηεξν είλαη λα έρνπλ ρξεζηκεχζεη ηειηθά σο «θάιαζνη 

αρξήζησλ», σζηφζν ε πηζαλή απνζεθεπηηθή ηνπο ρξήζε ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί 

βάζηκα ζε πεξηπηψζεηο επάιεηςεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο κε πειφ ή νξηνζέηεζεο ηνπ 

ρείινπο ηνπο κε αλάινγν πιηθφ. ε κία πεξίπησζε, παξά ηελ κεηέπεηηα 

απνξξηκκαηηθή ηνπο ρξήζε, αληηκεησπίζζεθαλ σο πεγέο πξνέιεπζεο νηθνδνκηθνχ 

πιηθνχ, δειαδή ηνπ πεινρψκαηνο ην νπνίν είρε επελδχζεη ηνίρνπο απφ αρπξνπειφ, αλ 

θαη απνζεθεπηηθή επίζεο ιεηηνπξγία ηνπο δελ απνθιείζηεθε. ηαλ ζπλδπάδνληαλ κε 

θιηβάλνπο θαίλεηαη φηη πξννξίδνληαλ γηα ηελ απφξξηςε πιηθνχ κεηά απφ ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ ζεξκηθψλ απηψλ θαηαζθεπψλ. Μία δχν πεξηπηψζεηο νθείινληαη ζε 

πξφζεζε εληαθηαζκνχ. Λάθθνη έρνπλ ελδερνκέλσο παξεξκελεπηεί, θαζψο ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θιίβαλνη ή εζηίεο. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο έρνπλ 

γεληθά εληνπηζζεί ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ. 

 

 

 

4. Η λειηοςπγία ηων σώπων 

 

 ην ηέινο ηεο εξγαζίαο καο θαη πξηλ ζπγθεληξψζνπκε ζε έλα χζηαην ηκήκα 

ηεο δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ιίγν πνιχ έρνπλ ήδε ζπλνςηζζεί ζηα θεθάιαηα ηεο 

ζπδήηεζήο καο γηα ηελ νηθηζηηθή ηεο καθεδνληθήο ΠΔΥ, λνκίδνπκε φηη είκαζηε ζε 

ζέζε λα πνχκε δπν ιφγηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνηθνθπξηνχ ηεο επνρήο απηήο, απινχ 

πξνθαλψο ζηε δνκή ηνπ θαη πξννξηδφκελνπ θπξίσο γηα ηελ επηηέιεζε βαζηθψλ 

δσηηθψλ θαζεκεξηψλ ζπλεζεηψλ. Γελ «αλνίγνπκε» ρσξηζηφ θεθάιαην γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφλ, θαζψο ηα θχξηα θξηηήξηα γηα ην ζέκα καο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηηο 

θαηαζθεπέο ηνπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο 

ελφηεηεο. Ο εληνπηζκφο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ, ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ, καο 

θαζνδεγεί ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ην εκεξήζην πξφγξακκα ηνπ 

πξντζηνξηθνχ θαηνίθνπ ηεο Μαθεδνλίαο, σζηφζν ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ θαη φρη 

απνιχησο. Γηφηη δελ εξκελεχνληαη πάληνηε ηθαλνπνηεηηθά φιεο νη θαηαζθεπέο πνπ 

εληνπίδνληαη ζε έλαλ ρψξν, δελ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε βέβαην φηη ε ζέζε ηνπο είλαη 

πξάγκαηη ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ θαη ηέινο, δελ έρεη επεθηαζεί ε εξγαζία καο, 

θαζψο ζα ήηαλ απηφ έμσ απφ ην ζέκα ηεο, ζηελ παξαγσγή έξγσλ ηέρλεο. Οη κφλνη 

ππαηληγκνί ζηνλ ηνκέα ηεο «ηέρλεο θαη ηερληθήο» γίλνληαη έκκεζα, ράξε ζηελ 

αλεχξεζε θεξακηθψλ θιηβάλσλ, πνπ πξννξίδνληαλ γηα ην ςήζηκν ησλ αγγείσλ, αιιά 

θαη ζηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νξηζκέλνη ρψξνη ππέδεημαλ ελαζρφιεζε κε 

ηελ πθαληηθή. Δμεηδίθεπζε θπζηθά ππέδεημαλ θαη νξηζκέλνη ηνκείο ηεο νηθνδνκηθήο 

ηέρλεο, φπσο ε δεκηνπξγία αδηάβξνρσλ θνληακάησλ γηα ηηο ζηέγεο, ηνπο ηνίρνπο θαη 
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ηα δάπεδα, ελψ ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία νη αλαιχζεηο ησλ ζεξκηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ψζηε λα επηηπγάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ηηο νπνίεο δηαηεξνχζαλ φζν ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ παξαζθεπή ηεο 

ηξνθήο. 

 Οη ρψξνη πνπ καο πιεξνθνξνχλ γηα ην πξντζηνξηθφ λνηθνθπξηφ είλαη θπξίσο 

φζνη ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πιήξεηο, κε ηελ έλλνηα ηεο απνθάιπςεο 

νινθιεξσκέλσλ θαηφςεσλ ή ειιηπψλ αιιά πεξηερφλησλ κεγάιε πνζφηεηα νηθηαθνχ 

εμνπιηζκνχ. Γηα λα δψζνπκε κεξηθά ζρεηηθά παξαδείγκαηα, νινιεξσκέλεο θαηφςεηο 

έδσζαλ ε «Κακέλε Οηθία» ησλ ηηαγξψλ, ε «Οηθία Θενράξε» απφ ην Νηηθηιί Σαο, 

θαζψο θαη κία νξζνγψληα νηθία απφ ηνλ Καζηαλά «Οηθία Α», ελψ ειιηπείο θαηφςεηο 

αιιά κε πινχζην εμνπιηζκφ πξνέξρνληαη απφ ην «Bin Complex» ησλ ηηαγξψλ, ηελ 

«Κακέλε Οηθία» ηεο Μεζεκεξηαλήο Σνχκπαο Σξηιφθνπ, ή ηα ζπίηηα ηνπ Αξρνληηθνχ, 

αλ θαη ζηα ηειεπηαία ζα κπνξνχζακε λα δνχκε θάπνηα πιεξφηεηα. Γελ εμαληινχληαη 

κε ηα παξαδείγκαηα απηά νη ελδεηθηηθέο γηα ην καθεδνληθφ ζπίηη πεξηπηψζεηο, θαζψο 

ζεκαληηθέο ελδείμεηο, πεξηζζφηεξν απνζπαζκαηηθέο φκσο, βξίζθνπκε θαη ζε άιιεο 

ζέζεηο. Θα γίλεη αλαθνξά ζε απηέο φπνπ ρξεηαζηεί. 

 Επιμεριζμός ηων δραζηηριοηήηων ζε τώροσς ή ότι; Απηφ είλαη κάιινλ έλα 

θχξην εξψηεκα, πνπ αλαδεηά απαληήζεηο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εζσηεξηθή 

δηαίξεζε ησλ νηθηψλ πθίζηαην θαη βέβαηα δηαηεξήζεθε ηελ ψξα ηεο αλαζθαθήο. 

εκαληηθέο πιεξνθνξίεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλε παξέρεη ε «Κακέλε Οηθία» ησλ 

Σηηαγξώλ, φπνπ αλαγλσξίζηεθαλ, κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρψξσλ ηνπ ζπηηηνχ, θεληξηθφ 

δσκάηην θαη αςηδσηή θνπδίλα. Καη’ νπζίαλ ην θηήξην απηφ ήηαλ δίρσξν, δηφηη έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ην πξνζηψν ηνπ ήηαλ αλνηρηφ, επνκέλσο δελ ζα επξφθεηην γηα 

«σθέιηκν δσκάηην» ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αιιά γηα πξνζηαηεπκέλε απιή. 

Μαο ελδηαθέξνπλ θπξίσο νη θαηαζθεπέο ησλ δχν πεξίθιεηζησλ ρψξσλ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δηαθνξέο: γηα ην θεληξηθφ δσκάηην
104

 δηαπηζηψζεθε φηη 

απνηεινχζε ρψξν δηακνλήο θαη εξγαζίαο, πνπ ζεξκαηλφηαλ κε εζηία (Πίλ. ΥΙV. 4), 

επξηζθφκελε ακέζσο αλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ ηνπ ρψξνπ. Ο ζηαζεξφο εμνπιηζκφο ηεο 

θνπδίλαο
105

 ήηαλ πινπζηφηεξνο θαη ππέδεημε απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη 

παξαζθεπή ηεο ηξνθήο. Βξέζεθαλ αγγεία θαη ζθεχε, δχν πήιηλα απνζεθεπηηθά 

θηβψηηα, έλαο θνχξλνο ςσκηνχ θαη έλαο κηθξφηεξνο θνχξλνο γηα θξέαο. 

Η ηξηκεξήο δηακφξθσζε ηνπ θηεξίνπ θαη νη δηαθνξέο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

καξηπξνχλ φηη δηαθνξεηηθνί ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο: ε 

θνπδίλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζεκεξηλήο δίαηηαο, ην θεληξηθφ δσκάηην γηα ηελ 

αλάπαπζε, δηακνλή θαη νξηζκέλεο εξγαζίεο, ελψ ε πξνζηαηεπκέλε απιή γηα θάπνηεο 

άιιεο, ππαίζξηεο, πξνθαλψο εξγαζίεο κε δπλαηφηεηα πξνθχιαμεο απφ ηνλ ήιην ή ηε 

βξνρή. Γελ αλαθέξζεθαλ απφ εκάο θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο νηθίαο ζην πξψην ηκήκα 

ηεο εξγαζίαο καο, σζηφζν ηα θηλεηά επξήκαηα ηνπ θεληξηθνχ δσκαηίνπ έδεημαλ ηί ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη εθεί. Τπνζηεξίρζεθε, κε βάζε ηελ αλεχξεζε ζθνλδπιίσλ, φρη 

κφλν ζην δσκάηην απηφ αιιά θαη ζε άιινπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ, φηη ε πθαληηθή ζα 

ήηαλ ζπλεζηζκέλε εξγαζία ζηνπο ηηαγξνχο, κε ηελ νπνία ζα θαηαπηάλνληαλ 

γπλαίθεο θαη θνξίηζηα
106

. Δπηπιένλ εξγαζίεο ππαηλίρζεθε ε εχξεζε κπιφιηζσλ, ε 

ζέζε ηνπο κάιηζηα εθαηέξσζελ ηεο εζηίαο θαη επάλσ ζηνλ άμνλα ησλ εηζφδσλ ηνπ 

δσκαηίνπ, καξηπξά εθκεηάιιεπζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ θαη 

εμαεξηζκνχ απφ ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ. Γηα ην πξνζηψν πξνηάζεθε κία εηθφλα 

«απμεκέλεο θνηλσληθφηεηαο» θαζψο εθεί ζα γηλφηαλ ππνδνρή ησλ επηζθεπηψλ θαη ην 

παηρλίδη κε ηα παηδηά, αιιά θαη εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηνχζαλ απνξξηκκαηηθή κέξηκλα, 
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φπσο ε κεηαηξνπή νζηψλ ζε εξγαιεία, ε απνθινίσζε θαξπψλ, ην αθφληζκα 

πειέθεσλ, ή ην γλέζηκν ηνπ καιιηνχ
107

. Γελ απνθιείζηεθε έλαο επράξηζηνο χπλνο ηα 

δεζηά βξάδηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Γεληθά, ηα επξήκαηα ηεο «Κακέλεο Οηθίαο» 

καξηπξνχλ φηη ζε έλα καθξχ νηθνδφκεκα, κε ηελ πνιπηέιεηα ηεο δηαίξεζεο ζε 

ρψξνπο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζα απνκνλψλνληαλ ζχκθσλα κε ηε θχζε 

ηνπο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ. 

Δπηκεξηζκφ εξγαζηψλ θαη ζπλεζεηψλ κπνξνχκε λα παξαηξήζνπκε θαη ζηελ 

«Οηθία Θενράξε» ζην Νηηθηιί Σαο, έλα θηήξην κε ηξηκεξή επίζεο δηάηαμε, σζηφζν 

θαη κε ηνπο ηξεηο ρψξνπο ηνπ πεξίθιεηζηνπο, σο θαλνληθά δσκάηηα ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο. Οη δχν αθξαίνη ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο βξέζεθαλ εζηίεο, ζεσξήζεθαλ 

σο πεξηνρέο παξαζθεπήο ηξνθήο. Απηφ ήηαλ πεξηζζφηεξν μεθάζαξν γηα ην βφξεην 

δσκάηην, αθνχ, εθηφο ηεο εζηίαο, ππήξραλ εθεί ηξηπηήξαο θαη αξθεηά αγγεία
108

. ηνλ 

θεληξηθφ ρψξν ππήξρε ιίζηλν έδξαλν ή θιίλε (Πίλ. IV. 2), κηα θαηαζθεπή 

απνηεινχκελε απφ θαιά ζηξσκέλνπο ιίζνπο θαη επηζηξσκέλε κε πειφ (Πίλ. IV. 3-4). 

Δδψ ν θσηηζκφο θαη ε ζέξκαλζε εμαζθαιίδνληαλ απφ παξαθείκελε εζηία. Σν έδξαλν 

ζα πξννξηδφηαλ γηα ηελ αλάπαπζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ή ζα ήηαλ έλαο 

κεγάινο πάγθνο γηα θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. πλδπαζκφο ηνλ δχν ηδηνηήησλ δελ κπνξεί 

λα απνθιεηζηεί. 

Οη δχν νηθίεο πνπ είδακε παξαπάλσ, ρξνλνινγεκέλεο ζηηο πξνρσξεκέλεο 

θάζεηο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, καξηπξνχλ φηη ζηα ζπίηηα κε δηαζέζηκν 

ρψξν απνκνλψλνληαλ ηνπιάρηζηνλ νη πεξηνρέο ηξνθνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ελψ άιιεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχζαλ λα δηεθπεξαηψλνληαη ζην 

κνλαδηθφ ζπλήζσο θεληξηθφ δσκάηην, φπνπ δηαβίσλε ε νηθνγέλεηα, εξγαδφηαλ θαη 

αλαπαπφηαλ. Γελ δειψλνπλ σζηφζν ηνλ ίδην επηκεξηζκφ αξθεηέο απφ ηηο άιιεο ζέζεηο 

ηεο ΠΔΥ, ελψ θαίλεηαη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δηακνλή ζα ζπλδπαδφηαλ 

αθφκα θαη κε εμεηδηθεπκέλε εξγαζηεξηαθή ή απινχζηεξε ηξνθνπαξαζθεπαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ίζσο έρεη ζεκαζία ε ρξνλνιφγεζε ησλ θαηνηθηψλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

φζν πξνρσξνχζε ε Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ νη άλζξσπνη ελδερνκέλσο ζα είραλ 

παξαηεξήζεη φηη ν επηκεξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε ρψξνπο επηθέξεη 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ωζηφζν, ζε άιινπο ηνκείο έρνπκε ήδε δηαπηζηψζεη 

φηη ην ρξνλνινγηθφ ζηάδην δελ δηαδξακάηηζε πάληνηε ηφζν ηζρπξφ ξφιν. Πεξηζζφηεξν 

ζα είρε εμαξηεζεί ν επηκεξηζκφο απηφο απφ ηνλ δηαζέζηκν ρψξν. Θα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα νξηζκέλεο θαηνηθίεο πνπ θαίλεηαη φηη ζπγθέληξσλαλ ην ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε έλα κφλν δσκάηην, αλ θαη δελ είλαη βέβαην φηη νη 

δηαζσζέληεο ζηελ αλαζθαθή ηνίρνη είλαη φινη φζνη είραλ αξρηθά ζπκπεξηιεθζεί ζηα 

νηθνδνκήκαηα. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε επηειέζηεξε δνκή νξηζκέλσλ δηαρσξηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πξνθάιεζε ηελ πιήξε ζρεδφλ απψιεηά ηνπο. Απφ νξηζκέλεο πάιη θαηνηθίεο 

θαίλεηαη φηη «απνπζίαδαλ» δσηηθέο θαηαζθεπέο, φκσο θαη εδψ ίζσο κπνξεί λα δνζεί 

κία εμήγεζε. 

Έλα ζπίηη πνπ θαίλεηαη φηη δηαζψζεθε πιήξσο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζην 

πεξηερφκελφ ηνπ, είλαη ην θαινχκελν σο «Οηθία Α» απφ ην ηξψκα 24
109

 (πίλ. LVI. 

1-2) ησλ αλαζθαθψλ ηνπ 1979 ζηνλ Καζηαλά (ηέιε πξψηκεο ΠΔΥ). ην εζσηεξηθφ 

ηνπ ππήξραλ κεγάιν ειιεηςνεηδέο απνζεθεπηηθφ δνρείν απφ πειφ θαη ηξεηο εμέδξεο. 

Γελ ζα πεξηγξάςνπκε ηηο θαηαζθεπέο απηέο κε ιεπηνκέξεηεο, θαζψο ην έρνπκε ήδε 

θάλεη ζε άιια ζεκεία. Θα ζεκεηψζνπκε φκσο ηελ πηζαλή ηνπο ρξήζε. Σν δνρείν 

ελδερνκέλσο πξννξηδφηαλ γηα ηελ απνζήθεπζε δεκεηξηαθψλ. ε κία απφ ηηο εμέδξεο 

βξέζεθαλ πθαληηθά βάξε θαη νξηζκέλα άιια δνκηθά πιηθά πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

                                                           
107

 φ.π., 30. 
108

 Παπαδφπνπινο 2002, 107. 
109

 Aslanis, φ.π. ππνζεκ. 29, 45-53. 



Ο Εμνπιηζκόο ηνπ Πξνϊζηνξηθνύ Ννηθνθπξηνύ – Η Λεηηνπξγία ηωλ Χώξωλ 

183 
 

εξκελεία ηεο σο βάζεο γηα ηελ έδξαζε ελφο αξγαιεηνχ. Οη δχν άιιεο εμέδξεο 

εξκελεχηεθαλ σο θαζίζκαηα, θξεβάηηα, ή πάγθνη γηα θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. Αλάκεζα 

ζηα θηλεηά επξήκαηα ηνπ ρψξνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζθεχε θαη αληηθείκελα, φπσο 

αγγεία, πθαληηθά βάξε θ.ά. Δμσηεξηθά ηνπ δπηηθνχ ηνίρνπ ηεο νηθίαο θαίλεηαη φηη 

ππήξρε ζηέγαζηξν ζηεξηγκέλν ζε παζζάινπο. Σκήκα δεχηεξνπ κνλφρσξνπ ζπηηηνχ, 

ην νπνίν δηαηεξνχζε θνηλή κεζνηνηρία κε ηελ «Οηθία Α» δηέζεηε επίζεο 

απνζεθεπηηθφ δνρείν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, πεξηείρε δε θαη απηφ ην δσκάηην αγγεία θαη 

κηθξναληηθείκελα. Γελ αλαθέξεηαη ε χπαξμε εζηίαο ή θιηβάλνπ ζηελ «Οηθία Α», 

φπσο επίζεο ζηελ «Οηθία Β», αλ θαη απφ ηελ ηειεπηαία δελ απνθαιχθζεθε ηθαλφ 

ηκήκα. Πάλησο νη δχν ρψξνη παξνπζίαδαλ πνιιέο νκνηφηεηεο. Πνηα ήηαλ φκσο ε 

ρξήζε ηνπο; Δπξφθεηην γηα ρψξνπο δηακνλήο νηθνγελεηψλ, ή απνθιεηζηηθά γηα ρψξνπο 

εξγαζίαο, φπνπ θαηαζθεπάδνληαλ πθάζκαηα, θπιάζζνληαλ δεκεηξηαθά θαη θάζνληαλ 

νη δηακέλνληεο ψζηε λα μεθνπξαζηνχλ ή λα θνηκεζνχλ ζηηο εμέδξεο πνπ εθάπηνληαλ 

ησλ ηνίρσλ; ε άιιεο νηθίεο ηνπ Καζηαλά έρνπλ απνθαιπθζεί εζηίεο ή εμέδξεο, ζε 

κία κάιηζηα δηαθσηηζηηθή γηα ην ζέκα καο πεξίπησζε (ηξψκα 23a
110

 / κέζε ΠΔΥ – 

πίλ. LVI. 4) εζηία θαη δχν εμέδξεο ζπλδπάδνληαλ ζηνλ ίδην ρψξν. ην ίδην ζπίηη 

ππήξραλ δχν ιεθάλεο κε βειαλίδηα, ζθακκέλεο ζην έδαθνο, ε κία κάιηζηα απφ απηέο 

ζε επαθή κε ηελ εζηία. ηελ νηθία απηή επνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίδνληαη 

ε ζέξκαλζε θαη ν θσηηζκφο, ε παξαζθεπή ηεο ηξνθήο, ε αλάπαπζε ησλ θαηνίθσλ, 

ελδερνκέλσο θαη θάπνηεο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. Δίλαη ε απνπζία ζεξκηθψλ 

θαηαζθεπψλ απφ ηελ «Οηθία Α» πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζπκπησκαηηθή θαη 

νθείιεηαη ζε απψιεηα ησλ καξηπξηψλ εμαηηίαο ηνπ εππαζνχο πιηθνχ ηνπο, ή ππήξραλ 

ζηνλ Καζηαλά ρσξηζηνί εξγαζηεξηαθνί ρψξνη, ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία απφ ηνπο 

ρψξνπο δηακνλήο. Ή άιιαμαλ νη ζπλήζεηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ; Σίζεηαη εδψ 

θαη έλα άιιν εξψηεκα. Μήπσο ηα επξήκαηα ηεο «Οηθίαο Α» ζεκαίλνπλ φηη ην 

καγείξεκα ηνπ θαγεηνχ γηλφηαλ ζε άιινπο, ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ, 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ βξίζθνληαλ νη απαξαίηεηεο ζεξκηθέο θαηαζθεπέο ζην 

εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθά ησλ θαηνηθηψλ; Γηφηη θαη γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα 

απηφ ίζσο δηαζέηνπκε νξηζκέλεο ελδείμεηο, πξνέξρνληαη κάιηζηα απφ ηξεηο 

ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο: 

ηελ Σνχκπα Αγρηάινπ Β ε παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ εζηηψλ ζην 

εζσηεξηθφ ησλ νηθνδνκεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θχζε ησλ κηθξψλ επξεκάησλ 

θαη ηελ θεξακηθή ηεο αλαζθαθήο, ππέδεημε φηη νη ρψξνη πνπ απνθαιχθζεθαλ 

απνηεινχζαλ δσκάηηα θαηνηθίαο, πνπ, φπσο θαη ζε άιιεο ζέζεηο ηηο νπνίεο 

ζπδεηήζακε ζηελ ηξέρνπζα ελφηεηα, ζηέγαδαλ αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ 

ηελ πθαληηθή θαη ηελ ηξνθνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία. Παξφια απηά πέληε 

εζηίεο
111

, πνπ δελ ζπζρεηίζηεθαλ κε νηθνδνκηθά θαηάινηπα πέξαλ ελφο ιάθθνπ θαη 

κηαο παζζαιφηξππαο, νδήγεζαλ ζηελ ππφζεζε γηα ηελ ζηαζεξή ρξήζε ελφο ρψξνπ 

καγεηξέκαηνο, ζε αζηέγαζην ή εμσηεξηθφ ρψξν. Παξαηεξήζεθε φηη θαη ζην Νηηθηιί 

Σαο αλάινγεο ζεξκηθέο θαηαζθεπέο ζα κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη θαη εμσηεξηθά ησλ 

θαηνηθηψλ
112

. ην Αξρνληηθφ, φπνπ ν εμνπιηζκφο ησλ νηθνδνκεκάησλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

πινχζηνο, πιήζνο πεινθαηαζθεπψλ βξέζεθε νξγαλσκέλνο ζε ζχλνια ησλ ηεζζάξσλ, 

κε ην θαζέλα λα θαιχπηεη αλάγθεο απνζήθεπζεο θαη παξαζθεπήο ηεο ηξνθήο, 

ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνχ. Δίλαη ζαθέο φηη δελ αλαγλσξίδεηαη εδψ θάπνηα 

εξγαζηεξηαθή ιεηηνπξγία θαη κάιηζηα θάζε ρψξνο ήηαλ απηάξθεο φζνλ αθνξά ζηελ 

θάιπςε δσηηθψλ αλαγθψλ. Αθφκα θαη δηαρσξηζηηθφο ραξαθηήξαο αλαγλσξίζηεθε 

ζηα ζχλνια απηά, κε ηηο ζεξκηθέο θαηαζθεπέο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ην καγείξεκα 
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παξάιιεια ζηνπο ηνίρνπο, ελψ ηηο απνζεθεπηηθέο ζηνλ θεληξηθφ άμνλα ησλ 

θηεξίσλ
113

. Γηα ην ζέκα καο φκσο ζεκαζία έρεη κία ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε: ε 

παξνπζία πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο θνχξλσλ ζην ίδην ζπίηη επέθεξε θάπνηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ, θαζψο, αλ δελ πξννξηδφηαλ γηα επηκεξηζκφ ιεηηνπξγηψλ (καγείξεκα, 

απνμήξαλζε θαξπψλ, θ.ά.), ηφηε είλαη πηζαλφλ λα εμππεξεηνχζαλ δηαθνξεηηθά 

λνηθνθπξηά
 114

. Γηα κία αθφκε θνξά ηίζεηαη ην εξψηεκα ηεο δηακφξθσζεο ρψξσλ 

«ζπιινγηθνχ καγεηξέκαηνο» ζε νξηζκέλα ζεκεία ησλ νηθηζκψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαηά 

ηελ πξψηκε ΠΔΥ. 

Οη ελδείμεηο απφ ηνπο δηάθνξνπο νηθηζκνχο πεξηζηξέθνληαη νπζηαζηηθά γχξσ 

απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζηελ ηξέρνπζα ελφηεηα. Οη ρψξνη θαίλνληαη γεληθά 

απηάξθεηο, κε θχξην ζθνπφ λα εθπιεξψλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη θαζεκεξηλέο αλάγθεο, 

ελψ ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηλφηαλ πξνζνρή 

ψζηε ε παξαζθεπή ηεο ηξνθήο λα κελ ιακβάλεη ρψξα ζηα δσκάηηα δηακνλήο, ή θαλ 

ζην ίδην ζπίηη φπνπ θαηνηθνχζε ε νηθνγέλεηα. Γελ ζα πξνρσξήζνπκε άιιν κε ην ζέκα 

απηφ, νχηε ζα εμαληιήζνπκε βέβαηα θάζε γλσζηφ παξάδεηγκα. ηε ζπλέρεηα φκσο, κε 

ζθνπφ λα θαιχςνπκε θαη άιιεο πηζαλέο ιεηηνπξγίεο ησλ πξντζηνξηθψλ ζπηηηψλ, ζα 

αλαθεξζνχκε ζε δχν ηξεηο αθφκε πεξηπηψζεηο, πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ παξνπζία 

«απνζεθψλ» θαη «εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ» ζηνπο νηθηζκνχο, αλ θαη ηα δεδνκέλα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ γεληθή απνζπαζκαηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα καο 

πξνθαιεί αξθεηέο επηθπιάμεηο. 

ηνπο ηηαγξνχο ν ρψξνο πνπ είλαη γλσζηφο σο “Bin Complex”
115

 (Πίλ. ΙΥ-Υ) 

(«ζχλνιν απνζεθεπηηθψλ θηβσηίσλ») πεξηείρε πήιηλα θηβψηηα ή άιια απφ θνλίακα 

θαηαζθεπαζκέλα επάλσ ζην δάπεδν, ηα πεξηζζφηεξα θπθιηθά, ή ζρεδφλ θπθιηθά, κε 

δηάκεηξν ζηαδηαθά κεηνχκελε πξνο ηα επάλσ, θαζψο θαη έλα ειιεηςνεηδέο 

κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα. Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά νη 

θαηαζθεπέο απηέο ήηαλ ιεηαζκέλεο. Η ιεηηνπξγία ηνπο δέρηεθε ζπδήηεζε, ππνηέζεθε 

κάιηζηα φηη, δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο αξρηηεθηνληθψλ θαηαινίπσλ θαη ηεο παξνπζίαο 

ειάρηζησλ νπψλ παζζάισλ, ίζσο θαηαιάκβαλαλ έλαλ εμσηεξηθφ ρψξν, πηζαλψο κία 

απιή. Απνδφζεθαλ σο δνρεία γηα ηελ απνζήθεπζε δεκεηξηαθψλ, νξηζκέλεο φκσο 

ελδείμεηο ππέδεημαλ δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία γηα έλα ηνπιάρηζηνλ απφ απηά, φρη ηφζν 

πηζαλή, θαζψο ζην εζσηεξηθφ ηνπ βξέζεθαλ πθαληηθά βάξε. ηελ ίδηα πεξηνρή 

ππήξραλ ιάθθνη νξηνζεηεκέλνη κε πειφ (Πίλ. Υ. 4), αιιά θαη ηα θαηάινηπα κηαο 

εζηίαο. Να ππνζέζνπκε φηη ππήξρε εδψ έλαο ρψξνο κε απνζεθεπηηθφ απνθιεηζηηθά 

ζθνπφ, θαη αλ λαη, ζα κπνξνχζε απηφ λα γεληθεπηεί γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

Μαθεδνληθψλ νηθηζκψλ; 

Δξγαζηεξηαθή ρξήζε (ή θαη εξγαζηεξηαθή ηαπηνρξφλσο) ζα κπνξνχζακε λα 

δνχκε ζηελ Κακέλε Οηθία ηεο Μεζεκεξηαλήο Σνχκπαο Σξηιφθνπ (Σνκή ΙΙ – 

Οηθνδνκηθή θάζε 4
116

) (Πίλ. XLΙ. 2-3), έλα ζπίηη κε πινχζην απνζεθεπηηθφ θαη 

ηξνθνπαξαζθεπαζηηθφ εμνπιηζκφ. Τπήξραλ εδψ εζηία θαη θνχξλνο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ γηα παξαζθεπή ηεο ηξνθήο, ζέξκαλζε θαη 

θσηηζκφ. Σελ πηζαλή εξγαζηεξηαθή ηνπ ρξήζε ζα κπνξνχζαλ λα ππνδείμνπλ ηα 

ζχλνια πειφιηηζησλ θαηαζθεπψλ κε κνξθή αγγείσλ πνπ βξέζεθαλ ζην ζπίηη: θπξίσο 

ηξία απφ απηά, πνπ είραλ παθησζεί ψζηε λα απνηεινχλ ζηαζεξή θαηαζθεπή, κε ην 

κηθξφηεξν επξηζθφκελν ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ ηα άιια θαηά 0,30 κ. (Πίλ. XLII. 

2) θαη κε απνξξνέο πξνο ηα δχν κεγαιχηεξα
117

. ια ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ 
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ίδην πειφ. ην ίδην ζπίηη βξέζεθαλ ηξία αθφκε απνζεθεπηηθά αγγεία, επίζεο 

θαηαζθεπαζκέλα θαηά ρψξαλ απφ σκφ πειφ, αιιά θαη κία ζθεπνζήθε ή ζηξφο. 

Κηλεηά επξήκαηα ήζαλ αγγεία, θπξίσο πξφρνη θαη ακθνξέαο, θνληά ζηηο 

πεινθαηαζθεπέο. Γελ κπνξνχκε λα λα μέξνπκε ηί αθξηβψο παξήγαγαλ ηα ηξία αγγεία, 

σζηφζν δελ απνθιείεηαη εδψ λα γηλφηαλ θάπνην είδνο απφζηαμεο ή δηήζεζεο. Ο ίδηνο 

ρψξνο έδεημε θαη ίρλε πθαληηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σέινο, ζαθή εξγαζηεξηαθή ρξήζε είραλ νη θεξακηθνί θιίβαλνη πνπ 

απνθαιχθζεθαλ ζηνλ Άγην Μάκα, ην Πνιχρξνλν θαη ηα Θενδσξέηθα, πηζαλφηαηα 

φκσο ζα βξίζθνληαλ έμσ απφ ηα ζπίηηα ησλ νηθηζκψλ. 
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Συμπεράσματα 
 

 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζην δεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο καο 

ζπλνςίζακε ζηηο δηάθνξεο ελφηεηεο ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα, 

επνκέλσο δελ ζα αλαθέξνπκε εδψ παξά κία πεξίιεςε φζσλ ήδε δηαηππψζεθαλ. 

θνπφο κηαο ηέηνηαο ζπγθέληξσζεο είλαη ε παξνρή ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο 

δπλαηφηεηαο γηα κία γξήγνξε επηζθφπεζε ησλ θχξησλ ζεκείσλ γχξσ απφ ηελ 

νηθηζηηθή ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηε Μαθεδνλία. Σν αληηθείκελν θάζε 

παξαγξάθνπ ζα ηνλίδεηαη κε πιάγηα γξαθή, ψζηε λα ελππάξρεη κία γξήγνξε 

παξαπνκπή ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα.  

Ξεθηλψληαο απφ ην δεχηεξν θεθάιαην (Β) ζα ηνλίζνπκε φηη ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε 

απνθξπζηάιισζε ελφο γενικού σπονολογικού πλαιζίος ζην νπνίν εληάρζεθαλ φιεο νη 

εμεηαδφκελεο απφ εκάο Μαθεδνληθέο ζέζεηο, ε ζχζηαζε δειαδή ελφο ενδεικηικού 

πίνακα σπονολόγηζηρ, κε θχξηα πξφζεζε ηελ πηζαλή αλίρλεπζε εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ 

ζηελ νηθηζηηθή ηεο Μαθεδνλίαο, θπξίσο θαηαζθεπαζηηθά. Γηαπηζηψζακε φκσο φηη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ρξφλν είρε ζεκαζία ν ηφπνο. Η ρξνλνινγηθή ηαμηλφκεζε ηεο 

καθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο είρε ιηγφηεξα λα καο πιεξνθνξήζεη απφ φζα ε 

γεσγξαθηθή, θαζψο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πξντζηνξηθνχ θαηνίθνπ ηνπ βφξεηνπ απηνχ 

δηακεξίζκαηνο ηεο ρψξαο καο θαίλεηαη φηη δηαδξακάηηζε θπξίαξρν ξφιν κάιινλ ν 

ηφπνο παξά ν ρξφλνο. Η ρξνλνινγηθή παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ελείρε νξηζκέλεο 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, θαζψο ζεκαληηθέο ζέζεηο εξεπλήζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αη., κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη δηνξζψζεηο ζηνπο ρξνλνινγηθνχο ζπζρεηηζκνχο, 

πνπ βέβαηα έγηλαλ θαηά ηελ ζρεδφλ εθαηνληαεηή απφ ηφηε πξφνδν ηεο έξεπλαο ράξε 

ζην ζεκαληηθφ έξγν δηαθφξσλ κειεηεηψλ. Δκείο πξνζπαζήζακε λα ζηνηρήζνπκε ηα 

θπξηφηεξα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ψζηε λα ηα κάζνπκε αιιά θαη λα ηα ζέζνπκε ζηε 

δηάζεζε ηνπ ιηγφηεξν κπεκέλνπ αλαγλψζηε. 

ην πξψην θεθάιαην (Α) είρακε ήδε αλαθεξζεί ζηε μοπθολογία ηυν θέζευν 

πνπ πξνηηκήζεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νηθηζκψλ. Αθνινπζψληαο ηελ 

θαζηεξσκέλε δηαίξεζε ηεο Μαθεδνλίαο ζε ηξία γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, 

δηαπηζηψζακε φηη ηα δεδνκέλα καο δελ κπνξνχζαλ παξά λα είλαη άληζα, κε ηελ θχξηα 

επζχλε γη’ απηφ λα βαξχλεη ην ζπκπησκαηηθφ ελδερνκέλσο ζεκείν ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ζήκεξα ε αξραηνινγηθή έξεπλα. Πέληε ζέζεηο κε αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα 

ζην δπηηθφ δηακέξηζκα (1. Νηηθηιί Σαο, 2. ηηαγξνί, 3. Αξθαδηθφο, 4. Πεληάπνιε, 5. 

Κξπνλέξη Νέσλ Κεξδπιιίσλ), δέθα νηθηζκνί ζην λνηηφηεξν θπξίσο θεληξηθφ ηκήκα 

(6. Άγηνο Μάκαο, 7. Μνιπβφππξγνο, 8. ίβεξε, 9. Πνιχρξνλν θαη Θενδσξέηθα, 10. 

Λήθπζνο Σνξψλεο, 11. Δπαλνκή, 12. Μεζεκεξηαλή Σνχκπα Σξηιφθνπ, 13. Σνχκπα 

Αρηάινπ Β, 14. Καζηαλάο, 15. Αμηνρψξηνλ) θαη πέληε ζην δπηηθφ (16. έξβηα, 17. 

Πνιεκίζηξα θαη Λεηβάδηα Αηαλήο, 18. Αξκελνρψξηνλ, 19. Μάλδαιν, 20. Αξρνληηθφ) 

απνηέιεζαλ ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ καο παξείραλ επαξθείο πιεξνθνξίεο 

γηα ην ζέκα καο. Αλαθεξφκαζηε βέβαηα ζε αλεζθακκέλεο ζέζεηο θαη φρη ζε 

εληνπηζκέλεο κε επηθαλεηαθέο έξεπλεο, δηφηη αληεηθείκελφ καο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε 

ησλ αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο καθεδνληθήο ΠΔΥ θαη φρη ε ππθλφηεηα θαη 

δηαζπνξά ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο γεληθφηεξα. 

Σν θχξην ζπκπέξαζκα απφ ηε κνξθνινγία ησλ ζέζεσλ ήηαλ φηη ε ηππηθή 

εγθαηάζηαζε είρε θπξίσο ηε κνξθή ηνχκπαο, ή ηνχκπαο επάλσ ζε ηξάπεδα. Οη 

ηνχκπεο είλαη ζπλήζσο ειιεηςνεηδείο ή ζρεηηθά θπθιηθέο, κε ειάρηζηε εθπξνζψπεζε 

παξεκθεξψλ ζρεκάησλ φπσο ην νθηψζρεκν ή ην απηφζρεκν. Δθθξάζακε ηνλ 
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πξνβιεκαηηζκφ καο ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «πςειψλ» ή «ρακειψλ», 

θαζψο δελ πθίζηαλην δχν μεθάζαξα κεγέζε, θάηη πνπ πξνθάιεζε αληηθαηηθνχο ζπρλά 

ραξαθηεξηζκνχο ζηελ ηζηνξία ηεο έξεπλαο. Οη πςειφηεξεο καθεδνληθέο ηνχκπεο δελ 

θαίλεηαη λα μεπεξλνχζαλ ηα 19-20 κ. ζε χςνο, πνιιέο κάιηζηα ήηαλ ρακειφηεξεο, 

μεθηλψληαο απφ ηα 3-4 κ. θαη θηάλνληαο έσο ηα 12-16. Έλαο κέζνο φξνο χςνπο γχξσ 

ζηα 9-10 κ. ίζσο ζα απνηεινχζε ην θαηάιιειν ζεκείν πέξα απφ ην νπνίν κία ηνχκπα 

είλαη ινγηθφ λα ζεσξείηαη σο «πςειή», αλ θαη αξθεηνί πξνηηκνχλ ε δηαβάζκηζε λα 

μεθηλά αθφκα ρακειφηεξα. Η δηακφξθσζε ηνπ χςνπο εμαξηήζεθε απφ δχν ζπλήζσο 

παξάγνληεο: α) απφ ην αξρηθφ χςσκα πνπ ζπλήζσο πξνυπήξρε ηεο αξραηφηεξεο 

εγθαηάζηαζεο ζε αξθεηέο θαη β) απφ ηηο επαλεγθαηαζηάζεηο πνπ γλψξηζε ε θάζε 

ζέζε, θαζψο νη δηαδνρηθνί νηθηζκνί ηδξχνληαλ επάλσ ζηα θαηάινηπα ησλ 

αξραηφηεξσλ, ηα θαηάινηπα ησλ νπνίσλ ηζνπεδψλνληαλ αιιά δελ απνκαθξχλνληαλ. 

Δθηφο απφ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο κε πξαγκαηηθά κεγάιν εκβαδφλ (δηαζηάζεηο 

πιεπξψλ ή δηακέηξνπ πνπ έθηαλαλ έσο ηα 200 ή 250 κ.), ην κηθξφ κέγεζνο ησλ 

νηθηζκψλ νδήγεζε ζην λα δηακνξθσζνχλ ηνχκπεο κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο απφ 60-70 

έσο 110-120 κ. Σν εκβαδφλ κηαο αξραίαο ζέζεο απμαλφηαλ βέβαηα θαηά πνιχ φηαλ 

γχξσ απφ ηηο ηνχκπεο εθηείλνληαλ ηξάπεδεο. 

Όπνπ δελ εληνπίζζεθαλ ηνχκπεο, ε εγθαηάζηαζε είρε επηιέμεη έλαλ ρακειφ 

ιφθν ή ηελ πιαγηά ελφο πςειφηεξνπ. Γελ κπνξεί επίζεο λα ακθηζβεηεζεί ε χπαξμε 

επίπεδσλ νηθηζκψλ, πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο ιίγνπο πνπ έρνπκε ππφςε καο, 

δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο ηνπ εληνπηζκνχ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηνχκπεο, ηξάπεδεο 

θαη ιφθνπο. Η πξνζπάζεηα γηα ηε γεηηλίαζε κε πδάηηλα ζηνηρεία είλαη έθδειε, θπξίσο 

κε ηε ζάιαζζα φηαλ νη νηθηζκνί πξνζέγγηδαλ ηηο αθηνγξακκέο, ελψ ζηελ ελδνρψξα κε 

πνηάκηα θαη ιίκλεο. 

Οη καθεδνληθνί νηθηζκνί δελ ήηαλ νρπξσκέλνη. Λίγα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ ή 

ππαηλίζζνληαη οσςπυμαηική μέπιμνα, κε ην ηππηθφηεξν απφ απηά δχν ιίζηλνπο 

πεξηβφινπο ζην Μάλδαιν, ζε θνληηλή κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, νη νπνίνη 

αληηκεησπίζζεθαλ σο λενιηζηθή επηβίσζε, σζηφζν κε θάπνηεο επηζθεπέο θαη ζηελ 

ΠΔΥ. Δθηφο απφ ηελ πηζαλή νρπξσκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία πξνηάζεθε γηα ην ζχλνιφ 

ηνπο ε ηδηφηεηα ηεο νξηνζέηεζεο ρψξσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο, κία 

εξκελεία ζαθψο επεξεαζκέλε απφ ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ γχξσ απφ ηε 

λενιηζηθή αθξφπνιε ηνπ ζεζζαιηθνχ Γηκελίνπ. Ωο πηζαλφ νρπξσκαηηθφ έξγν ην 

θνληηλφηεξφ ηνπο γεσγξαθηθφ παξάιιειν ζα κπνξνχζαλ νη δχν πεξίβνινη λα ην 

αλαδεηήζνπλ ζηελ νρχξσζε ηεο θάιαο Θάζνπ, εγθαηάζηαζε κε πξνθαλείο 

νκνηφηεηεο κε νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ Βφξεηνπ Αηγαίνπ, φπσο ε Μπιε Πνιηφρλε, ην 

Μηθξφ Βνπλί θαη ε Σξνία. 

Άιια πηζαλά νρπξσκαηηθά έξγα ηεο Μαθεδνλίαο παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε 

ζαθήλεηα. Η δηάηαμε ησλ θαηνηθηψλ ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Καζηαλά κε ηξφπν 

ψζηε νη πξνζφςεηο ηνπο λα πξνεμέρνπλ ησλ πιατλψλ ηνπο θαηά 1 πεξ. κ., ίζσο είρε σο 

ζθνπφ ηε δηακφξθσζε νρπξσκαηηθνχ πεξηβφινπ χςνπο 2 πεξ. κ. πνπ ζα πεξηέβαιιε 

ηελ εγθαηάζηαζε. Οξηζκέλα ηδηφηππα νξχγκαηα ηεο αξραηφηεξεο θάζεο 8 ησλ 

εξβίσλ, κε απφηνκα ηνηρψκαηα θαη ζηελφηεξν ππζκέλα ζπγθξηηηθά κε ην άλνηγκά 

ηνπο, απνδφζεθαλ ζε δηπιφ νκφθεληξν ακπληηθφ ζχζηεκα ή ζε πεξηβφινπο πνπ 

νξηνζεηνχζαλ ρσξηζηέο νκάδεο θαηαζθεπψλ. Η έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαλνληθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ε αλεχξεζε νξηζκέλσλ άιισλ 

έμσ απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ, ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 400 κ., ήηαλ θξηηήξηα 

ψζηε λα «μεραζηεί» ε πηζαλφηεηα κηαο νρχξσζεο. Σέινο, ζηελ Δπαλνκή, αλάρσκα 

ζηηο παξπθέο ηεο εγθαηάζηαζεο, πίζσ απφ ην νπνίν ηδξχζεθαλ νη αξραηφηεξεο 

θαηνηθίεο ηεο ζέζεο, ππέδεημε ηελ παξνπζία ελφο πξνκαρψλα, γηα ηνλ νπνίν δελ 

γλσξίδνπκε εάλ δερφηαλ αλαλέσζε ζην χςνο ηνπ κεηά ηελ ίδξπζε θάζε λένπ 
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νηθηζκνχ ζηελ ηνχκπα. 

Απφ ηα ζέκαηα πνπ επίζεο ζπδεηήζεθαλ ήηαλ απηφ ηεο συποηαξίαρ θαη ηνπ 

πηζαλνχ πολεοδομικού ιζηού, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε εθηηκήζεηο γηα ηελ πςκνόηηηα και 

ηο μέγεθορ ηος πληθςζμού, ρσξίο ζπνπδαία απνηειέζκαηα ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε. 

Η πην ζπρλή δηαπίζησζε ήηαλ φηη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηνχκπεο θαη ιφθνπο 

απαηηήζεθε ζπλήζσο ε δηακφξθσζε αλδήξσλ, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ νη θιίζεηο 

ηνπ εδάθνπο θαη νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο. Οξηζκέλα άλδεξα ζπγθξαηνχληαλ απφ 

αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο θαηαζθεπαζκέλνπο κε αξγνιηζνδνκή (Πνιχρξνλν, 

Θενδσξέηθα), νη νπνίνη πξνζαξκφδνληαλ ζηελ θακπχιε ησλ ιφθσλ. ηνλ Άγην Μάκα 

παξαηεξήζεθε φηη ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ ρψκα φπσο θαη νη πειφπιηλζνη, είραλ 

φκσο δερηεί μχιηλε ελίζρπζε. 

Δθηηκήζεηο γηα ην μέγεθορ ηος πληθςζμού θαη ηελ πςκνόηηηα ηηρ καηοίκηζηρ 

δελ είλαη ζπρλά δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθηθά. Οξηζκέλνη νηθηζκνί ησλ αξραηφηεξσλ 

ζηαδίσλ ηεο ΠΔΥ θαίλεηαη φηη ήηαλ κηθξνί (π.ρ. δχν ή ηξεηο θαιχβεο ζηα Λεηβάδηα 

Αηαλήο), σζηφζν πνιχ κηθξά κεγέζε δελ θαίλνληαη ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθά γηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία καο. Γηα ηελ 

Δπαλνκή νη ππνινγηζκνί έδεημαλ ην πεξηζζφηεξν δψδεθα θαηνηθίεο ζην αξραηφηεξν 

ζηάδην, ελψ γηα ην Μάλδαιν κεξηθέο δεθάδεο θαηνίθσλ ζε κηθξφ νρπξσκέλν νηθηζκφ 

κε θηήξηα ππθλήο δηάηαμεο. ηνπο ηηαγξνχο ν νηθηζκφο ζα θηινμελνχζε κεξηθέο 

δεθάδεο θαηνίθσλ, αλ ε εμακειήο νηθνγέλεηα ηεο «Κακέλε Οηθίαο» απνηεινχζε 

γεληθεπκέλν κέγεζνο γηα ηε ζέζε. Δληχπσζε πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη παξά ηνλ 

δαζέζηκν ρψξν, νη νηθίεο ήηαλ εθεί θηηζκέλεο ε κία θνληά ζηελ άιιε, ζε ππθλή 

δηάηαμε, κε πηζαλή πξφζεζε γηα θνηλσληθφ έιεγρν ηεο θιεξνλνκεκέλεο γεο. Η 

Μεζεκεξηαλή Σνχκπα ίζσο είρε επίζεο πεξηνξηζκέλε έθηαζε, θαζψο ε θαηνίθεζε 

ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ πεξηνξίζηεθε ζηελ θνξπθή ηνπ πιαηψκαηνο, αλ θαη 

ζηνπο Γεσκεηξηθνχο ρξφλνπο ηζνπεδψζεθαλ επηρψζεηο ηεο ΠΔΥ ζηε βάζε ηεο. Έλαο 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θαλφλεο ηεο Μαθεδνληθήο νηθηζηηθήο ζηελ ΠΔΥ θαίλεηαη 

ινηπφλ φηη ήηαλ ε ππθλφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Σελ χπαξμε πολεοδομικού ιζηού ππαηλίρζεθαλ νξηζκέλεο αλαθαηαζθεπέο 

θηηζκάησλ ζηα ίδηα ζεκεία, παξά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο ζηελ Σνχκπα 

Αγρηάινπ Β, φπνπ παξαηεξήζεθε ζηαζεξφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ή ε απνθάιπςε 

δξφκσλ θαη κηθξψλ ζε πιάηνο θελψλ αλάκεζα ζε ζπίηηα, φπσο ζην Νηηθηιί Σαο θαη ην 

Αξρνληηθφ. Οη αλαθαηαζθεπέο ηεο «Οηθίαο Θενράξε» ζην Νηηθηιί Σαο 

πξνζαξκφζηεθαλ ζε δξφκν ηξηψλ ζηξψζεσλ θαη πιάηνπο έσο 0,90 κ., ελψ κεηαμχ 

δχν νηθηψλ ζην Αξρνληηθφ, ζε πεξηνρή ππθλήο δηάηαμεο θαηά ηα άιια, ππήξρε θελφο 

ρψξνο δηαζηάζεσλ 0.80 – 1 κ. Έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν γηα ηελ νηθηζηηθή νξγάλσζε 

ίζσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ (ραξαθηεξηζηηθφηεξεο απηέο ησλ 

εξβίσλ), αλνηρηέο πεξηνρέο πνιιαπιήο ιεηηνπξγίαο, ελδερνκέλσο ραιηθφζηξσηεο θαη 

ζπρλά κε ζπγθέληξσζε ζεξκηθψλ ή/θαη απνζεθεπηηθψλ θαηαζθεπψλ, φπσο νη 

θνχξλνη θαη νη εζηίεο, αιιά θαη ηα πήιηλα θηβψηηα θαη νη ιάθθνη. 

Σα ζηνηρεία γηα ηηο καηότειρ ηυν ζπιηιών επλννχλ ηα επζχγξακκα θηήξηα, πνπ 

θαίλνληαη ζαθψο πεξηζζφηεξα, ελψ ε παξνπζία αςηδσηψλ θαηνηθηψλ, απνδεδεηγκέλε 

ζηνπο ηηαγξνχο θαη ζηνλ Καζηαλά (κέζε θαη χζηεξε ΠΔΥ) ήηαλ πην πεξηνξηζκέλε, 

ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ ε αξραηνινγηθή έξεπλα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

επαξθήο. Θεσξνχκε φηη εάλ πθίζηαλην πεξηζζφηεξα αςηδσηά νηθνδνκήκαηα, θάηη 

πνιχ πηζαλφ, κάιινλ ζα αλακέλνληαλ ζε νηθηζκνχο κε παζζαιφπεθηα θηίζκαηα θαη 

φρη κε ιίζηλα θξεπηδψκαηα. Γεληθά νη ελδείμεηο γηα αςηδσηά θηήξηα ππθλψλνπλ κεηά 

ην πξψηκν ζηάδην ηεο Πξψηκεο Υαιθνθξαηίαο. Γεσγξαθηθά, ε παξνπζία ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο εληζρπκέλε ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνληθήο 

ελδνρψξαο (αθφκα θαη ν Καζηαλάο, παξά ηε ζέζε ηνπ ζε ιίκλε, δελ είλαη πνιχ θνληά 
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ζηηο αηγαηαθέο αθηέο), ελψ ζε ζέζεηο πιεζηέζηεξεο ζηε ζάιαζζα, πξνηηκήζεθαλ νη 

επζχγξακκεο θαηαζθεπέο, καξηπξψληαο πηζαλψο επηδξάζεηο απφ ηνλ επξχηεξν 

αηγαηαθφ ρψξν. Γελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

επζχγξακκσλ θαηαζθεπψλ ζε θάζε νηθηζηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Ήδε θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ θαηφςεσλ θάλεθε φηη πθίζηαηαη ζαθήο δηάθξηζε 

κεηαμχ παζζαιφπεθησλ νηθηψλ θαη θηηζκάησλ κε ιίζηλα ζεκέιηα. Οξηζκέλα βέβαηα 

παζζαιφπεθηα εληζρχζεθαλ κε ιίζηλε ζεκειίσζε. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα παζζαλόπηκηα οικοδομήμαηα θαίλεηαη φηη πξνηηκνχληαλ 

ηα καθξφζηελα θηήξηα, πνπ κπνξνχζαλ λα δηαηξνχληαη ζε δχν ή ηξεηο ρψξνπο. 

Οξηζκέλα μεθηλνχζαλ απφ ηα 8 ηνπιάρηζηνλ κ. θαη κπνξνχζαλ λα θηάλνπλ ζε κήθνο 

15-16 κ., ελψ ην πιάηνο ηνπο, αλάινγν κε ηε καθξά δηάζηαζε, θπκαηλφηαλ απφ ηα 3-

3,50 έσο 5-5,10 κ. Κχξην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ηνίρσλ ηνπο ήηαλ ν πειφο, ζε ηξεηο 

δαθνξεηηθέο κνξθέο: Α) Ασςποπηλόρ, δειαδή ιάζπε επάιεηςεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ 

μχιηλνπ πιαηζίνπ απφ παζζάινπο, θιαδηά θαη/ή θαιάκηα. Η ηερληθή είλαη γλσζηή σο 

πξνζζεηηθή (torchis). Β)  Σηοιβασηόρ πηλόρ, δειαδή αξγηιφρσκα αλαθαηεκέλν κε 

θπηηθέο ίλεο θαη ραιίθη (ζηνηβαρηή ηερληθή = pisé), πνπ «ρηηδφηαλ» κε ηε βνήζεηα 

θαινππηνχ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα απνκαθξπλφηαλ. Γ) Ωμόπλινθοι (ηερληθή adobe), 

πνπ μεξαίλνληαλ ζηνλ ήιην. Δληζρπηηθνχο παζζάινπο δέρνληαλ κάιινλ ηα ζπίηηα πνπ 

ρηίδνληαλ κε αρπξνπειφ ή ζηνηβαρηφ. Η ρξήζε σκνπιίλζσλ ζπλππήξρε ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο κε θάπνηα απφ ηηο άιιεο ηερληθέο (Νηηθηιί Σαο, Πεληάπνιε, 

Μεζεκεξηαλή Σνχκπα, Μάλδαιν) φρη φκσο ζηα ίδηα νηθνδνκήκαηα. ε ηξεηο ζέζεηο ε 

ρξήζε ηνπο πηζαλψο δελ ζπλδπάζηεθε κε άιιε ηερληθή (Άγηνο Μάκαο, 

Μνιπβφππξγνο, Σνχκπα Αγρηάινπ Β). Η κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ παξνπζία 

σκνπιίλζσλ παξαηεξήζεθε ζηε δπηηθή Μαθεδνλία. Όηαλ νινθιεξσλφηαλ ε 

επάιεηςε ή ηνπνζέηεζε πεινχ θαη σκνπιίλζσλ νη ηνίρνη κπνξνχζαλ λα επηρξίνληαη. 

Έρνπλ βξεζεί ιεπθά επηρξίζκαηα, αιιά δελ είλαη ζαθέο αλ εθαξκφδνληαλ θαη ζηηο 

δχν πιεπξέο ησλ ηνίρσλ, ή κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνπο, φπσο ζηελ «Κακέλε Οηθία» ησλ 

ηηαγξψλ. 

Γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ηνίρσλ επηζηξαηεχηεθαλ ζπρλά ηάθξνη ζεκειίσζεο, 

θπξίσο ζηνπο εμσηεξηθνχο. Οη κεζνηνηρίεο ήηαλ γεληθά ζηελφηεξεο θαη δελ 

ζπλνδεχνληαλ πάληνηε απφ ηάθξν. ε γεληθέο γξακκέο νη ηνίρνη δελ θαίλεηαη λα 

μεπεξλνχζαλ ηα 0,15-0,20 κ. ζε πάρνο. Οη εληζρπηηθνί πάζζαινη ηνπνζεηνχληαλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο, αιιά θαη εμσηεξηθά, ζε επαθή. Οη παζζαιφηξππεο αλνίγνληαλ 

ζπάληα ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, θάηη πνπ ζπλήζσο πξνθαιεί δπζρέξεηεο ζηελ ζαθή 

αλαγλψξηζε ησλ θαηφςεσλ. Η δηάκεηξνο ησλ παζζάισλ θπκαηλφηαλ απφ ηα 0,03 έσο 

θαη ηα 0,5 κ. ελψ ην βάζνο ηνπο δελ μεπεξλνχζε ζπλήζσο ην κηζφ κέηξν (ζηνλ 

Καζηαλά παζζαιφηξππεο είραλ βάζνο έσο θαη 0,90 κ., ελψ ζην Αξρνληηθφ έσο θαη 

0,70. Απφ ηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε θαίλεηαη φηη νη γσληαίνη κπνξνχζαλ λα είλαη 

κεγαιχηεξνη γηα ιφγνπο ελίζρπζεο). Πεξηκεηξηθά ησλ παζζάισλ έρνπλ νξηζκέλεο 

θνξέο εληνπηζζεί εληζρπηηθνί ιίζνη. ην Αξρνληηθφ νιφθιεξε ζεηξά ιίζσλ ζηήξηδε 

εμσηεξηθά ηνλ ηνίρν παζζαιφπεθηεο νηθίαο. Πνιιέο παζζαιφηξππεο έθεξαλ 

ρσκάηηλν πεξηρείισκα, ίζσο γηα ηελ παξεκπφδηζε ησλ νκβξίσλ λα εηζρσξήζνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο θαη λα δηαβξψζνπλ ηε δνθφ. Αλ θαη έρνπλ εληνπηζζεί θαη ηεηξάγσλεο 

παζζαιφηξππεο, νη πάζζαινη ήηαλ κάιινλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θπιηλδξηθνί. 

 Σα οικοδομήμαηα με λίθινα θεμέλια ήηαλ ειάρηζηα ζην αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ 

ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, πνιχ πεξηζζφηεξα φκσο ζην θεληξηθφ, θπξίσο ζηηο ζέζεηο ηεο 

Υαιθηδηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Δληνπίζζεθαλ θαη ζε ζέζεηο φπνπ ππήξραλ 

επηειέζηεξεο θαηαζθεπέο απφ πειφ ή ρψκα θαη μχιηλν εληζρπηηθφ πιαίζην (π.ρ. 

Μεζεκεξηαλή Σνχκπα). ε νξηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ζηε ίβεξε θαη ζην 

Πνιχρξνλν, είραλ ηε κνξθή κεγάισλ θαηαζθεπψλ. Η ρξήζε ιίζηλσλ ζεκειίσλ ζε 
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πνιχ πξψηκα ζηάδηα δελ απνθιείεηαη λα νθείιεηαη ζηελ επηβίσζε λενιηζηθψλ 

παξαδφζεσλ, ε παξνπζία ηνπο φκσο ζηηο κέζεο θαη χζηεξεο θάζεηο ηεο πξψηκεο 

Υαιθνθξαηίαο ζε νξηζκέλεο παξάθηηεο ή θνληηλέο ζηε ζάιαζζα ζέζεηο, ελδερνκέλσο 

επεξεάζηεθε απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο λνηηφηεξεο Διιάδαο θαη ηνπ 

βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. Η θαηαζθεπή ηνπο ζπλδχαζε δηαθνξεηηθά πιηθά αθφκα 

θαη ζηνλ ίδην νηθηζκφ: ζηε Μεζεκεξηαλή Σνχκπα βξέζεθαλ ηνίρνη απφ αξγνχο 

ιίζνπο, αζβεζηφιηζνπο θαη ηδεκαηνγελέο πέηξσκα. Αξγνιηζνδνκή ζηε ίβεξε, 

βνηζαισηνί ιίζνη ζην Αξκελνρψξηνλ. Δπηκειέζηεξε δφκεζε παξνπζίαδαλ νη ηνίρνη 

θηεξίσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ, φπσο ζην Πνιχρξνλν θαη ηελ Σνξψλε. Μεγαιχηεξεο 

δηαζηάζεηο θαίλεηαη φηη είραλ νη αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη (έσο θαη 1,50 κ. ζην 

Πνιχρξνλν), πνπ κπνξνχζαλ λα ζπλδπάδνληαη κε ζηελφηεξα ζεκέιηα ζε θάζεηε 

δηάηαμε, ην πάρνο ησλ νπνίσλ ήηαλ «θαλνληθφηεξν» (0,60-0,70 κ.). Βξέζεθαλ θαη 

ζηελφηεξνη ηνίρνη πάρνπο 0,20-0,30 κ. θαη 0,30-0,40 κ. Μεηά ην ιίζηλν ζεκέιην 

αθνινπζνχζαλ ζπλήζσο σκφπιηλζνη ή μχιηλν πιαίζην κε επέλδπζε πεινχ, αλ θαη ζε 

δχν πεξηπηψζεηο πιαηχηεξνη ζην θάησ κέξνο ηνπο ηνίρνη ζπλερίδνληαλ ςειφηεξα 

επίζεο κε ιίζηλε θαηαζθεπή, αβέβαηνπ χςνπο (Αμηνρψξηνλ, Πνιχρξνλν). ηε 

Μεζεκεξηαλή Σνχκπα ιίζηλν ζεκέιην ζα είρε κεγάιν χςνο, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί 

ζην επηθιηλέο επίπεδν ζην νπνίν εδξαδφηαλ.  Οη δηαζηάζεηο ησλ θηεξίσλ κε ιίζηλα 

ζεκέιηα ζα ήηαλ θνληηλέο ή κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ καθξψλ παζζαιφπεθησλ 

νηθνδνκεκάησλ. Έρνπλ εληνπηζζεί νηθνδνκήκαηα κήθνπο 11-12,5 θαη πιάηνπο 7 

ηνπιάρηζηνλ κ. 

 Γηα ηε ζηέγαζη ηυν οικοδομημάηυν νη πιεξνθνξίεο είλαη πνιχ 

απνζπαζκαηηθέο θαη βαζίδνληαη ζπλήζσο ζηελ αλεχξεζε θεληξηθψλ νπψλ παζζάισλ 

ζηήξημεο ηεο δηαηξέρνπζαο δνθνχ ησλ νξνθψλ, πνπ πηζαλφηαηα ζα ήηαλ δίξξηρηεο ή 

ηεηξάξξηρηεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηαηεξνχληαη θαηάινηπα πεινχ κε ίρλε 

θαιακηψλ ή θιαδηψλ (αλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ ζε ηνίρνπο). Οη πάζζαινη 

βξίζθνληαη ελίνηε θνληά ζηνπο ηνίρνπο, ή ζηεξίδνληαη (αλ ε πεξίπησζε ηνπ 

Αξρνληηθνχ κπνξεί λα γεληθεπηεί) απφ άιινπο ινμά ηνπνζεηεκέλνπο. Ρφιν ζηε 

ζηήξημε ησλ νξνθψλ είραλ βέβαηα θαη νη εζσηεξηθέο δνθνί ησλ ηνίρσλ. Σν πιηθφ 

θαηαζθεπήο ησλ ζηεγψλ δελ θαίλεηαη λα δηέθεξε απφ απηφ ηεο ηνηρνδνκίαο: είραλ θαη 

απηέο μχιηλν πιαίζην ή θαιακσηή, επάιεηςε πεινχ, ελδερνκέλσο θαη αδηάβξνρα 

θνληάκαηα. ηελ Σνξψλε βξέζεθαλ πήιηλα θεξακίδηα, αιιά ην ζηνηρείν απηφ είλαη 

κάιινλ κεκνλσκέλν θαη κάιινλ ζπλδεδεκέλν κε ιηζφθηηζηα ηζρπξά νηθνδνκήκαηα, 

παξά κε παζζαιφπεθηα νηθήκαηα πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ παξά λα θέξνπλ ειαθξά 

πιηθά. ηέγεο έθεξαλ θαη νξηζκέλνη αλνηρηνί ή εμσηεξηθνί ρψξνη. 

Σα δάπεδα ήηαλ θαηά θαλφλα ρσκάηηλα θαη πήιηλα, σζηφζν έρνπλ εληνπηζζεί 

θαη ιηζφζηξσηα. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο έρεη ππνηεζεί ε εκπινθή μχινπ, αλ θαη δελ 

είλαη μεθάζαξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΠΔΥ. Ξχιηλα δάπεδα απνδίδνληαη ζπλήζσο ζηε 

Νενιηζηθή πεξίνδν. Οη αλαζθαθείο ησλ εξβίσλ επεζήκαλαλ φηη ηα ρσκάηηλα δάπεδα 

ζθιήξαηλαλ εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπο θαη φρη ιφγσ εζειεκέλεο θαηαζθεπήο, 

επνκέλσο έπξεπε λα απνδνζνχλ ζε θηήξηα ρακειήο πνηφηεηαο, ελαιιαθηηθά 

βνεζεηηθνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο. Αληηζέησο, εθείλα απφ εζειεκέλα ζηξσκέλν 

πειφ είραλ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία επίπεδσλ θαη αλζεθηηθψλ επηθαλεηψλ. Η πήιηλε 

επηθάλεηα ζπρλά αλαλεσλφηαλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα ρσκάηηλα δάπεδα 

εληζρχνληαλ κε ιίζνπο ή ραιίθηα. Οξηζκέλα δάπεδα ήηαλ επηρξηζκέλα κε 

αζβεζηνθνλίακα. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρνπλ εληνπηζζεί ιηζφζηξσηα 

ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ απνηεινχζαλ επηθάλεηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ ή ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη ιηζφζηξσηεο απιέο ησλ θάζεσλ 9 θαη 10 ζηα έξβηα 

δηαθνξνπνηνχλαλ ζαθψο απφ ηα ρσκάηηλα ή πήιηλα δάπεδα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 
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Μάιινλ νη πηζαλφηεηεο γηα εμσηεξηθή ρξήζε ησλ ιηζφζηξσησλ δαπέδσλ είλαη 

πεξηζζφηεξεο. 

Οη θαζεκεξηλέο δσηηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Μαθεδνλίαο 

εμππεξεηνχληαλ απφ θεπμικέρ και αποθηκεςηικέρ καηαζκεςέρ, αιιά θαη πάγκοςρ 

επγαζίαρ, έδπανα και κλίνερ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζην εζσηεξηθφ ή 

εμσηεξηθά ησλ ζπηηηψλ έρεη ππνδείμεη ιεηηνπξγίεο ζπρλά δηακνηξαζκέλεο, άιινηε 

φκσο πεξηνξηζκέλεο ζηα ίδηα δσκάηηα. 

Οη ζεξκηθέο θαηαζθεπέο δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα δηαθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο, 

θπξίσο φηαλ απνπζηάδνπλ θαηάινηπα ηεο ζφινπ ησλ θιηβάλσλ, κε απνηέιεζκα φ,ηη 

έρεη δηαζσζεί λα παξαπέκπεη ζπλήζσο ζε εζηίεο. Η ρξήζε ησλ κλιβάνυν δελ ήηαλ 

κφλν ηξνθνπαξαζθεπαζηηθή, θαζψο ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο έρνπλ 

εληνπηζζεί θεξακηθνί. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ην Νηηθηιί Σαο γηα ηε κνξθή ησλ 

θαηαζθεπψλ απηψλ κάιινλ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, θαζψο αλαθέξεηαη φηη 

επηβεβαηψλεηαη ε επηβίσζε ειιεηςνεηδψλ θιηβάλσλ, ρσξίο σζηφζν ε θάηνςή ηνπο λα 

είλαη απνιχησο επηβεβαησκέλε. Οη νξζνγψληνη θιίβαλνη είλαη ακθίβνινη. Νέν 

δεκηνχξγεκα απνηεινχλ νη θπθιηθνί θιίβαλνη, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο 

πεηαιφζρεκνπο... Απφ ηα δεδνκέλα ησλ νηθηζκψλ θάλεθε φηη νη θπθιηθνί θαη 

πεηαιφζρεκνη ππεξείραλ αξηζκεηηθά. Οη πεηαιφζρεκνη έθεξαλ ζηφκην ζηε κία ζηελή 

πιεπξά, ελίνηε ηξνκπεηφζρεκν. Η ππνδνκή φισλ ησλ ηχπσλ ελζσκάησλε ραιίθηα, 

ιίζνπο, ή ζξαχζκαηα αγγείσλ, πιηθά πνπ κπνξνχζαλ λα ζπλδπάδνληαη ζην ίδην 

ζεκέιην. Η ιίζηλε ππνδνκή ήηαλ πην ζπλεζηζκέλε. Δπάλσ απφ ην ζεκέιην 

αθνινπζνχζε πιάθα θακέλνπ ρψκαηνο ή πεινχ. Σα ηνηρψκαηά ηνπο ήηαλ πήιηλα, 

φπσο θαη ε ζφινο, θαη κάιινλ εληζρχνληαλ κε θνληάκαηα ηζρπξνπνίεζεο. Η 

δηάκεηξφο ηνπο μεθηλνχζε απφ ηα 0,30 κ. θαη έθηαλε έσο θαη επάλσ απφ ην 1 κ., ελψ 

ζπλήζσο ην ζεκέιηφ ηνπο είρε χςνο 0,25-0,30 κ. Σν πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο 

θπκαηλφηαλ κεηαμχ 0,05 θαη 0,10 κ. Ο θεξακηθφο θιίβαλνο ηνπ Άγηνπ Μάκα δελ είρε 

ηδηαίηεξα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο (δηάκεηξνο: 1,20 κ., χςνο ζεκειίνπ: 0,20 κ.), 

δηέθεξε φκσο ζην φηη πεξηείρε ρσξηζηφ ζάιακν θαχζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζνισηήο 

θαηαζθεπήο. Οη θεξακηθνί θιίβαλνη ζην Πνιχρξνλν θαη ηα Θενδσξέηθα είραλ ηε 

κνξθή θπιηλδξηθνχ ιάθθνπ κε ηνηρψκαηα επελδεδπκέλα κε πειφ. Δθείλνο ηνπ 

Πνιχρξνλνπ είρε δηάκεηξν 1,60-1,70 κ. θαη βάζνπο κεγαιχηεξν ησλ 1,60 κ. Αγγεία 

θαη θαχζηκε χιε έκπαηλαλ ζηνλ ίδην ρψξν, ρσξίο ηελ παξεκβνιή ζαιάκνπ θαχζεο ή 

εζράξαο. 

Οη εζηίερ ήηαλ ζπλήζσο, φπσο θαη νη θιίβαλνη, πεηαιφζρεκεο, θπθιηθέο ή 

ειιεηςνεηδείο. Καηαζθεπάδνληαλ απφ ιίζν ή πειφ. Μία ιίζηλε ήηαλ εκηθπθιηθή. 

Σεηξάγσλεο ή νξζνγψληεο εζηίεο ήηαλ κάιινλ νξηζκέλεο «αλνηρηέο», πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηκήκαηα ηνπ δαπέδνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Έλαο ηδηφκνξθνο 

ηχπνο αλνηρηήο εζηίαο απφ ηνπο ηηαγξνχο έθεξε επζχγξακκν έμαξκα ην νπνίν 

ιεηηνπξγνχζε σο ηνίρσκα. Οη πήιηλεο θαηαζθεπάδνληαλ απφ θαζαξφ πειφ, ή 

δέρνληαλ ζξαχζκαηα αγγείσλ ή ραιίθηα. Απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο νζηξάθσλ 

θαη ιίζσλ ήηαλ ε ζπκπαγέζηεξε θαηαζθεπή. Οξηζκέλεο πήιηλεο εζηίεο ήηαλ 

επηρξηζκέλεο κε θνλίακα. Δληζρπκέλε ππνδνκή είραλ θαη θάπνηεο αλνηρηέο, ζπλήζσο 

απφ ζξαχζκαηα αγγείσλ. Οη δηαζηάζεηο ησλ εζηηψλ μεθηλνχζαλ ζπλήζσο απφ ηα 0,40 

θαη έθηαλαλ έσο ηα 1,20 κ. Τπήξμαλ ιίγεο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο. Ο ηχπνο κε ην 

καθξφζηελν έμαξκα απφ ηνπο ηηαγξνχο έθηαλε ζε κήθνο έσο θαη 0,95 κ. (χςνο 

εμάξκαηνο: έσο 0,15 κ.). 

Δθηφο απφ ηηο ζεξκηθέο θαηαζθεπέο κε ηξνθνπαξαζθεπαζηηθφ ραξαθηήξα, ν 

νηθηαθφο εμνπιηζκφο είρε ζπκπεξηιάβεη αποθηκεςηικέρ θαη αξθεηέο βοηθηηικέρ, πνπ 

ρξεζίκεπαλ σο θιίλεο θαη θαζίζκαηα ή πάγθνη γηα ηελ εθπιήξσζε νηθνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη απνζεθεπηηθέο είραλ θνίιν εζσηεξηθφ θαη ζρήκα ζηξνγγπιφ, 
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ειιεηπηηθφ ή νξζνγψλην. Γηάθνξεο ζπκπαγείο κε επίπεδεο θαη αλζεθηηθέο επηθάλεηεο, 

πξννξίδνληαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηξνθήο (θνπή ηνπ θξέαηνο, άιεζκα ησλ 

δεκεηξηαθψλ θ.ά.) ή ηε θηινμελία δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε πθαληηθή. Δμέδξεο ζα 

πξννξίδνληαλ γηα ηελ αλάπαπζε ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ζηηο νπνίεο αλήθαλ νη 

θαηνηθίεο πνπ ηηο πεξηείραλ. ηηο απνζεθεπηηθέο θαηαζθεπέο κπνξνχκε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηνπο θπθιηθνχο ή ειιεηςνεηδείο ιάθθνπο δηαθφξσλ κεγεζψλ, 

πνπ είραλ εμππεξεηήζεη ηα λνηθνθπξηά, αλ θαη πνιινί ζα είραλ απνξξηκκαηηθφ 

ραξαθηήξα. Οη απνζεθεπηηθνί ιάθθνη κάιινλ έθεξαλ ηνηρψκαηα κε επάιεηςε πεινχ 

ή νξηνζεηεκέλν ρείινο κε παξφκνην πιηθφ. Μεξηθνί ιάθθνη απνδφζεθαλ ζηελ αλάγθε 

εμεχξεζεο δνκηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ αρπξνπειφ, ελψ νξηζκέλνη 

απνξξηκκαηηθνί δέρνληαλ ηα θαηάινηπα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θιηβάλσλ. Λάθθνη έρνπλ 

γεληθά εληνπηζζεί ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ. 

Η εξκελεία ηεο λειηοςπγίαρ ηυν σώπυν εμαξηήζεθε ζπρλά απφ ην ζχλνιν ησλ 

θαηαζθεπψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πνπ ζπγθέληξσλαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Θέζακε ην 

εξψηεκα ηνπ πηζαλνχ επιμεπιζμού ηυν δπαζηηπιοηήηυν ζε σώποςρ θαη αλαδεηήζακε 

ηελ απάληεζε ζε πεξηπηψζεηο νινθιεξσκέλσλ θαηφςεσλ φπσο ε «Κακέλε Οηθία» 

ησλ ηηαγξψλ θαη ε «Οηθία Θενράξε» ζην Νηηθηιί Σαο, ή κεξηθά αλαγλσξηζκέλσλ, 

σζηφζν κε ηθαλφ πεξηερφκελν ζε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο. Οη ρψξνη καο έδσζαλ κία 

εηθφλα γεληθήο απηάξθεηαο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξνχζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ, κε θάπνηα κέξηκλα ψζηε ε παξαζθεπή ηεο ηξνθήο λα κελ 

ιακβάλεη ρψξα ζηα δσκάηηα δηακνλήο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πηζαλψο νχηε ζην 

ίδην ζπίηη φπνπ θαηνηθνχζε ε νηθνγέλεηα. Οξηζκέλνη ρψξνη ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο «απνζήθεο», ελψ ζε άιινπο, φρη φκσο ζπρλά, δηαπηζηψζεθε 

πηζαλή εξγαζηεξηαθή ιεηηνπξγία. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε δελ ζα πεξηκέλακε 

ηδηαίηεξα κνιπζκαηηθέο εξγαζίεο ζε ρψξνπο δηακνλήο, φπνπ φκσο ζα 

δηεθπεξαηψλνληαλ εξγαζίεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πθαληηθή θαη ηελ παξαγσγή θαη 

δηαρσξηζκφ ησλ πγξψλ φπσο ην ιάδη ή ην θξαζί. Οη θεξακηθνί θιίβαλνη ζα 

βξίζθνληαλ, πξνθαλψο, έμσ απφ ηα ζπίηηα, κάιινλ φκσο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

νηθηζκψλ. 

ε νξηζκέλα θεθάιαηα έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπδεηεζνχλ ηα πιθανά παπάλληλα 

γηα νξηζκέλεο θαηαζθεπέο, θπξίσο γηα ηηο θαηφςεηο θαη ηελ εζσηεξηθή δηαίξεζε ησλ 

παζζαιφπεθησλ νηθνδνκεκάησλ, αιιά θαη γηα νξηζκέλα πηζαλά νρπξσκαηηθά έξγα, 

φπσο νη ιίζηλνη πεξίβνινη ηνπ Μάλδαινπ θαη ηα ηδηφηππα νξχγκαηα ησλ εξβίσλ. 

Δπίζεο γηα ηε ρσξνηαμία νξηζκέλσλ νηθηζκψλ. Οκνηφηεηεο ζηηο κνξθέο 

δηαπηζηψζακε ηφζν κε ηνλ Βαιθαληθφ ρψξν, φζν θαη κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, 

θαζψο θαη κε ηε λνηηφηεξε Διιάδα αιιά θαη ηε Μηθξά Αζία. Γελ απνθιείζακε ηελ 

ηζρπξή επίδξαζε γεγελψλ λενιηζηθψλ παξαδφζεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζε ζέζεηο ρσξίο 

θελφ ζηελ εγθαηάζηαζε απφ ηελ Σειηθή Νενιηζηθή πξνο ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνχ. Σν δήηεκα απηφ φκσο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη δελ ζα κπνξνχζε λα 

εμαληιεζεί απφ εκάο, φπσο βέβαηα δελ εμαληιήζεθαλ ηφζα άιια επηκέξνπο δεηήκαηα 

πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε απηή ε εξγαζία. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

 

 

 

ΠΙΝ. Ι – Νηικιλί Σαρ 

 

1. Φάξηεο ηεο όκνξεο πεξηνρήο ζηα όξηα ησλ λνκώλ Καβάιαο θαη Γξάκαο. Με 

πεξίγξακκα ζην δεμί ηκήκα ηεο εηθόλαο ζεκεηώλεηαη ε ζέζε ηνπ Νηηθηιί Ταο (ζε 

πεξίγξακκα αξηζηεξά ε ζέζε ησλ Σηηαγξώλ). Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με 

περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Φάξηεο κε ηελ πεδηάδα ηεο Γξάκαο, όπνπ, εθηόο από ην Νηηθηιί Ταο, ζεκεηώλνληαη 

αξθεηέο αθόκε πξντζηνξηθέο ζέζεηο. Dikili Tash I 1992, πίν. 1. 

 

ΠΙΝ. ΙΙ – Νηικιλί Σαρ 
 

1. Τνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο ηνύκπαο ηνπ Νηηθηιί Ταο κε ηηο ηνκέο ηνπ πξώηνπ 

αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο (1961-1975). Κοσκούλη-Χρσζανθάκη – Ρωμιοπούλοσ 

1992, 229, ζτ. 1. 

2. Τνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο ηνύκπαο ηνπ Νηηθηιί Ταο ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί νη 

ηνκείο ηνπ λεόηεξνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο (1986-1996). Κοσκούλη-

Χρσζανθάκη κ.ά. 1996, 681, ζτ. 2. 

 

Πίν. ΙΙΙ – Νηικιλί Σαρ 

 

1. Σρέδην Τνκέα VI, λεόηεξνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο: ζην δπηηθό ηκήκα, ζέζε 

θηεξίνπ 1, βξέζεθαλ ιίζνη ηνπνζεηεκέλνη γύξσ από νπέο παζζάισλ. Πεηράκος 1994, 

53, πίν. 38. 

2. Αεξνθσηνγξαθία Τνκέα VI, λεόηεξνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο: ζην δπηηθό 

ηκήκα, ζέζε θηεξίνπ 1, βξέζεθαλ ιίζνη ηνπνζεηεκέλνη γύξσ από νπέο παζζάισλ. 

Κοσκούλη-Χρσζανθάκη 1994, πίν. 64. 

 

Πίν. IV – Νηικιλί Σαρ 
 

1. Οη δύν αξραηόηεξεο θάζεηο ηεο νηθίαο πνπ αλέζθαςε ν Θενράξεο ην 1961. 

Αξραηόηεξε νηθνδνκηθή θάζε Α΄. Κοσκούλη-Χρσζανθάκη – Ρωμιοπούλοσ 1992, 240, 

ζτ. 5. 

2. Οη δύν αξραηόηεξεο θάζεηο ηεο νηθίαο πνπ αλέζθαςε ν Θενράξεο ην 1961. Μέζε 

νηθνδνκηθή θάζε Β΄. Κοσκούλη-Χρσζανθάκη – Ρωμιοπούλοσ 1992, 241, τ. 6. 

3. Τα θαινύκελα σο ηεηξάγσλα 2 (επάλσ, ζηε θσηνγξαθία) θαη 3 (θάησ) ηνπ ειιεληθνύ 

ηνκέα Α ησλ αλαζθαθώλ 1961, όπνπ βξέζεθαλ ηα θαηάινηπα ηεο παζζαιόπεθηεο 

αξρηθά θαηνηθίαο, ε νπνία γλώξηζε ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο έσο ηε κεηαηξνπή ηεο ζε 

νηθνδόκεκα κε ιίζηλα ζεκέιηα. Λίζηλν «έδξαλν» βξέζεθε ζην ηεηξάγσλν 3, 

ιεπηνκέξεηα ηνπ νπνίνπ ζηνλ πίλ. IV. 4. Θεοτάρης – Ρωμιοπούλοσ 1961, πίν. 43α. 

4. Τν ιίζηλν «έδξαλν» ηνπ ηεηξαγώλνπ 3. Θεοτάρης – Ρωμιοπούλοσ 1961, πίν. 42β. 

 

Πίν. V – Νηικιλί Σαρ 
 

1. Δζηίεο θαη θιίβαλνη από ηνλ γαιιηθό ηνκέα ησλ αλαζθαθώλ ζην Νηηθηιί Ταο, όπσο 

βξέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο (1961-1975). 

Α-D: εζηίεο. E-F: θιίβαλνη. Dikili Tash I 1992, πίν. 37. 

 

Πίν. VΙ – Νηικιλί Σαρ 
 

1. Κιίβαλνη από ηνλ γαιιηθό ηνκέα ησλ αλαζθαθώλ ζην Νηηθηιί Ταο, όπσο βξέζεθαλ 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο (1961-1975). Dikili Tash I 

1992, πίν. 38. 

 

Πίν. VΙΙ – ιηαγποί 
 

1. Φάξηεο ηεο όκνξεο πεξηνρήο ζηα όξηα ησλ λνκώλ Γξάκαο θαη Καβάιαο. Μέζα ζε 

πεξίγξακκα αξηζηεξά ζηελ εηθόλα ε ζέζε ησλ Σηηαγξώλ (δεμηά ε ζέζε ηνπ Νηηθηιί 

Ταο). Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από 

ηον γράθονηα. 

2. Τα αλαζθαθηθά ηεηξάγσλα ζηελ ηνύκπα ησλ Σηηαγξώλ. Οη αξηζκνί ζην άλσ ηκήκα 

δείρλνπλ ην πςόκεηξν ζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα. Sitagroi Θ 1986, 16, εικ. 2.1. 

 

Πίν. VΙΙΙ – ιηαγποί 
 

1. Μεγάιε ζεκαζία γηα ηε κειέηε ηεο ζησκαηνγξαθηθήο αθνινπζίαο ησλ Σηηαγξώλ είρε 

ε ηνκή ΕΑ, όπνπ δηεξεπλήζεθαλ 81 ζηξώκαηα: ηα αξηζκεκέλα σο 2-32 αλήθαλ ζηελ 

ΠΔΦ σο εμήο: Φάζε V = 2-20, Φάζε IV = 20-32. Sitagroi Θ 1986, 34, εικ. 3.7. 

 

Πίν. ΙΥ – ιηαγποί 
 

1. Κάηνςε ηνπ «bin complex». Οη δηαγξακκηζκέλνη ηνίρνη αλήθνπλ ζηε «Μαθξά 

Οηθία», πνπ βξέζεθε ζε ρακειόηεξν επίπεδν. Sitagroi Θ 1986, 194, εικ. 8.8. 

2. Γεληθή άπνςε ηνπ «bin complex» από Β. Σην ηεηξάγσλν εκπξόο ζηελ εηθόλα 

δηαθξίλεηαη έλαο από ηνπο ηνίρνπο ηεο «Μαθξάο Οηθίαο». Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧ.1. 

 

Πίν. Υ – ιηαγποί 
 

1. Μαθξόζηελν έμαξκα εζηίαο ην νπνίν βξέζεθε ζην εζσηεξηθό ηνπ «bin complex». 

Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧ.2. 

2. «Απνζεθεπηηθά θηβώηηα» ζην «bin complex». Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧ.3. 

3. Γύν «απνζεθεπηηθά» θηβώηηα ζην «bin complex» από ηα νπνία ην έλα είλαη 

ειιεηςνεηδέο. Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧΘ.1. 

4. Λάθθνο κε επέλδπζε πεινύ ζην εζσηεξηθό ηνπ «bin complex». Sitagroi Θ 1986, πίν. 

ΧΧΘ.2. 

 

Πίν. ΥΙ – ιηαγποί 
 

1. Κάηνςε ηεο «Μαθξάο Οηθίαο». Με δηαγξάκκηζε ζεκεηώλνληαη νη αύιαθεο 

ζεκειίσζεο πεξηκεηξηθά ησλ ηνίρσλ ηεο. Sitagroi Θ 1986, 195, εικ. 8.9. 

2. Ζ «Μαθξά Οηθία» από Β. Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧΘΘΘ.1. 

 

Πίν. ΥΙΙ – ιηαγποί 
 

1. Κάηνςε ηεο «Κακέλεο Οηθίαο» κε ηα ζηνηρεία νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ πνπ βξέζεθαλ 

ζην εζσηεξηθό ηεο. Elster 1997, πίν. ΘΘΘb. 

 

Πίν. ΥΙΙΙ – ιηαγποί 
 

1. Ζ «Κακέλε Οηθία» κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζθαθήο ηεο. Λήςε από Β. Sitagroi 

Θ 1986, πίν. ΧΧVII. 

2. Σρεδηαζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». Elster 1997, πίν. ΘΘΘa. 

 

Πίν. ΥΙV – ιηαγποί 
 

1. Οπέο παζζάισλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ αλαηνιηθνύ ηνίρνπ ηεο «Κακέλεο 
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Οηθίαο». Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧVIII, 2. 

2. Οπέο παζζάισλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ αλαηνιηθνύ ηνίρνπ ηεο «Κακέλεο 

Οηθίαο». Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧIX, 1. 

3. Δπηζρξηζκέλνο ηνίρνο ζην εζσηεξηθό ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». Sitagroi Θ 1986, πίν. 

ΧΧVIII, 1. 

4. Μαθξόζηελν έμαξκα εζηίαο πνπ βξέζεθε ζην θπξίσο δσκάηην ηεο «Κακέλεο 

Οηθίαο». Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧIΧ, 3. 

 

Πίν. ΥV – ιηαγποί 

 

1. Ζ θνπδίλα ηεο «Κακέλεο Οηθίαο», από Ν, κε ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο θαηά 

ρώξαλ. Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧΧ, 1. 

2. Λεπηνκέξεηα από ην εζσηεξηθό ηεο θνπδίλαο, κε ηελ πεηαιόζρεκε θαηαζθεπή πνπ 

ζεσξήζεθε θνύξλνο. Sitagroi Θ 1986, πίν. ΧΧΧ, 2. 

 

Πίν. ΥVI – ιηαγποί 

 

1. Σρέδην θάηνςεο ηεο πεηαιόζρεκεο θαηαζθεπήο πνπ ζεσξήζεθε θνύξλνο γηα ην 

ςήζηκν ηνπ θξέαηνο. Elster 1997, πίν. Va. 

2. Σρέδην θάηνςεο ηεο ππεξπςσκέλεο εμέδξαο πνπ ζεσξήζεθε θνύξλνο γηα ην ςήζηκν 

ςσκηνύ. Elster 1997, πίν. ΘVb. 

 

Πίν. ΥVIΙ – ιηαγποί 

 

1. Πεξηνρή ΕΖ κε ηκήκαηα δύν καθξώλ νηθηώλ πνπ ρξνλνινγήζεθαλ ζηε θάζε IV. 

Sitagroi Θ 1986, 208, εικ. 8.16. 

2. Πεξηνρή SL κε ηκήκαηα νηθηώλ ηεο θάζεο IV ή V. Sitagroi Θ 1986, 211, εικ. 8.17. 

 

Πίν. ΥVIIΙ – Απκαδικόρ 

 

1. Φάξηεο ηεο πεξηνρήο Γξάκαο όπνπ ζεκεηώλεηαη ε ζέζε ηνπ Αξθαδηθνύ (ζε 

πεξίγξακκα δεμηά), θαζώο θαη ε θνληηλή ζρεηηθά ζέζε ησλ Σηηαγξώλ (αξηζηεξά). 

Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον 

γράθονηα. 

2. Τνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ Αξθαδηθνύ, όπνπ ζεκεηώλνληαη ηα 

αγξνηεκάρηα αξ. 537, 542 θαη 545 ζηα νπνία δηελεξγήζεθαλ νη αλαζθαθέο. Περιζηέρη 

2002, 132, ζτ. 1. 

 

Πίν. ΥΙΥ – Απκαδικόρ 

 

1. Ζ θάηνςε ηεο νηθίαο πνπ ρξνλνινγήζεθε ζην κεηαβαηηθό δηάζηεκα από ηε Νεόηεξε 

Νενιηζηθή ζηελ ΠΔΦ, όπσο απνζαθελίζζεθε κεηά ηελ αλαζθαθή ηνπ 1992. Σην 

ηεηξάγσλν Α1/Γ εηθνλίδεηαη ην ηκήκα πνπ είρε απνθαιπθζεί ζηελ αλαζθαθή ηνπ 

1991. Vargas κ.ά. 1992, 578, ζτ. 1. 

2. Ο ηνίρνο από ζηνηβαρηό πειό ζην ηεηξάγσλν Α1/Γ, πνπ ρξνλνινγήζεθε αξρηθά ζηε 

Νενιηζηθή επνρή, ζηε ζπλέρεηα όκσο ζπζρεηίζηεθε κε ηελ νηθία ηνπ κεηαβαηηθνύ 

ζηαδίνπ πξνο ηελ ΠΔΦ. Σοσλούμης – Περιζηέρη 1991, 367, εικ. 1. 

3. Τν ππόινηπν ηκήκα ηεο νηθίαο ηνπ κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ πξνο ηελ ΠΔΦ, όπσο 

απνθαιύθζεθε κε ηελ αλαζθαθή ηνπ 1992 (ηεηξάγσλα Α1/Β θαη Α1/Α). Vargas κ.ά. 

1992, 585, εικ. 1. 

 

Πίν. ΥX – Πενηάπολη 

 

1. Φάξηεο ηεο λνηηόηεξεο πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Σεξξώλ όπνπ ζεκεηώλεηαη κε 

πεξίγξακκα (επάλσ κέξνο εηθόλαο) ε ζέζε ηεο Πεληάπνιεο ζηελ ελδνρώξα, ελώ 
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θνληά ζηε λόηηα αθηνγξακκή (θάησ κέξνο εηθόλαο), ε ζέζε ησλ Νέσλ Κεξδπιιίσλ. 

Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον 

γράθονηα. 

2. Σηξσκαηνγξαθία ηεο Πεληάπνιεο, όπνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1-3 θαη ηα θεθαιαία 

γξάκκαηα επάλσ αξηζηεξά θαηαδεηθλύνληαη ηα θπξηόηεξα θαηάινηπα ηεο ΠΔΦ. 

Γραμμένος 1981, παρένθεηος πίν. Δ (ηα ζτόλια 1-3 και ηα κεθαλαία γράμμαηα 

προζηέθηκαν από ηον γράθονηα). 

 

Πίν. ΥXI – Πενηάπολη 

 

1. Σηξσκαηνγξαθία ηεο Ν παξεηάο ηεο ηνκήο όπνπ εηθνλίδνληαη νη θαηαζθεπέο ζην 

εζσηεξηθό πηζαλήο νηθίαο: εζηία θαη ζηξόο. Γραμμένος 1981, πίλ. ΚΕα. 

2. Ζ εζηία ζηε ΝΑ γσλία ηεο ηνκήο, από επάλσ. Γραμμένος 1981, πίν. ΚΗα. 

3. Ο ζηξόο ζηε ΝΓ γσλία ηεο ηνκήο. Γραμμένος 1981, πίν. ΚΗβ. 

4. Οη δύν θαηαζθεπέο (εζηία θαη ζηξόο), ελώ ε αλαζθαθή έρεη πξνρσξήζεη ζε βάζνο. 

Γραμμένος 1981, πίν. ΚΖγ. 

5. Ζ εζηία ρσξίο πεξηρείισκα κπξνζηά ζηε Γ παξεηά, ζε βάζνο κεγαιύηεξν από απηό 

ηεο πηζαλήο νηθίαο. Γραμμένος 1981, πίν. ΚΘβ. 

 

Πίν. ΥXII – Κπςονέπι Νέων Κεπδςλλίων 

 

1. Φάξηεο ηεο λνηηόηεξεο πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Σεξξώλ όπνπ ζεκεηώλεηαη κε 

πεξίγξακκα (θάησ κέξνο εηθόλαο) θνληά ζηε λόηηα αθηνγξακκή (θάησ κέξνο 

εηθόλαο) ε ζέζε ησλ Νέσλ Κεξδπιιίσλ θαη (επάλσ ζηελ εηθόλα) ε ζέζε ηεο 

Πεληάπνιεο ζηελ ελδνρώξα. Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με περιγράμμαηα 

ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Κξπνλέξη: Τνπνγξαθηθό ηνπ νηθηζκνύ (ν νπνίνο δειώλεηαη κε θνθθίδσζε) θαη ηεο 

αλαζθαθήο. Μαλαμίδοσ 1997, 513, τ. 2. 

3. Πηζαλή εζηία ηεο ΠΔΦ ζην πξώην από ηα δύν επίπεδα πνπ απνδόζεθαλ ζηε θάζε. 

Μαλαμίδοσ 1997, 521, εικ. 2. 

 

ΠΙΝ. XXIIΙ – Άγιορ Μάμαρ 

 

1. Φάξηεο ηκήκαηνο ηνπ λ. Φαιθηδηθήο κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ Αγίνπ Μάκα 

(αξηζηεξό πεξίγξακκα). Σεκεηώλεηαη επίζεο ε ζέζε ηνπ Μνιπβόππξγνπ (δεμί 

πεξίγξακκα - ην ηνπσλύκην δελ ζεκεηώλεηαη ζην ράξηε). Απόζπαζμα τάρηη ηης 

εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Γεληθή άπνςε ηεο ηνύκπαο από Α, όπνπ ζεκεηώλνληαη νη αλαζθαθηθέο ηνκέο ηεο 

Οκάδαο 1. Heurtley, PM, 2, εικ. 1. 

3. Γεληθή άπνςε ηεο ηνύκπαο από Ν, κε ηηο αλαζθαθηθέο ηνκέο ηεο Οκάδαο 2. Heurtley, 

PM, 2, εικ. 2. 

 

ΠΙΝ. XXIV – Άγιορ Μάμαρ 
 

1. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο ηνπ Αγίνπ Μάκα κε ζεκεησκέλεο ηηο αλαζθαθηθέο ηνκέο θαη 

ησλ δύν νκάδσλ. Heurtley, PM, 3, εικ. 3. 

2. Ζ ζηξσκαηνγξαθία ηεο ζέζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Hertley θαη Ralegh-Radford. 

Heurtley, PM, 3, εικ. 4. 

 

ΠΙΝ. XXV – Άγιορ Μάμαρ 

 

1. Γηνξζώζεηο ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο ηνπ Αγίνπ Μάκα, ζύκθσλα κε ηνλ Αζιάλε. 

Aslanis 1985, 252, εικ. 115. 

2. Τα ιίζηλα ζεκέιηα ηεο ΠΔΦ, όπσο απνθαιύθζεθαλ ζηηο ηνκέο N, D θαη M ηνπ Αγίνπ 

Μάκα. Heurtley – Ralegh-Radford 1927-1928, 153, εικ. 32. 
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3. Κεξακηθόο θιίβαλνο ηεο ύζηεξεο ΠΔΦ ή πξώηκεο ΠΔΦ, ν νπνίνο ήξζε ζην θσο ζηελ 

ηνκή D. Heurtley – Ralegh-Radford 1927-1928, 154, εικ. 33. 

 

ΠΙΝ. XXVΙ – Μολςβόπςπγορ 

 

1. Φάξηεο ηκήκαηνο ηνπ λ. Φαιθηδηθήο κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ Μνιπβόππξγνπ 

(δεμί πεξίγξακκα: ην ηνπσλύκην δελ ζεκεηώλεηαη ζην ράξηε). Σην  αξηζηεξό 

πεξίγξακκα ε ζέζε ηνπ Αγίνπ Μάκα. Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με 

περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Ζ ηνύκπα ηνπ Μνιπβόππξγνπ, όπσο πξνβάιιεη ζε ύςνο κεξηθώλ κέηξσλ από ηε 

ζάιαζζα. Δπάλσ, ιήςε από Α. Κάησ, ιήςε από Β. Heurtley, PM, 11, εικ. 10a-b. 

 

ΠΙΝ. XXVΙΙ – Μολςβόπςπγορ 
 

1. Οη αλαζθαθηθνί ηνκείο Α – D ζηελ ηνύκπα ηνπ Μνιπβόππξγνπ. Heurtley, PM, 13, 

εικ. 11a. 

2. Τν ίδην ζρέδην α) θαηά Heurtley θαη Ralegh-Radford θαη β) θαηά Heurtley, όπνπ 

ππάξρεη δηαθνξεηηθόο ζρνιηαζκόο ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο. Δλδερνκέλσο νθείιεηαη ε 

δηαθνξά απηή ζην γεγνλόο όηη ηελ επνρή ηεο παξάζεζεο ηνπ δεύηεξνπ ζρεδίνπ ε 

κειέηε ηεο θεξακηθήο ζα είρε πξνρσξήζεη θαηά κεξηθά έηε. Δπάλσ: Heurtley – 

Ralegh-Radford 1927-1928, 159, εικ. 36a. Κάησ: Heurtley, PM, 13, εικ. 11b. 

3. Σηνηρεία αξραηόηεξνπ νηθηζκνύ: αξ. 9, βνηζαισηό δάπεδν θαη αξ. 10, βόζξνη. 

Heurtley – Ralegh-Radford 1927-1928, 159, εικ. 36b. 

 

ΠΙΝ. XXVΙΙΙ – ίβηπη 
 

1. H ζέζε ηεο Σίβεξεο (αξηζηεξό πεξίγξακκα), ζην αξηζηεξό «πόδη» ηεο Φαιθηδηθήο. 

Αλαζθαθέο ζηνλ ιόθν Βάγηα έθεξαλ ζην θσο θαηάινηπα ηεο Πξώηκεο 

Φαιθνθξαηίαο. Σην δεμί πεξίγξακκα ε ζέζε ηνπ Πνιύρξνλνπ. Απόζπαζμα τάρηη ηης 

εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Τν αλώηεξν από ηα δύν επίπεδα ηεο ΠΔΦ ζηνλ βόξεην ηνκέα ηεο αλαζθαθήο ζηε 

Σίβεξε. Ασγέρος κ.ά. 2003, 360, τ. 1. 

 

ΠΙΝ. XXΙΥ – ίβηπη 
 

1. Τν θαηώηεξν από ηα δύν επίπεδα ηεο ΠΔΦ ζηνλ βόξεην ηνκέα ηεο αλαζθαθήο ζηε 

Σίβεξε. Ασγέρος κ.ά. 2003, 361, τ. 2. 

2. Καηάινηπα ησλ δύν επηπέδσλ ηεο ΠΔΦ ζηνλ βόξεην ηνκέα: Αξηζηεξή θσηνγξαθία: 

ππόζθαθνο ρώξνο κε ιηζνξξηπή, δάπεδν θαη παζζαιόηξππεο ζην αλώηεξν επίπεδν. 

Μεζαία θσηνγξαθία: ιίζηλε πιαηθόξκα ηξνθνπαξαζθεπαζηηθνύ ραξαθηήξα ζην 

αλώηεξν επίπεδν. Γεμηά θσηνγξαθία: δάπεδν θηίζκαηνο θαηώηεξνπ επηπέδνπ, επάλσ 

ζην νπνίν βξέζεθαλ κεγάια ζξαύζκαηα αγγείσλ θαη ηξηβεία. Ασγέρος κ.ά. 2003, 368, 

εικ. 1, 2 και 3 ανηίζηοιτα. 

 

ΠΙΝ. XXΥ – Πολύσπονο 
 

1. H ζέζε ηνπ Πνιύρξνλνπ, ζην αξηζηεξό «πόδη» ηεο Φαιθηδηθήο (δεμί πεξίγξακκα). 

Σην αξηζηεξό πεξίγξακκα ε ζέζε ηνπ Πνιύρξνλνπ. Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας 

Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Ζ ζέζε ηεο ηνύκπαο ηνπ Πνιύρξνλνπ, ζην δπηηθό άθξν ηνπ ζύγρξνλνπ νηθηζκνύ. Ο 

βνξξάο ζην ζρέδην απηό θαίλεηαη όηη ζεκεηώλεηαη ιαλζαζκέλα, θαζώο ν εμαξηεκέλνο 

από ην ζεκείν απηό ηνπ νξίδνληα πξντζηνξηθόο νηθηζκόο ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζην 

αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ, ελώ αλαθέξεηαη σο δπηηθόο. Αληηζέησο, ζην ζρ. Πίλ. 

ΦΦΦΗ. 1 ν βνξξάο θαίλεηαη όηη είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζσζηά, θξίλνληαο θαη από ηε 

ζέζε ηνπ Πνιύρξνλνπ όπσο απηή ζεκεηώλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ Πίλ. ΦΦΦ. 1. Παππά 
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1990β, 386, τ. 1. 

 

ΠΙΝ. XXΥΙ – Πολύσπονο 
 

1. Ζ ηνύκπα ηνπ Πνιύρξνλνπ, κε ηνλ βνξξά λα δείρλεη πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο. 

Φαίλεηαη όηη απηή είλαη ε ζσζηή θαηεύζπλζε, ζύκθσλα θαη κε ηα ζρόιηα πνπ 

παξαηέζεθαλ από εκάο ζηνλ Πίλ. ΦΦΦ. 2. Παππά 1990β, 387, τ. 2. 

2. Κάηνςε ηεο αλαζθαθήο ζηελ ηνύκπα ηνπ Πνιύρξνλνπ. Παππά 1990β, 388, τ. 3. 

 

ΠΙΝ. XXΥΙΙ – Πολύσπονο 
 

1. Τξνθνπαξαζθεπαζηηθή θαηαζθεπή ζην ηεηξάγσλν Γ4. Παππά 1990β, 396, εικ. 1. 

2. Τξνθνπαξαζθεπαζηηθή θαηαζθεπή ζην ηεηξάγσλν Β3. Παππά 1990β, 396, εικ. 2. 

3. Κιίβαλνο ζην ηεηξάγσλν Β2. Παππά 1990β, 396, εικ. 3. 

 

ΠΙΝ. XXΥΙΙΙ – Σοπώνη 
 

1. H ζέζε ηεο Τνξώλεο, ζην κεζαίν «πόδη» ηεο Φαιθηδηθήο (κέζα ζε πεξίγξακκα). 

Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με περίγραμμα ποσ προζηέθηκε από ηον 

γράθονηα. 

2. Τνπνγξαθηθό ηεο πεξηνρήο ηεο Αξραίαο Τνξώλεο, κε ην αθξσηήξην ηεο Λεθύζνπ λα 

θαηαιακβάλεη ην βνξεηόηεξν ηκήκα ηεο. Torone I 2001, Σόμος 3 (Illustrations), εικ. 

2. 

 

ΠΙΝ. XXΥIV – Σοπώνη 
 

1. Λήθπζνο Τνξώλεο: πξντζηνξηθνί ηνίρνη 23 (ΠΔΦ) θαη 24 (ΜΔΦ). Καμπίηογλοσ – 

Παπαδόποσλος 1989, 443, ζτ. 4. 

2. Λήθπζνο Τνξώλεο: εζηία θαη εμέδξα ζην δσκάηην πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηνλ 

ηνίρν 23 (ΜΔΦ) αιιά απνηεινύλ θαηάινηπα ηεο ΠΔΦ, όπσο θαη ν ηνίρνο 23. 

Καμπίηογλοσ – Παπαδόποσλος 1989, 444, ζτ. 5. 

 

ΠΙΝ. XXΥV – Επανομή (Κπιηζανά) 
 

1. Τκήκα ηνπ λ. Θεζζαινλίθεο ζηε ρεξζόλεζν ηεο Φαιθηδηθήο, όπνπ ζεκεηώλεηαη ε 

ζέζε ηεο Δπαλνκήο (αξηζηεξό πεξίγξακκα). Σην δεμί πεξίγξακκα ε θνληηλή ζρεηηθά 

πεξηνρή ηνπ Τξηιόθνπ (Μεζεκεξηαλή Τνύκπα). Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road 

με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Γεληθέο απόςεηο ηνπ ιόθνπ, από λόηηα (αξηζηεξή θσηνγξαθία) θαη δπηηθά (δεμηά 

θσηνγξαθία). (Γπζηπρώο ε πξνέιεπζε ησλ θσηνγξαθηώλ δελ επέηξεπε θαιύηεξε 

αλαπαξαγσγή ηνπο ώζηε λα παξαηεζνύλ εδώ θαζαξόηεξεο). Heurtley, PM, 18 εικ. 14-

15. 

 

ΠΙΝ. XXΥVI – Επανομή (Κπιηζανά) 
 

1. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο Δπαλνκήο-Κξηηζαλώλ, όπνπ ζεκεηώλνληαη όιεο νη αλαζθαθηθέο 

ηνκέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Heurtley. Heurtley, PM, 19 εικ. 16. 

2. Σρεδηαζηηθέο ηνκέο ηεο ηνύκπαο Δπαλνκήο-Κξηηζαλώλ, επάλσ Α-Γ θαη θάησ Β-Ν. 

Σεκεηώλεηαη εδώ ε πξώηε ζεηξά αλαζθαθηθώλ ηνκώλ πνπ άλνημε ν Heurtley, σο A-F. 

Heurtley, PM, 20 εικ. 19-20. 

 

ΠΙΝ. XXΥVII – Επανομή (Κπιηζανά) 
 

1. Σρεδηαζηηθή ηνκή ηεο ηνύκπαο, κε ηελ αληηζηνίρεζε ησλ θαηαινίπσλ ησλ έμη 

νηθηζκώλ ζηε Νενιηζηθή επνρή θαη ηελ ΠΔ Φαιθνύ. Heurtley, PM, 19 εικ. 17. 
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2. Γηαζπνξά ηεο θεξακηθήο από ηε ζέζε, ζύκθσλα κε ηνλ Heurtley, αλάινγα κε ην ηη 

απνδόζεθε ζε θάζε έλαλ από ηνπο έμη νηθηζκνύο. Heurtley, PM, 22 εικ. 21. 

 

ΠΙΝ. XXΥVΙII – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 
 

1. Τκήκα ηνπ λ. Θεζζαινλίθεο ζηε ρεξζόλεζν ηεο Φαιθηδηθήο, όπνπ ζεκεηώλεηαη ε 

ζέζε ηνπ Τξηιόθνπ (δεμί πεξίγξακκα). Όπσο ζπκπεξάλακε από ηηο δεκνζηεύζεηο, ε 

ηνύκπα βξίζθεηαη πηζαλόηαηα κεηαμύ ηεο νκώλπκεο θνηλόηεηαο θαη ηεο ζέζεο 

Μεζεκέξη, πξνο Ν-ΝΑ (εθεί όπνπ ζηνρεύεη ην βέινο).  Σην αξηζηεξό πεξίγξακκα ε 

θνληηλή ζρεηηθά πεξηνρή ηεο Δπαλνκήο. Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με 

περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Τνπνγξαθηθό ζρέδην κε ηελ ηνύκπα θαη ηελ ηξάπεδα πνπ εθηείλεηαη πξνο ηα Γ, ΝΓ 

θαη ΒΓ. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 197, πίν. ΘΘΘ. 

 

ΠΙΝ. XXΥIX – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 

 

1. Τνκή ηεο ηνύκπαο από Α (δεμηά) πξνο Γ (αλαηνιηθά), κε ζεκεησκέλεο ηηο 

αλαζθαθηθέο ηνκέο Η-V. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 198, πίν. IV. 

2. Τνκή Η: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 5. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 236, πίν. 

4δ. 

3. Τνκή Η: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 6. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 198, πίν. 

5α. 

 

ΠΙΝ. XL – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 
 

1. Τνκή IΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 2. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 239, πίν. 

7α. 

2. Τνκή IΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 2. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 239, πίν. 

7β. 

 

ΠΙΝ. XLI – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 
 

1. Τνκή IΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 3. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 240, πίν. 

8α. 

2. Τνκή IΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 4: ε «Κακέλε Οηθία». Μεζημεριανή 

Σούμπα 2002, 241, πίν. 9α. 

3. Όπσο πίλ. ΦΦΦΗΦ. 2. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 241, πίν. 9β. 

 

ΠΙΝ. XLII – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 
 

1. Πεηαιόζρεκνο θιίβαλνο ζην εζσηεξηθό ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». Μεζημεριανή 

Σούμπα 2002, 242, πίν. 10α. 

2. Σύλνιν αγγείσλ από πειό ηνπνζεηεκέλσλ ζε ζηαζεξή ζέζε ζην εζσηεξηθό ηεο 

«Κακέλεο Οηθίαο». Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 240, πίν. 8β. 

 

ΠΙΝ. XLIII – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 
 

1. Σηνηρεία πήιηλεο δηαθόζκεζεο ηα νπνία απνθαιύθζεθαλ ζε δηάθνξα ζην εζσηεξηθό 

ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». Σύλζεζε ηνπ γξάθνληνο από ηηο Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 

243, πίν. 11β-γ και 244, πίν. 12α-γ εικόνες. 

 

ΠΙΝ. XLIV – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 
 

1. Τνκή IΗα: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 1. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 246, πίν. 

14α. 
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2. Τνκή IΗα: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 1. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 247, πίν. 

15α. 

3. Όπσο πίλ. XLII. 2. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 247, πίν. 15β. 

 

ΠΙΝ. XLV – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 
 

1. Τνκή IΗΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 2. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 250, πίν. 

18α. 

2. Τνκή IΗΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 3. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 251, πίν. 

19α. 

 

ΠΙΝ. XLVI – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 
 

1. Τνκή IΗΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 4. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 251, πίν. 

19β. 

2. Τνκή IΗΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 5. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 251, πίν. 

20β. 

 

ΠΙΝ. XLVII – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 

 

1. Τνκή IΗΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 6. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 253, πίν. 

21α. 

2. Τνκή IΗΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 7. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 254, πίν. 

22α. 

3. Τνκή IΗΗ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 8. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 254, πίν. 

22β. 

 

ΠΙΝ. XLVIII – Μεζημεπιανή Σούμπα Σπιλόθος 

 

1. Τνκή IV: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 4. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 257, πίν. 

25α. 

2. Τνκή IV: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 5. Μεζημεριανή Σούμπα 2002, 257, πίν. 

25β. 

 

ΠΙΝ. XLIX – Σούμπα Αγσιάλος Β  

 

1. Ζ ζέζε ηεο θνηλόηεηαο Αγρηάινπ, ΒΓ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζεκεησκέλε κε 

πεξίγξακκα. Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με περίγραμμα ποσ προζηέθηκε 

από ηον γράθονηα. 

2. Γσλία θηίζκαηνο ηεο θάζεο πνπ ζεσξήζεθε αξραηόηεξε. Παππά κ.ά 2000, 143, εικ. 1. 

3. Τνίρνο από παζζαιόηξππεο ηεο αξραηόηεξεο θάζεο θαη θνίηε αθόκα παιαηόηεξνπ 

από ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνίρνπ. Παππά κ.ά 2000, 143, εικ. 2. 

 

ΠΙΝ. L – Σούμπα Αγσιάλος Β 

 

1. Καηαζθεπέο ζε επαθή κε ηνίρν θηίζκαηνο ηεο αξραηόηεξεο θάζεο. Παππά κ.ά 2000, 

143, εικ. 3. 

2. Δπηθάλεηα ρξήζεο εζηίαο (δελ δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηα από ηηο δύν θάζεηο αλήθεη). 

Παππά κ.ά 2000, 143, εικ. 4. 

3. Σηξώκα θαηαζηξνθήο (δελ δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηα από ηηο δύν θάζεηο αλήθεη). Παππά 

κ.ά 2000, 143, εικ. 5. 

 

ΠΙΝ. LI - Καζηανάρ 

 

1. Ζ ζέζε ηνπ Καζηαλά (επάλσ πεξίγξακκα) θαη ηνπ Αμηνρσξίνπ (θάησ πεξίγξακκα), 



203 
 

θνληά ζηα ζύλνξα ησλ λνκώλ Κηθίο θαη Θεζζαινλίθεο. Απόζπαζμα τάρηη ηης 

εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο θαη κε δηαθεθνκέλε γξακκή ε αξρηθή κνξθή ηνπ κηθξνύ 

λεζηνύ. Aslanis 1985, 16, ζτ. 1. 

3. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο, όπνπ ζεκεηώλνληαη νη αλαζθαθηθέο ηνκέο. Aslanis 1985, 17, 

ζτ. 2. 

 

ΠΙΝ. LII - Καζηανάρ 

 

1. Αλαζθαθή 1975: ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΦ (Σηξώκαηα 22b – 28) ζηηο βαζκίδεο III 

θαη IV ηεο δνθηκαζηηθήο ηνκήο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. Δδώ ε αλαηνιηθή 

παξεηά ηνπ ζθάκκαηνο. Σηα ζηξώκαηα 21 θαη 22a βξέζεθε αξθεηή θεξακηθή ηεο 

ΜΔΦ. Aslanis 1985, 19, ζτ. 3. 

2. Αλαζθαθή 1975: ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΦ ζηε βόξεηα παξεηά ηεο βαζκίδαο III 

ηεο δνθηκαζηηθήο ηνκήο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. Aslanis 1985, 22, ζτ. 4. 

3. Αλαζθαθή 1975: ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΦ ζηε βόξεηα παξεηά ηεο βαζκίδαο IV 

ηεο δνθηκαζηηθήο ηνκήο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. Aslanis 1985, 23, ζτ.5. 

 

ΠΙΝ. LIII – Καζηανάρ 

 

1. Αλαζθαθή 1979: ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΦ ζηε λόηηα παξεηά ηνπ Τνκέα V ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. Aslanis 1985, 42, ζτ.17. 

2. Αλαζθαθή 1979: ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΦ ζηε βόξεηα παξεηά ηνπ Τνκέα V ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. Aslanis 1985, 43, ζτ.18. 

 

ΠΙΝ. LIV – Καζηανάρ 

 

1. 1975 / Σηξώκα 28: θάηνςε (επάλσ) θαη ηνκή (θάησ). Aslanis 1985, 24, ζτ.6 και 7 

ανηίζηοιτα. 

2. 1975 / Σηξώκα 27: θάηνςε (επάλσ) θαη ηνκή (θάησ). Aslanis 1985, 25, ζτ.8 και 9 

ανηίζηοιτα. 

3. 1975 / Σηξώκα 26. Aslanis 1985, 27, ζτ.10. 

4. 1975 / Σηξώκα 25. Aslanis 1985, 29, ζτ.11. 

 

ΠΙΝ. LV – Καζηανάρ 

 

1. 1975 / Σηξώκα 24. Aslanis 1985, 31, ζτ.12. 

2. 1975 / Σηξώκα 23b. Aslanis 1985, 34, ζτ.13. 

3. 1975 / Σηξώκα 23b: απνθαηάζηαζε νηθίαο. Aslanis 1985, 35, ζτ.14. 

4. 1975 / Σηξώκα 23a. Aslanis 1985, 36, ζτ.15. 

 

ΠΙΝ. LVI – Καζηανάρ 

 

1. 1979 / Σηξώκα 24. Aslanis 1985, 50, ζτ.23. 

2. 1979 / Σηξώκα 24: απνθαηάζηαζε νηθίαο. Aslanis 1985, 51, ζτ.24. 

3. 1979 / Σηξώκα 23b. Aslanis 1985, 54, ζτ.25. 

4. 1979 / Σηξώκα 23a. Aslanis 1985, 57, ζτ.26. 

5. 1979 / Σηξώκα 22b. Aslanis 1985, 59, ζτ.27. 

 

ΠΙΝ. LVII – Αξιοσώπιον (Βαπδαπόθηζα) 

 

1. Ζ ζέζε ηνπ Αμηνρσξίνπ (επάλσ πεξίγξακκα) θαη ηνπ Καζηαλά (θάησ πεξίγξακκα), 

θνληά ζηα ζύλνξα ησλ λνκώλ Κηθίο θαη Θεζζαινλίθεο. Απόζπαζμα τάρηη ηης 

εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Σρνιηαζκόο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ιόθνπ από ηνλ Heurtley, πνπ ηνλ παξνπζηάδεη σο 
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“toumba” επάλσ ζε “high / low table”. Heurtley, PM, 36, εικ. 35.  

 

ΠΙΝ. LVIII – Αξιοσώπιον (Βαπδαπόθηζα) 

 

1. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο-ηξάπεδαο, κε ζεκεησκέλεο θαη ππνκλεκαηηζκέλεο ηηο ζέζεηο 

ησλ ηνκώλ. Heurtley, PM, 36, εικ. 36. 

2. Ζ ζηξσκαηνγξαθία ηνπ Αμηνρσξίνπ θαηά Heurtley. Heurtley, PM, 38, εικ. 37. 

 

ΠΙΝ. LIX – έπβια 

 

1. Φάξηεο όπνπ κέζα ζε πεξηγξάκκαηα ζεκεηώλνληαη ε επξύηεξε πεξηνρή ησλ Σεξβίσλ 

(θάησ) θαη ε πεξηνρή ηεο ηνύκπαο (επάλσ). Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με 

περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Τνπνγξαθηθά ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ζέζεο ηεο ηνύκπαο. Τν ηνπίν ππέζηε κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε κεηά ηα έξγα θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Αιηάθκνλα. Servia 

Preliminary 1979, 186, εικ. 1 c-d. 

 

ΠΙΝ. LX – έπβια 
 

1. Τνπνγξαθηθό ηεο αλαζθαθήο Heurtley. Heurtley, PM, 46, εικ. 44. 

2. Τνπνγξαθηθό ησλ αλαζθαθώλ 1971-1973, όπνπ ζεκεηώλεηαη θαη ε ζέζε ηνπ Τνκέα F 

ηεο αλαζθαθήο Heurtley. Servia Preliminary 1979, 187, εικ. 1. 

3. Τα έξγα ζηνλ Αιηάθκνλα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ έξεπλα αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα 

θαηαζηξνθή ηεο ζέζεο. Servia Preliminary 1979, πίν. 26b. 

 

ΠΙΝ. LXI – έπβια 

 

1. Ζ ζηξσκαηνγξαθία ηνπ Heurtley, νπζηαζηηθά ηεο Νενιηζηθήο επνρήο, κε ηνπο 

νηθηζκνύο 1-5 ρξνλνινγεκέλνπο ζηελ «πξώηκε Νενιηζηθή» θαη ηνπο 1 θαη 2 ηεο 

«ύζηεξεο». Heurtley, PM, 47, εικ. 46. 

 

ΠΙΝ. LXII – έπβια 
 

1. Ζ ζηξσκαηνγξαθία ηεο έξεπλαο 1971-1973, κε όιεο ηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο 1 έσο 

θαη 11. Servia I 2000, 13, εικ. 1.5. 

2. Ζ θάζε 8 ησλ αλαζθαθώλ 1971-1973, ζηελ νπνία ζεσξήζεθε από ηνπο λεόηεξνπο 

αλαζθαθείο ηεο ζέζεο όηη αλήθεη ν δεύηεξνο (ππεξθείκελνο) από ηνπο δύν νηθηζκνύο 

πνπ ν Heurtley ρξνλνιόγεζε ζηελ «ύζηεξε Νενιηζηθή». Servia I 2000, 57, εικ. 2.12. 

 

ΠΙΝ. LXIII – έπβια 

 

1. H θάζε 9 ησλ αλαζθαθώλ 1971-1973, ηκήκα ηεο ΠΔΦ. Servia I 2000, 59, εικ. 2.13. 

2. H θάζε 10 ησλ αλαζθαθώλ 1971-1973, ηκήκα ηεο ΠΔΦ. Servia I 2000, 59, εικ. 2.14. 

 

ΠΙΝ. LXIV – έπβια 
 

1. Κάηνςε ηεο αλαζθαθήο Heurtley, όπσο ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ 1939. 

Servia I 2000, 70, εικ. 2.16. 

2. Γεληθή άπνςε ηεο θάζεο 7 ησλ λεόηεξσλ αλαζθαθώλ κε εζηία (πεηαιόζρεκν 

ζηνηρείν) ηεο θάζεο 9 ζην θέληξν δεμηά. Ζ εζηία αλήθεη ζηελ θαηαζθεπή 3 ηεο 

θάζεο. Servia I 2000, 52, πίν. 2.7a. 

 

ΠΙΝ. LXV – έπβια 

 

1. Δζηία πνπ απνδόζεθε ζηε θάζε 9 ησλ αλαζθαθώλ 1971-1973. Servia I 2000, 95, εικ. 
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3.13. 

2. Λήςε ηκήκαηνο ηεο θάζεο 10 ησλ λεόηεξσλ αλαζθαθώλ 1971-1973. Δδώ ε πεξηνρή 

ηεο θαηαζθεπήο 3, κε δάπεδν ζην θέληξν ηεο θσηνγξαθίαο θαη ραιηθόζηξσηε απιή 

αξηζηεξά. Servia I 2000, 53, πίν. 2.8b. 

 

ΠΙΝ. LXVI – Αιανή 
 

1. Φάξηεο όπνπ κέζα ζε πεξίγξακκα αξηζηεξά ηεο ηερλεηήο ιίκλεο Πνιπθύηνπ 

ζεκεηώλεηαη ε επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αηαλήο. Γεμηά ε πεξηνρή θαη ε ηνύκπα ησλ 

Σεξβίσλ. Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν 

από ηον γράθονηα. 

2. Λεηβάδηα Αηαλήο: γεληθή άπνςε ηεο πξντζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο. Καραμήηροσ-

Μενηεζίδη – Παπαγιαννάκης 1997, 78, εικ. 1. 

3. Λεηβάδηα Αηαλήο: ιάθθνο κε επάιεηςε πεινύ ζηα ηνηρώκαηα θαη αγγείν ζην 

εζσηεξηθό ηνπ. Καραμήηροσ-Μενηεζίδη – Παπαγιαννάκης 1997, 78, εικ. 2. 

 

ΠΙΝ. LXVII – Απμενοσώπιον 

 

1. Φάξηεο ηεο πεξηνρήο Φιώξηλαο κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ Αξκελνρσξίνπ (κέζα ζε 

πεξίγξακκα). Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με περίγραμμα ποσ προζηέθηκε 

από ηον γράθονηα. 

2. Ζ ηνύκπα θαηά ηηο αλαζθαθέο ηνπ Heurtley θαη νη ηνκέο πνπ ν ίδηνο αλέζθαςε. 

Heurtley, PM, 58, εικ. 54. 

 

ΠΙΝ. LXVIII – Απμενοσώπιον 
 

1. Σηξσκαηνγξαθία ησλ ηνκώλ A-D, F ηνπ Heurtley, κε απόδνζε ησλ επξεκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνύο. Heurtley, PM, 58, εικ. 55. 

2. Κάηνςε ηεο θάζεο ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο νηθηζκόο 3. Heurtley, PM, 58, εικ. 

56. 

3. Σηξσκαηνγξαθηθή αθνινπζία ησλ ηνκώλ Η θαη ΗΗΗ από ην βόξεην ηκήκα (Τνκέαο Η) 

ηεο ηνύκπαο, θαηά Φξπζνζηόκνπ. Χρσζοζηόμοσ 1998, 337, ζτ. 1. 

 

ΠΙΝ. LXIX – Απμενοσώπιον 

 

1. Σηξσκαηνγξαθία ησλ αλαζθαθώλ 1996-1997, κε ηα ζηξώκαηα VII, V θαη III 

ρξνλνινγεκέλα ζηελ ΠΔΦ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ αληηζηνίρσο. Χρσζοζηόμοσ 1998, 352, εικ. 3-4. 

 

ΠΙΝ. LXX – Απμενοσώπιον 
 

1. Σηξώκα θαηαζηξνθήο ΗΗΗ (ΠΔΦ ΗΗΗ) ζηελ ηνκή ΗΗΗ ησλ λεόηεξσλ αλαζθαθώλ. Τν 

ειιεηπηηθό (ζρεδόλ νθηώζρεκν) όξπγκα νθείιεηαη ζε ηάθν ησλ αξρώλ ηνπ 20
νπ

 αη. 

Χρσζοζηόμοσ 1998, 351, εικ. 1-2. 

 

ΠΙΝ. LXXΙ – Μάνδαλο 
 

1. Ο πξντζηνξηθόο νηθηζκόο ηνπ Μάλδαινπ ζηνλ λνκό Πέιιαο (αξηζηεξό πεξίγξακκα). 

Αλαηνιηθόηεξα ην Αξρνληηθό Γηαλληηζώλ (δεμί πεξίγξακκα). Απόζπαζμα τάρηη ηης 

εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Γεληθή άπνςε ηεο πξντζηνξηθήο ηνύκπαο ηνπ Μάλδαινπ. Merousis 2004, πίν. 2. 

 

ΠΙΝ. LXΥII – Μάνδαλο 
 

1. Κάηνςε ηεο ρακειήο ηνύκπαο κε ζεκεησκέλεο ηηο ηνκέο ηεο αλαζθαθήο. 

Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 1988, 129, τ. 2. 
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2. Ορπξσκαηηθνί πεξίβνινη κε πηζαλή ρξήζε ζηελ ΠΔΦ. Παπανθίμοσ – Παπαζηερίοσ 

1993, 1212, εικ. 1. 

 

ΠΙΝ. LXΥIII – Μάνδαλο 
 

1. Ο πεξίβνινο ηνπ νηθηζκνύ, από ηνλ νπνίν δηαηεξήζεθε κηθξό ηκήκα ΒΓ ηεο θνξπθήο 

ηεο ηνύκπαο, πξνο ηελ πιαγηά. Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 

1996, 157, εικ. 2. 

2. Σρεδηαζηηθή απνθαηάζηαζε ζπηηηώλ από ην Μάλδαιν. Merousis 2004, πίν. 3. 

 

ΠΙΝ. LXΥΙV – Απσονηικό 

 

1. Ο ζύγρξνλνο νηθηζκόο ηνπ Αξρνληηθνύ Γηαλληηζώλ ζηνλ λνκό Πέιιαο (δεμί 

πεξίγξακκα). Λίγν Νηεξα βξίζθεηαη ε ηνύκπα. Γπηηθόηεξα ην Μάλδαιν (αξηζηεξό 

πεξίγξακκα). Απόζπαζμα τάρηη ηης εηαιρείας Road με περιγράμμαηα ποσ 

προζηέθηκαν από ηον γράθονηα. 

2. Απόζπαζκα ράξηε ΓΥΣ 1:5000: ν ζύγρξνλνο νηθηζκόο ηνπ Αξρνληηθνύ Γηαλληηζώλ 

ζηνλ λνκό Πέιιαο (κέζα ζε πεξίγξακκα) θαη ε ηνύκπα πνιύ θνληά ηνπ, ιίγν Νηεξα. 

Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 1992, 165, ζτ. 2. 

 

ΠΙΝ. LXΥV – Απσονηικό 
 

1. Τνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο ηνύκπαο ηνπ Αξρνληηθνύ κε ηε ζέζε ησλ αλαζθαθηθώλ 

ηνκέσλ I-IV. Σηηο κεηέπεηηα δεκνζηεύζεηο ν πξντζηνξηθόο ηνκέαο αλαθέξεηαη σο Β 

θαη όρη ΗΗ. Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 1992, 167, ζτ. 3. 

 

ΠΙΝ. LXΥVI – Απσονηικό 
 

1. Ο Τνκέαο Β ηεο ηνύκπαο (θνξπθή θαη αλαηνιηθή θιηηύο) κε ηα νηθήκαηα ησλ δύν 

πξντζηνξηθώλ θάζεσλ. Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ κά. 2000, 422, ζτ. 1. 

 

ΠΙΝ. LXΥVII – Απσονηικό 
 

1. Παζζαιόπεθηα νηθνδόκήκαηα ζηελ αλαηνιηθή θιηηύ ηεο ηνύκπαο, ηα νπνία 

ρξνλνινγήζεθαλ ζηα ηέιε ηεο ΠΔΦ θαη ζηε κεηάβαζε πξνο ηε ΜΔΦ. Δπάλσ, ηα 

θαηάινηπα αλά αλαζθαθηθό ηεηξάγσλν. Κάησ, δηάθξηζε ησλ θαηόςεσλ πέληε νηθηώλ. 

Παπανθίμοσ κά. 2001, 464, ζτ. 1. 

2. Παζζαιόπεθηα νηθνδόκήκαηα ζηελ αλαηνιηθή θιηηύ ηεο ηνύκπαο, ηα νπνία 

ρξνλνινγήζεθαλ ζηα ηέιε ηεο ΠΔΦ θαη ζηε κεηάβαζε πξνο ηε ΜΔΦ. Δπάλσ, ηα 

θαηάινηπα αλά αλαζθαθηθό ηεηξάγσλν. Κάησ, δηάθξηζε ησλ θαηόςεσλ πέληε νηθηώλ. 

Παπανθίμοσ κά. 2001, 465, ζτ. 2. 

 

ΠΙΝ. LXΥVIII – Απσονηικό 
 

1. Οηθία Α: ν βόξεηνο ηνίρνο, εληζρπκέλνο εμσηεξηθά κε ιίζνπο. Παπανθίμοσ κά. 2001, 

470, εικ. 3. 

2. Οηθίεο Γ θαη Γ: ν ειεύζεξνο κεηαμύ ηνπο ρώξνο. Παπανθίμοσ κά. 2001, 470, εικ. 1. 

3. Οηθία Γ: λνηηνδπηηθό ηκήκα, όπνπ δηαθξίλεηαη ε δπηηθή ζπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ 

πνπ βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθό ηεο. Παπανθίμοσ κά. 2001, 470, εικ. 2. 

4. Οηθία Γ: αλαηνιηθή ζπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ: πεηαιόζρεκνο θνύξλνο, δύν ζηξνί 

θαη κία ραξαθηεξηζκέλε σο ζύλζεηε. Παπανθίμοσ κά. 2001, 470, εικ. 4. 

  

ΠΙΝ. LXΥIX – Απσονηικό 
 

1. Οηθία Γ: ιεπηνκέξεηα ηεο ραξαθηεξηδόκελεο σο ζύλζεηεο θαηαζθεπήο πνπ έρεη 
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εληνπηζζεί ζηελ αλαηνιηθή ζπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ ηνπ ζπηηηνύ. Παπανθίμοσ κά. 

2001, 470, εικ. 5. 

2. Οηθία Γ: Αγγεία κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο. 

Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 2002, 464, εικ. 5. 

 

ΠΙΝ. LXΥX – Απσονηικό 
 

1. Λεπηνκέξεηεο κε πεινθαηαζθεπέο: Αξηζηεξά, θνύξλνο κε ππνιείκκαηα πήιηλεο 

εζράξαο. Γεμηά, πεινθαηαζθεπή ζηελ ηνκή Μ. Πηζαλόηαηα πξόθεηηαη γηα απηή πνπ 

ζηνλ πίλ. LXΦVΗ,2 εηθνλίδεηαη κεηαμύ δηαθόξσλ αγγείσλ ζην εζσηεξηθό ηεο Οηθίαο 

Δ. Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 2002, 464, εικ. 1 και 4. 

2. Λεπηνκέξεηεο κε πεινθαηαζθεπέο: Αξηζηεξά, ζπγθέληξσζε πεινθαηαζθεπώλ ζηνλ 

κάξηπξα Π-Υ. Γεμηά, Σπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ ζηνλ κάξηπξα ΗΓ-ΗΓ. Παπανθίμοσ 

κά. 2001, 472, εικ. 5 και 4 ανηίζηοιτα. 

 

ΠΙΝ. LXΥXI – Απσονηικό 
 

1. Λεπηνκέξεηα ζηε ζπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ ηνπ πίλ. LXΦVΗΗ,2 δεμηά. 

Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 2000, 81, εικ. 2. 

2. Καηάινηπα θνύξλνπ ή εζηίαο κε αγγείo ζην εζσηεξηθό ηνπ. Παπαεσθσμίοσ-

Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 2000, 81, εικ. 1. 

 

ΠΙΝ. LXΥΥII – Απσονηικό 
 

1. Σην βάζνο ν θνύξλνο ηνπ πίλ. LXΦVΗΗΗ κε ην αγγείν ζην εζσηεξηθό ηνπ. Δκπξόο, 

ειιεηςνεηδήο ζνισηόο θνύξλνο. Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 

1996, 158, εικ. 4. 

2. Σπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ: νξζνγώληα πιαηθόξκα, ειιεηςνεηδήο θνύξλνο, θπθιηθή 

θαηαζθεπή. Παπαεσθσμίοσ-Παπανθίμοσ – Πιλάλη-Παπαζηερίοσ 1996, 158, εικ. 3. 

 

ΠΙΝ. LXΥΥIII – Απσονηικό 

 

1. Ζ ηππνινγία ησλ πεινθαηαζθεπώλ ηεο ηνύκπαο ηνπ Αξρνληηθνύ. Παπαεσθσμίοσ-

Παπανθίμοσ κά. 2000, 423, τ. 2. 

 

ΠΙΝ. LXΥΥIV – κάλα Θάζος – Ovcharitsa – Drama 
 

1. Ζ νρύξσζε ηεο Σθάιαο Θάζνπ, ελδεηθηηθή γηα ηε ρξήζε νρπξσκαηηθώλ πεξηβόισλ 

ζε λήζν θνληηλή ζηηο Μαθεδνληθέο αθηέο. Κοσκούλη-Χρσζανθάκη 1987, 392, ζτ. 2. 

2. Οκόθεληξα νξύγκαηα από ηελ Ovcharitsa ηεο Βνπιγαξίαο. Nikolova 1999, εικ. 13.3. 

3. Όξπγκα ζηελ πεξηνρή Drama ηεο Βνπιγαξίαο. Nikolova 1999, εικ. 13.4. 

 

ΠΙΝ. LXΥΥV – απαγόζα – Trappendal 
 

1. Φσξηό ζηε Σαξαγόζα ηεο Ηζπαλίαο κε δηάηαμε πηζαλόηαηα παξόκνηα κε εθείλε ηνπ 

Καζηαλά. Harding 2000, 65, εικ. 2.17. 

2. Παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα από ηε βόξεηα Δπξώπε. Δπάλσ αξηζηεξά, ζε έληνλν 

πεξίγξακκα, ζπίηη παξόκνην κε ηελ «Οηθία Θενράξε». Harding 2000, 46, εικ. 2.10. 

 

ΠΙΝ. LXΥΥVI – Divostin – Κπήηη 
 

1. Σπίηη κε ηξηκεξή δηαίξεζε από ην Divostin ηεο Σεξβίαο. Bailey 2000, 164 εικ. 5.6. 

2. Κξήηε: Κεξακηθόο θιίβαλνο θαη παξαθείκελε εζηία ζην εζσηεξηθό ζνισηήο 

θαηαζθεπήο, πξνθαλώο ελόο ηδαθηνύ. Shaw 2000, 253, εικ. 17. 

 



ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

ΠΙΝ. Ι – Ντικιλί Τας 

 

 
 

1. Χάξηεο ηεο όκνξεο πεξηνρήο ζηα όξηα ησλ λνκώλ Καβάιαο θαη Γξάκαο. Με πεξίγξακκα ζην δεμί ηκήκα 

ηεο εηθόλαο ζεκεηώλεηαη ε ζέζε ηνπ Νηηθηιί Ταο (ζε πεξίγξακκα αξηζηεξά ε ζέζε ησλ Σηηαγξώλ). 

 

 
 

2. Χάξηεο κε ηελ πεδηάδα ηεο Γξάκαο, όπνπ, εθηόο από ην Νηηθηιί Ταο, ζεκεηώλνληαη αξθεηέο αθόκε 

πξντζηνξηθέο ζέζεηο. 
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ΠΙΝ. ΙΙ – Ντικιλί Τας 
 

 
 

1. Τνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο ηνύκπαο ηνπ Νηηθηιί Ταο κε ηηο ηνκέο ηνπ πξώηνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο 

(1961-1975). 

 

 
 

2. Τνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο ηνύκπαο ηνπ Νηηθηιί Ταο ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί νη ηνκείο ηνπ λεόηεξνπ 

αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο (1986-1996). 
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Πίν. ΙΙΙ – Ντικιλί Τας 

 

 
 

1. Σρέδην Τνκέα VI, λεόηεξνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο: ζην δπηηθό ηκήκα, ζέζε θηεξίνπ 1, βξέζεθαλ 

ιίζνη ηνπνζεηεκέλνη γύξσ από νπέο παζζάισλ. 

 

 
 

2. Αεξνθσηνγξαθία Τνκέα VI, λεόηεξνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο: ζην δπηηθό ηκήκα, ζέζε θηεξίνπ 1, 

βξέζεθαλ ιίζνη ηνπνζεηεκέλνη γύξσ από νπέο παζζάισλ. 
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Πίν. IV – Ντικιλί Τας 
 

    
 

1-2. Οη δύν αξραηόηεξεο θάζεηο ηεο νηθίαο πνπ αλέζθαςε ν Θενράξεο ην 1961. Αξηζηεξά ε νηθνδνκηθή θάζε 

Α΄, δεμηά ε θάζε Β΄. Τα θαηάινηπα πνπ αλαθέξνληαη σο αλήθνληα ζε ηξίηε θάζε δελ εηθνλίδνληαη. 

 

     
 

3-4. Τα θαινύκελα σο ηεηξάγσλα 1 (αξηζηεξή θσηνγξαθία, επάλσ) θαη 3 (αξηζηεξή θσηνγξαθία, θάησ) ηνπ 

ειιεληθνύ ηνκέα Α ησλ αλαζθαθώλ 1961, όπνπ βξέζεθαλ ηα θαηάινηπα ηεο παζζαιόπεθηεο αξρηθά 

θαηνηθίαο, ε νπνία γλώξηζε ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο έσο ηε κεηαηξνπή ηεο ζε νηθνδόκεκα κε ιίζηλα ζεκέιηα. 

Λίζηλν «έδξαλν» βξέζεθε ζην ηεηξάγσλν 3, ιεπηνκέξεηα ηνπ νπνίνπ ζηε δεμηά θσηνγξαθία. 
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Πίν. V – Ντικιλί Τας 
 

 
 

Δζηίεο θαη θιίβαλνη από ηνλ γαιιηθό ηνκέα ησλ αλαζθαθώλ ζην Νηηθηιί Ταο, όπσο βξέζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο (1961-1975). Α-D: εζηίεο. E-F: θιίβαλνη.  
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Πίν. VΙ – Ντικιλί Τας 
 

 
 

Κιίβαλνη από ηνλ γαιιηθό ηνκέα ησλ αλαζθαθώλ ζην Νηηθηιί Ταο, όπσο βξέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξώηνπ αλαζθαθηθνύ πξνγξάκκαηνο (1961-1975). 
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Πίν. VΙΙ – Σιταγροί 
 

 
 

1. Χάξηεο ηεο όκνξεο πεξηνρήο ζηα όξηα ησλ λνκώλ Γξάκαο θαη Καβάιαο. Μέζα ζε πεξίγξακκα, αξηζηεξά 

ζηελ εηθόλα, ε ζέζε ησλ Σηηαγξώλ (δεμηά ε ζέζε ηνπ Νηηθηιί Ταο). 

 

 
 

2. Τα αλαζθαθηθά ηεηξάγσλα ζηελ ηνύκπα ησλ Σηηαγξώλ. Οη αξηζκνί ζην άλσ ηκήκα δείρλνπλ ην πςόκεηξν 

ζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα. 
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Πίν. VΙΙΙ – Σιταγροί 
 

 
 

Μεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε κειέηε ηεο ζησκαηνγξαθηθήο αθνινπζία ησλ Σηηαγξώλ ππήξμε ε ηνκή ΕΑ, όπνπ 

δηεξεπλήζεθαλ 81 ζηξώκαηα, από ηα νπνία ηα αξηζκνύκελα σο 2-32 αλήθαλ ζηελ ΠΔΧ σο εμήο: Φάζε V = 

2-20, Φάζε IV = 20-32. 
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Πίν. ΙΧ – Σιταγροί 
 

 
 

1. Κάηνςε ηνπ «bin complex». Οη δηαγξακκηζκέλνη ηνίρνη αλήθνπλ ζηε «Μαθξά Οηθία», πνπ βξέζεθε ζε 

ρακειόηεξν επίπεδν. 

 

 
 

2. Γεληθή άπνςε ηνπ «bin complex» από Β. Σην ηεηξάγσλν εκπξόο ζηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη έλαο από ηνπο 

ηνίρνπο ηεο «Μαθξάο Οηθίαο». 
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Πίν. Χ – Σιταγροί 
 

  
 

1. Μαθξόζηελν έμαξκα εζηίαο ην νπνίν βξέζεθε ζην 

εζσηεξηθό ηνπ «bin complex». 

2. «Απνζεθεπηηθά θηβώηηα» ζην «bin complex». 

 

  
  

3. Γύν «απνζεθεπηηθά» θηβώηηα ζην «bin complex» 

από ηα νπνία ην έλα είλαη ειιεηςνεηδέο. 

4. Λάθθνο κε επέλδπζε πεινύ ζην εζσηεξηθό ηνπ 

«bin complex». 
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Πίν. ΧΙ – Σιταγροί 
 

 
 

1. Κάηνςε ηεο «Μαθξάο Οηθίαο». Με δηαγξάκκηζε ζεκεηώλνληαη νη αύιαθεο ζεκειίσζεο πεξηκεηξηθά ησλ 

ηνίρσλ ηεο. 

 

 
 

2. Ζ «Μαθξά Οηθία» από Β. 
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Πίν. ΧΙΙ – Σιταγροί 
 

 
 

Κάηνςε ηεο «Κακέλεο Οηθίαο» κε ηα ζηνηρεία νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ πνπ βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθό ηεο. 
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Πίν. ΧΙΙΙ – Σιταγροί 
 

 
 

1. Ζ «Κακέλε Οηθία» κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζθαθήο ηεο. Λήςε από Β. 

 

 
 

2. Σρεδηαζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». 
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Πίν. ΧΙV – Σιταγροί 
 

 
 

1 . Οπέο παζζάισλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ αλαηνιηθνύ ηνίρνπ ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». 

 

  
 

2 . Οπέο παζζάισλ εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ηνπ αλαηνιηθνύ ηνίρνπ ηεο 

«Κακέλεο Οηθίαο». 

3. Δπηζρξηζκέλνο ηνίρνο ζην εζσηεξηθό ηεο «Κακέλεο Οηθίαο» 

 

 
 

4. Μαθξόζηελν έμαξκα εζηίαο πνπ βξέζεθε ζην θπξίσο δσκάηην ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». 
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Πίν. ΧV – Σιταγροί 

 

 
 

1 . Ζ θνπδίλα ηεο «Κακέλεο Οηθίαο», από Ν, κε ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο θαηά ρώξαλ. 

 

 
 

2. Λεπηνκέξεηα από ην εζσηεξηθό ηεο θνπδίλαο, κε ηελ πεηαιόζρεκε θαηαζθεπή πνπ ζεσξήζεθε θνύξλνο. 
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Πίν. ΧVI – Σιταγροί 

 

 
 

1. Σρέδην θάηνςεο ηεο πεηαιόζρεκεο θαηαζθεπήο πνπ ζεσξήζεθε θνύξλνο γηα ην ςήζηκν ηνπ θξέαηνο. 

 

 
 

2. Σρέδην θάηνςεο ηεο ππεξπςσκέλεο εμέδξαο πνπ ζεσξήζεθε θνύξλνο γηα ην ςήζηκν ςσκηνύ. 
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Πίν. ΧVIΙ – Σιταγροί 

 

 
 

1. Πεξηνρή ΕΖ κε ηκήκαηα δύν καθξώλ νηθηώλ πνπ ρξνλνινγήζεθαλ ζηε θάζε IV. 

 

 
 

2. Πεξηνρή SL κε ηκήκαηα νηθηώλ ηεο θάζεο IV ή V. 
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Πίν. ΧVIIΙ – Αρκαδικός 

 

 
 

1. Χάξηεο ηεο πεξηνρήο Γξάκαο όπνπ ζεκεηώλεηαη ε ζέζε ηνπ Αξθαδηθνύ (ζε πεξίγξακκα δεμηά), θαζώο θαη 

ε θνληηλή ζρεηηθά ζέζε ησλ Σηηαγξώλ (αξηζηεξά). 

 

 
 

2. Τνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ Αξθαδηθνύ, όπνπ ζεκεηώλνληαη ηα αγξνηεκάρηα αξ. 537, 542 θαη 

545 ζηα νπνία δηελεξγήζεθαλ νη αλαζθαθέο. 
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Πίν. ΧΙΧ – Δράμα / Αρκαδικός 

 

   
 

1. (αξηζηεξή εηθόλα): Ζ θάηνςε ηεο νηθίαο πνπ ρξνλνινγήζεθε ζην κεηαβαηηθό δηάζηεκα από ηε Νεόηεξε 

Νενιηζηθή ζηελ ΠΔΧ, όπσο απνζαθελίζζεθε κεηά ηελ αλαζθαθή ηνπ 1992. Σην ηεηξάγσλν Α1/Γ 

εηθνλίδεηαη ην ηκήκα πνπ είρε απνθαιπθζεί ζηελ αλαζθαθή ηνπ 1991. 2. (δεμηά εηθόλα): Ο ηνίρνο από 

ζηνηβαρηό πειό ζην ηεηξάγσλν Α1/Γ, πνπ ρξνλνινγήζεθε αξρηθά ζηε Νενιηζηθή επνρή, ζηε ζπλέρεηα όκσο 

ζπζρεηίζηεθε κε ηελ νηθία ηνπ κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ πξνο ηελ ΠΔΧ. 

 

 
 

3. Τν ππόινηπν ηκήκα ηεο νηθίαο ηνπ κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ πξνο ηελ ΠΔΧ, όπσο απνθαιύθζεθε κε ηελ 

αλαζθαθή ηνπ 1992 (ηεηξάγσλα Α1/Β θαη Α1/Α). 
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Πίν. ΧX – Πεντάπολη 

 

 
 

1. Χάξηεο ηεο λνηηόηεξεο πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Σεξξώλ όπνπ ζεκεηώλεηαη κε πεξίγξακκα (επάλσ κέξνο 

εηθόλαο) ε ζέζε ηεο Πεληάπνιεο ζηελ ελδνρώξα, ελώ θνληά ζηε λόηηα αθηνγξακκή (θάησ κέξνο εηθόλαο), ε 

ζέζε ησλ Νέσλ Κεξδπιιίσλ. 

 

 
 

2. Σηξσκαηνγξαθία ηεο Πεληάπνιεο, όπνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1-3 θαη ηα θεθαιαία γξάκκαηα επάλσ αξηζηεξά 

θαηαδεηθλύνληαη ηα θπξηόηεξα θαηάινηπα ηεο ΠΔΧ. 
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Πίν. ΧXI – Πεντάπολη 

 

    
 

1. Σηξσκαηνγξαθία ηεο Ν παξεηάο ηεο ηνκήο 

όπνπ εηθνλίδνληαη νη θαηαζθεπέο ζην 

εζσηεξηθό πηζαλήο νηθίαο: εζηία θαη ζηξόο. 

2. Ζ εζηία ζηε ΝΑ γσλία ηεο ηνκήο, από επάλσ. 

 

     
 

3. Ο ζηξόο ζηε ΝΓ γσλία ηεο ηνκήο. 4. Οη δύν θαηαζθεπέο (εζηία θαη ζηξόο), ελώ ε 

αλαζθαθή έρεη πξνρσξήζεη ζε βάζνο. 

 

 
 

5. Ζ εζηία ρσξίο πεξηρείισκα κπξνζηά ζηε Γ παξεηά, ζε βάζνο κεγαιύηεξν από απηό ηεο πηζαλήο νηθίαο. 
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Πίν. ΧXII – Κρσονέρι Νέων Κερδσλλίων 

 

 
 

1. Χάξηεο ηεο λνηηόηεξεο πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Σεξξώλ όπνπ ζεκεηώλεηαη κε πεξίγξακκα (θάησ κέξνο 

εηθόλαο) θνληά ζηε λόηηα αθηνγξακκή (θάησ κέξνο εηθόλαο) ε ζέζε ησλ Νέσλ Κεξδπιιίσλ θαη (επάλσ ζηελ 

εηθόλα) ε ζέζε ηεο Πεληάπνιεο ζηελ ελδνρώξα. 

 

       
 

2. Κξπνλέξη: Τνπνγξαθηθό ηνπ νηθηζκνύ (ν νπνίνο 

δειώλεηαη κε θνθθίδσζε) θαη ηεο αλαζθαθήο. 

3. Πηζαλή εζηία ηεο ΠΔΧ ζην πξώην από ηα δύν 

επίπεδα πνπ απνδόζεθαλ ζηε θάζε. 
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ΠΙΝ. XXIIΙ – Άγιορ Μάμαρ 

 

 
 

1. Χάξηεο ηκήκαηνο ηνπ λ. Χαιθηδηθήο κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ Αγίνπ Μάκα (αξηζηεξό πεξίγξακκα). 

Σεκεηώλεηαη επίζεο ε ζέζε ηνπ Μνιπβόππξγνπ (δεμί πεξίγξακκα - ην ηνπσλύκην δελ ζεκεηώλεηαη ζην 

ράξηε). 

 

      
 

2. Γεληθή άπνςε ηεο ηνύκπαο από Α, όπνπ ζεκεηώλνληαη 

νη αλαζθαθηθέο ηνκέο ηεο Οκάδαο 1. 

3. Γεληθή άπνςε ηεο ηνύκπαο από Ν, κε ηηο 

αλαζθαθηθέο ηνκέο ηεο Οκάδαο 2. 
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ΠΙΝ. XXIV – Άγιορ Μάμαρ 
 

 
 

1. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο ηνπ Αγίνπ Μάκα κε ζεκεησκέλεο ηηο αλαζθαθηθέο ηνκέο θαη ησλ δύν νκάδσλ. 

 

 
 

2. Η ζηξσκαηνγξαθία ηεο ζέζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Heurtley θαη Ralegh-Radford. 
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ΠΙΝ. XXV – Άγιορ Μάμαρ 

 

 
 

1. Γηνξζώζεηο ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο ηνπ Αγίνπ Μάκα, ζύκθσλα κε ηνλ Αζιάλε. 

 

 
 

2. Τα ιίζηλα ζεκέιηα ηεο ΠΔΧ, όπσο απνθαιύθζεθαλ ζηηο ηνκέο N, D θαη M ηνπ Αγίνπ Μάκα. 

 

 
 

 

3. Κεξακηθόο θιίβαλνο ηεο ύζηεξεο ΠΔΧ ή πξώηκεο ΠΔΧ, ν νπνίνο ήξζε ζην θσο ζηελ ηνκή D. 
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ΠΙΝ. XXVΙ – Μολςβόπςπγορ 

 

 
 

1. Χάξηεο ηκήκαηνο ηνπ λ. Χαιθηδηθήο κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ Μνιπβόππξγνπ (δεμί πεξίγξακκα: ην 

ηνπσλύκην δελ ζεκεηώλεηαη ζην ράξηε). Σην  αξηζηεξό πεξίγξακκα ε ζέζε ηνπ Αγίνπ Μάκα. 

 

 
 

2. Η ηνύκπα ηνπ Μνιπβόππξγνπ, όπσο πξνβάιιεη ζε ύςνο κεξηθώλ κέηξσλ από ηε ζάιαζζα. Δπάλσ, ιήςε 

από Α. Κάησ, ιήςε από Β. 
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ΠΙΝ. XXVΙΙ – Μολςβόπςπγορ 
 

 
 

1. Οη αλαζθαθηθνί ηνκείο Α – D ζηελ ηνύκπα ηνπ Μνιπβόππξγνπ. 

 

 
 

 
 

2. Τν ίδην ζρέδην α) θαηά Heurtley θαη Ralegh-Radford θαη β) θαηά Heurtley, όπνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθόο 

ζρνιηαζκόο ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο. Δλδερνκέλσο νθείιεηαη ε δηαθνξά απηή ζην γεγνλόο όηη ηελ επνρή ηεο 

παξάζεζεο ηνπ δεύηεξνπ ζρεδίνπ ε κειέηε ηεο θεξακηθήο ζα είρε πξνρσξήζεη θαηά κεξηθά έηε. 

 

 
 

3. Σηνηρεία αξραηόηεξνπ νηθηζκνύ: αξ. 9, βνηζαισηό δάπεδν θαη αξ. 10, βόζξνη. 

 

 

ΠΙΝ. XXVΙΙΙ – Σίβηπη 
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1. H ζέζε ηεο Σίβεξεο (αξηζηεξό πεξίγξακκα), ζην αξηζηεξό «πόδη» ηεο Χαιθηδηθήο. Αλαζθαθέο ζηνλ ιόθν 

Βάγηα έθεξαλ ζην θσο θαηάινηπα ηεο Πξώηκεο Χαιθνθξαηίαο. Σην δεμί πεξίγξακκα ε ζέζε ηνπ 

Πνιύρξνλνπ. 

 

 
 

2. Τν αλώηεξν από ηα δύν επίπεδα ηεο ΠΔΧ ζηνλ βόξεην ηνκέα ηεο αλαζθαθήο ζηε Σίβεξε. 

ΠΙΝ. XXΙΧ – Σίβηπη 
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1. Τν θαηώηεξν από ηα δύν επίπεδα ηεο ΠΔΧ ζηνλ βόξεην ηνκέα ηεο αλαζθαθήο ζηε Σίβεξε. 

 

    
 

2. Καηάινηπα ησλ δύν επηπέδσλ ηεο ΠΔΧ ζηνλ βόξεην ηνκέα: Αξηζηεξή θσηνγξαθία: ππόζθαθνο ρώξνο κε 

ιηζνξξηπή, δάπεδν θαη παζζαιόηξππεο ζην αλώηεξν επίπεδν. Μεζαία θσηνγξαθία: ιίζηλε πιαηθόξκα 

ηξνθνπαξαζθεπαζηηθνύ ραξαθηήξα ζην αλώηεξν επίπεδν. Γεμηά θσηνγξαθία: δάπεδν θηίζκαηνο θαηώηεξνπ 

επηπέδνπ, επάλσ ζην νπνίν βξέζεθαλ κεγάια ζξαύζκαηα αγγείσλ θαη ηξηβεία. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XXΧ – Πολύσπονο 
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1. H ζέζε ηεο Σίβεξεο, ζην αξηζηεξό «πόδη» ηεο Χαιθηδηθήο. Αλαζθαθέο ζηνλ ιόθν Βάγηα έθεξαλ ζην θσο 

θαηάινηπα ηεο Πξώηκεο Χαιθνθξαηίαο. Με κπιε πεξίγξακκα ε ζέζε ηνπ Πνιύρξνλνπ. 

 

 
 

2. Η ζέζε ηεο ηνύκπαο ηνπ Πνιύρξνλνπ, ζην δπηηθό άθξν ηνπ ζύγρξνλνπ νηθηζκνύ. Ο βνξξάο ζην ζρέδην 

απηό θαίλεηαη όηη ζεκεηώλεηαη ιαλζαζκέλα, θαζώο ν εμαξηεκέλνο από ην ζεκείν απηό ηνπ νξίδνληα 

πξντζηνξηθόο νηθηζκόο ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ, ελώ αλαθέξεηαη σο 

δπηηθόο. Αληηζέησο, ζην ζρ. Πίλ. ΧΧΧΙ. 1 ν βνξξάο θαίλεηαη όηη είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζσζηά, θξίλνληαο θαη 

από ηε ζέζε ηνπ Πνιύρξνλνπ όπσο απηή ζεκεηώλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ Πίλ. ΧΧΧ. 1. 

 

ΠΙΝ. XXΧΙ – Πολύσπονο 
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1. Η ηνύκπα ηνπ Πνιύρξνλνπ, κε ηνλ βνξξά λα δείρλεη πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο. Φαίλεηαη όηη απηή 

είλαη ε ζσζηή θαηεύζπλζε, ζύκθσλα θαη κε ηα ζρόιηα πνπ παξαηέζεθαλ από εκάο ζηνλ Πίλ. ΧΧΧ. 2. 

 

 
 

2. Κάηνςε ηεο αλαζθαθήο ζηελ ηνύκπα ηνπ Πνιύρξνλνπ 

 

ΠΙΝ. XXΧΙΙ – Πολύσπονο 
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1. Τξνθνπαξαζθεπαζηηθή θαηαζθεπή ζην ηεηξάγσλν Γ4. 

 

 
 

2. Τξνθνπαξαζθεπαζηηθή θαηαζθεπή ζην ηεηξάγσλν Β3. 

 

 
 

3. Κιίβαλνο ζην ηεηξάγσλν Β2. 

 

 

ΠΙΝ. XXΧIΙΙ – Τοπώνη 
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1. H ζέζε ηεο Τνξώλεο, ζην κεζαίν «πόδη» ηεο Χαιθηδηθήο (κέζα ζε πεξίγξακκα). 

 

 
 

2. Τνπνγξαθηθό ηεο πεξηνρήο ηεο Αξραίαο Τνξώλεο, κε ην αθξσηήξην ηεο Λεθύζνπ λα θαηαιακβάλεη ην 

βνξεηόηεξν ηκήκα ηεο. 

 

ΠΙΝ. XXΧIV – Τοπώνη 
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1. Λήθπζνο Τνξώλεο: πξντζηνξηθνί ηνίρνη 23 (ΠΔΧ) θαη 24 (ΜΔΧ). 

 

 
 

2. Λήθπζνο Τνξώλεο: εζηία θαη εμέδξα ζην δσκάηην πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηνλ ηνίρν 23 (ΜΔΧ) αιιά 

απνηεινύλ θαηάινηπα ηεο ΠΔΧ, όπσο θαη ν ηνίρνο 23. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XXΧV – Επανομή (Κπιηζανά) 
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1. Τκήκα ηνπ λ. Θεζζαινλίθεο ζηε ρεξζόλεζν ηεο Χαιθηδηθήο, όπνπ ζεκεηώλεηαη ε ζέζε ηεο Δπαλνκήο 

(αξηζηεξό πεξίγξακκα). Σην δεμί πεξίγξακκα ε θνληηλή ζρεηηθά πεξηνρή ηνπ Τξηιόθνπ (Μεζεκεξηαλή 

Τνύκπα). 

 

 
 

2. Γεληθέο απόςεηο ηνπ ιόθνπ, από λόηηα (αξηζηεξή θσηνγξαθία) θαη δπηηθά (δεμηά θσηνγξαθία). 

(Γπζηπρώο ε πξνέιεπζε ησλ θσηνγξαθηώλ δελ επέηξεπε θαιύηεξε αλαπαξαγσγή ηνπο ώζηε λα παξαηεζνύλ 

εδώ θαζαξόηεξεο). 

 

 

ΠΙΝ. XXΧVI – Επανομή-Κπιηζανά 
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1. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο Δπαλνκήο-Κξηηζαλώλ, όπνπ ζεκεηώλνληαη όιεο νη αλαζθαθηθέο ηνκέο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν Heurtley. 

 

 
 

2. Σρεδηαζηηθέο ηνκέο ηεο ηνύκπαο Δπαλνκήο-Κξηηζαλώλ, επάλσ Α-Γ θαη θάησ Β-Ν. Σεκεηώλεηαη εδώ ε 

πξώηε ζεηξά αλαζθαθηθώλ ηνκώλ πνπ άλνημε ν Heurtley, σο A-F. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XXΧVII – Επανομή-Κπιηζανά 
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1. Σρεδηαζηηθή ηνκή ηεο ηνύκπαο, κε ηελ αληηζηνίρεζε ησλ θαηαινίπσλ ησλ έμη νηθηζκώλ ζηε Νενιηζηθή 

επνρή θαη ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Χαιθνύ. 

 

 
 

2. Γηαζπνξά ηεο θεξακηθήο από ηε ζέζε, ζύκθσλα κε ηνλ Heurtley, αλάινγα κε ην ηη απνδόζεθε ζε θάζε 

έλαλ από ηνπο έμη νηθηζκνύο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XXΧVΙII – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Τκήκα ηνπ λ. Θεζζαινλίθεο ζηε ρεξζόλεζν ηεο Χαιθηδηθήο, όπνπ ζεκεηώλεηαη ε ζέζε ηνπ Τξηιόθνπ 

(δεμί πεξίγξακκα). Όπσο ζπκπεξάλακε από ηηο δεκνζηεύζεηο, ε ηνύκπα βξίζθεηαη πηζαλόηαηα κεηαμύ ηεο 

νκώλπκεο θνηλόηεηαο θαη ηεο ζέζεο Μεζεκέξη, πξνο Ν-ΝΑ (εθεί όπνπ ζηνρεύεη ην βέινο).  Σην αξηζηεξό 

πεξίγξακκα ε θνληηλή ζρεηηθά πεξηνρή ηεο Δπαλνκήο. 

 

 
 

2. Τνπνγξαθηθό ζρέδην κε ηελ ηνύκπα θαη ηελ ηξάπεδα πνπ εθηείλεηαη πξνο ηα Γ, ΝΓ θαη ΒΓ. 

 

ΠΙΝ. XXΧΙX – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Τνκή ηεο ηνύκπαο από Α (δεμηά) πξνο Γ (αλαηνιηθά), κε ζεκεησκέλεο ηηο αλαζθαθηθέο ηνκέο Ι-V. 

 

 
 

2. Τνκή Ι: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 5. 

 

 
 

3. Τνκή Ι: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 6. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XL – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Τνκή IΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 2. 

 

 
 

2. Τνκή IΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XLI – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Τνκή IΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 3. 

 

 

 
 

2-3. Τνκή IΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 4: ε «Κακέλε Οηθία». 

 

ΠΙΝ. XLII – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Πεηαιόζρεκνο θιίβαλνο ζην εζσηεξηθό ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». 

 

 
 

2. Σύλνιν αγγείσλ από πειό ηνπνζεηεκέλσλ ζε ζηαζεξή ζέζε ζην εζσηεξηθό ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XLIII – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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Σηνηρεία πήιηλεο δηαθόζκεζεο ηα νπνία απνθαιύθζεθαλ ζε δηάθνξα ζην εζσηεξηθό ηεο «Κακέλεο Οηθίαο». 

 

ΠΙΝ. XLIV – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Τνκή IΙα: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 1. 

 

 

 
 

2-3. Τνκή IΙα: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 1. 

 

ΠΙΝ. XLV – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Τνκή IΙΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 2. 

 

 
 

2. Τνκή IΙΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 3. 

 

 

ΠΙΝ. XLVI – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Τνκή IΙΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 4. 

 

 
 

2. Τνκή IΙΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 5. 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XLVII – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Τνκή IΙΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 6. 2. Τνκή IΙΙ: 

Καηάινηπα ηεο 

νηθνδνκηθήο θάζεο 

7. 

 

 
 

1. Τνκή IΙΙ: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XLVIII – Μεζημεπιανή Τούμπα Τπιλόθος 
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1. Τνκή IV: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 4. 

 

 
 

2. Τνκή IV: Καηάινηπα ηεο νηθνδνκηθήο θάζεο 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. XLIX – Τούμπα Αγσιάλος Β  
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1. Η ζέζε ηεο θνηλόηεηαο Αγρηάινπ, ΒΓ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζεκεησκέλε κε πεξίγξακκα. 

 

      
 

2. Γσλία θηίζκαηνο ηεο θάζεο πνπ ζεσξήζεθε 

αξραηόηεξε. 

3. Τνίρνο από παζζαιόηξππεο ηεο αξραηόηεξεο θάζεο θαη 

θνίηε αθόκα παιαηόηεξνπ από ηνλ πξναλαθεξζέληα 

ηνίρνπ. 

  

  

  

ΠΙΝ. L – Τούμπα Αγσιάλος Β 
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1. Καηαζθεπέο ζε επαθή κε ηνίρν θηίζκαηνο ηεο αξραηόηεξεο 

θάζεο. 

2. Δπηθάλεηα ρξήζεο εζηίαο (δελ 

δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηα από ηηο δύν 

θάζεηο αλήθεη). 

 

 
 

3. Σηξώκα θαηαζηξνθήο (δελ δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηα από ηηο δύν θάζεηο αλήθεη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. LI - Καζηανάρ 
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1. Η ζέζε ηνπ Καζηαλά (θάησ πεξίγξακκα) θαη ηνπ Αμηνρσξίνπ (επάλσ πεξίγξακκα), θνληά ζηα ζύλνξα 

ησλ λνκώλ Κηθίο θαη Θεζζαινλίθεο. 

 

     
 

2. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο θαη κε δηαθεθνκέλε γξακκή ε 

αξρηθή κνξθή ηνπ κηθξνύ λεζηνύ. 

3. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο, όπνπ ζεκεηώλνληαη νη 

αλαζθαθηθέο ηνκέο. 

  

  

  

ΠΙΝ. LII - Καζηανάρ 
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1. Αλαζθαθή 1975: ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΧ (Σηξώκαηα 22b – 28) ζηηο βαζκίδεο III θαη IV ηεο 

δνθηκαζηηθήο ηνκήο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. Δδώ ε αλαηνιηθή παξεηά ηνπ ζθάκκαηνο. Σηα ζηξώκαηα 

21 θαη 22a βξέζεθε αξθεηή θεξακηθή ηεο ΜΔΧ. 

 

            
 

1. Αλαζθαθή 1975: ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΧ ζηε βόξεηα παξεηά ηεο 

βαζκίδαο III ηεο δνθηκαζηηθήο ηνκήο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. 

2. Αλαζθαθή 1975: ε 

ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΧ 

ζηε βόξεηα παξεηά ηεο 

βαζκίδαο IV ηεο 

δνθηκαζηηθήο ηνκήο ζηε 

δπηηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. 

  

  

ΠΙΝ. LIII – Καζηανάρ 



263 
 

 

 
 

1. Αλαζθαθή 1979: ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΧ ζηε λόηηα παξεηά ηνπ Τνκέα V ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

ιόθνπ. 

 

 
 

2. Αλαζθαθή 1979: ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο ΠΔΧ ζηε βόξεηα παξεηά ηνπ Τνκέα V ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά 

ηνπ ιόθνπ. 

 

 

 

ΠΙΝ. LIV – Καζηανάρ 
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1. 1975 / Σηξώκα 28: θάηνςε (επάλσ) θαη ηνκή (θάησ). 2. 1975 / Σηξώκα 27: θάηνςε (επάλσ) 

θαη ηνκή (θάησ). 

 

     
 

3. 1975 / Σηξώκα 26 2. 1975 / Σηξώκα 25 

 

 

 

ΠΙΝ. LV – Καζηανάρ 
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1. 1975 / Σηξώκα 24 2. 1975 / Σηξώκα 23b 

 

      
 

3. 1975 / Σηξώκα 23b: απνθαηάζηαζε νηθίαο 4. 1975 / Σηξώκα 23a 

  

ΠΙΝ. LVI – Καζηανάρ 
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1. 1979 / Σηξώκα 24 2. 1979 / Σηξώκα 24: απνθαηάζηαζε νηθίαο. 

 

     
 

3. 1979 / Σηξώκα 23b 4. 1979 / Σηξώκα 23a 5. 1979 / Σηξώκα 22b 

   

   

   

ΠΙΝ. LVII – Αξιοσώπιον (Βαπδαπόθηζα) 
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1.  Η ζέζε ηνπ Αμηνρσξίνπ (επάλσ πεξίγξακκα) θαη ηνπ Καζηαλά (θάησ πεξίγξακκα), θνληά ζηα ζύλνξα 

ησλ λνκώλ Κηθίο θαη Θεζζαινλίθεο. 

 

 
 

2. Σρνιηαζκόο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ιόθνπ από ηνλ Heurtley, πνπ ηνλ παξνπζηάδεη σο “toumba” επάλσ ζε 

“high / low table”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝ. LVIII – Αξιοσώπιον (Βαπδαπόθηζα) 
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1. Κάηνςε ηεο ηνύκπαο-ηξάπεδαο, κε ζεκεησκέλεο θαη ππνκλεκαηηζκέλεο ηηο ζέζεηο ησλ ηνκώλ. 

 

 
 

2. Η ζηξσκαηνγξαθία ηνπ Αμηνρσξίνπ θαηά Heurtley. 
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ΠΙΝ. LIX – Σέρβια 

 

 
 

1. Φάξηεο όπνπ κέζα ζε πεξηγξάκκαηα ζεκεηώλνληαη ε επξύηεξε πεξηνρή ησλ Σεξβίσλ (θάησ) θαη ε 

πεξηνρή ηεο ηνύκπαο (επάλσ). 

 

 
 

2. Τνπνγξαθηθά ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ζέζεο ηεο ηνύκπαο. Τν ηνπίν ππέζηε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε κεηά ηα 

έξγα θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Αιηάθκνλα. 
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ΠΙΝ. LX – Σέρβια 
 

     
 

1. Τνπνγξαθηθό ηεο αλαζθαθήο Heurtley. 2. Τνπνγξαθηθό ησλ αλαζθαθώλ 1971-1973, 

όπνπ ζεκεηώλεηαη θαη ε ζέζε ηνπ Τνκέα F ηεο 

αλαζθαθήο Heurtley. 

 

 
 

3. Τα έξγα ζηνλ Αιηάθκνλα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ έξεπλα αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα θαηαζηξνθή ηεο ζέζεο. 
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ΠΙΝ. LXI – Σέρβια 

 

 
 

Η ζηξσκαηνγξαθία ηνπ Heurtley, νπζηαζηηθά ηεο Νενιηζηθήο επνρήο, κε ηνπο νηθηζκνύο 1-5 

ρξνλνινγεκέλνπο ζηελ «πξώηκε Νενιηζηθή» θαη ηνπο 1 θαη 2 ηεο «ύζηεξεο». 
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ΠΙΝ. LXII – Σέρβια 
 

 
 

1. Η ζηξσκαηνγξαθία ηεο έξεπλαο 1971-1973, κε όιεο ηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο 1 έσο θαη 11. 

 

 
 

2. Η θάζε 8  ησλ αλαζθαθώλ 1971-1973, ζηελ νπνία ζεσξήζεθε από ηνπο λεόηεξνπο αλαζθαθείο ηεο ζέζεο 

όηη αλήθεη ν δεύηεξνο (ππεξθείκελνο) από ηνπο δύν νηθηζκνύο πνπ ν Heurtley ρξνλνιόγεζε ζηελ «ύζηεξε 

Νενιηζηθή». 
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ΠΙΝ. LXIIΙ – Σέρβια 

 

 

 
 

1. (επάλσ) θαη 2. (θάησ): Οη θάζεηο 9 θαη 10 ησλ αλαζθαθώλ 1971-1973, θαη νη δύν ηκήκαηα ηεο ΠΔΦ. 
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ΠΙΝ. LXIV – Σέρβια 
 

 
 

1. Κάηνςε ηεο αλαζθαθήο Heurtley, όπσο ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ 1939. 

 

 
 

2. Γεληθή άπνςε ηεο θάζεο 7 ησλ λεόηεξσλ αλαζθαθώλ κε εζηία (πεηαιόζρεκν ζηνηρείν) ηεο θάζεο 9 ζην 

θέληξν δεμηά. Η εζηία αλήθεη ζηελ θαηαζθεπή 3 ηεο θάζεο. 
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ΠΙΝ. LXV – Σέρβια 

 

 
 

1. Δζηία πνπ απνδόζεθε ζηε θάζε 9 ησλ αλαζθαθώλ 1971-1973. 

 

 
 

2. Λήςε ηκήκαηνο ηεο θάζεο 10 ησλ λεόηεξσλ αλαζθαθώλ 1971-1973. Δδώ ε πεξηνρή ηεο θαηαζθεπήο 3, κε 

δάπεδν ζην θέληξν ηεο θσηνγξαθίαο θαη ραιηθόζηξσηε απιή αξηζηεξά. 

 

 

 

 

 



276 
 

ΠΙΝ. LXVI – Αιανή 

 

 
 

1. Φάξηεο όπνπ κέζα ζε πεξίγξακκα αξηζηεξά ηεο ηερλεηήο ιίκλεο Πνιπθύηνπ ζεκεηώλεηαη ε επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Αηαλήο. Γεμηά ε πεξηνρή θαη ε ηνύκπα ησλ Σεξβίσλ. 

 

 
 

2. Λεηβάδηα Αηαλήο: γεληθή άπνςε ηεο πξντζηνξηθήο 

εγθαηάζηαζεο. 

3. Λεηβάδηα Αηαλήο: ιάθθνο κε επάιεηςε πεινύ 

ζηα ηνηρώκαηα θαη αγγείν ζην εζσηεξηθό ηνπ. 
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ΠΙΝ. LXVII – Αρμενοχώριον 

 

 
 

1 Φάξηεο ηεο πεξηνρήο Φιώξηλαο κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ Αξκελνρσξίνπ (κέζα ζε πεξίγξακκα). 

 

 
 

2. Η ηνύκπα θαηά ηηο αλαζθαθέο ηνπ Heurtley θαη νη ηνκέο πνπ ν ίδηνο αλέζθαςε. 
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ΠΙΝ. LXVIII – Αρμενοχώριον 
 

 

 
 

1. (επάλσ): Σηξσκαηνγξαθία ησλ ηνκώλ A-D, F ηνπ Heurtley, κε απόδνζε ησλ επξεκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνύο. 2. (θάησ) Κάηνςε ηεο θάζεο ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο νηθηζκόο 3. 

 

 
 

3. Σηξσκαηνγξαθηθή αθνινπζία ησλ ηνκώλ Ι θαη ΙΙΙ από ην βόξεην ηκήκα (Τνκέαο Ι) ηεο ηνύκπαο, θαηά 

Φξπζνζηόκνπ. 

 



279 
 

ΠΙΝ. LXΙX – Αρμενοχώριον 

 

 
 

Σηξσκαηνγξαθία ησλ αλαζθαθώλ 1996-1997, κε ηα ζηξώκαηα VII, V θαη III ρξνλνινγεκέλα ζηελ ΠΔΦ Ι, ΙΙ 

θαη ΙΙΙ αληηζηνίρσο. 
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ΠΙΝ. LXX – Αρμενοχώριον 
 

 
 

Σηξώκα θαηαζηξνθήο ΙΙΙ (ΠΔΦ ΙΙΙ) ζηελ ηνκή ΙΙΙ ησλ λεόηεξσλ αλαζθαθώλ. Τν ειιεηπηηθό (ζρεδόλ 

νθηώζρεκν) όξπγκα νθείιεηαη ζε ηάθν ησλ αξρώλ ηνπ 20
νπ

 αη. 
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ΠΙΝ. LXXΙ – Μάνδαλο 
 

 
 

1. Ο πξντζηνξηθόο νηθηζκόο ηνπ Μάλδαινπ ζηνλ λνκό Πέιιαο (αξηζηεξό πεξίγξακκα). Αλαηνιηθόηεξα ην 

Αξρνληηθό Γηαλληηζώλ (δεμί πεξίγξακκα). 

 

 
 

2. Γεληθή άπνςε ηεο πξντζηνξηθήο ηνύκπαο ηνπ Μάλδαινπ. 
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ΠΙΝ. LXΧII – Μάνδαλο 
 

 
 

1. Κάηνςε ηεο ρακειήο ηνύκπαο κε ζεκεησκέλεο ηηο ηνκέο ηεο αλαζθαθήο. 

 

 
 

2. Ορπξσκαηηθνί πεξίβνινη κε πηζαλή ρξήζε ζηελ ΠΔΦ. 
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ΠΙΝ. LXΧIII – Μάνδαλο 
 

 
 

1 Ο πεξίβνινο ηνπ νηθηζκνύ, από ηνλ νπνίν δηαηεξήζεθε κηθξό ηκήκα ΒΓ ηεο θνξπθήο ηεο ηνύκπαο, πξνο 

ηελ πιαγηά. 

 

 
 

1. Σρεδηαζηηθή απνθαηάζηαζε ζπηηηώλ από ην Μάλδαιν. 
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ΠΙΝ. LXΧIV – Αρχονηικό 

 

 
 

1. Ο ζύγρξνλνο νηθηζκόο ηνπ Αξρνληηθνύ Γηαλληηζώλ ζηνλ λνκό Πέιιαο (δεμί πεξίγξακκα). Λίγν Νηεξα 

βξίζθεηαη ε ηνύκπα. Γπηηθόηεξα ην Μάλδαιν (αξηζηεξό πεξίγξακκα). 

 

 
 

2. Απόζπαζκα ράξηε ΓΥΣ 1:5000: ν ζύγρξνλνο νηθηζκόο ηνπ Αξρνληηθνύ Γηαλληηζώλ ζηνλ λνκό Πέιιαο 

(κέζα ζε καύξν πεξίγξακκα) θαη ε ηνύκπα πνιύ θνληά ηνπ, ιίγν Νηεξα. 
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ΠΙΝ. LXΧV – Αρχονηικό 
 

 

 
 

Τνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο ηνύκπαο ηνπ Αξρνληηθνύ κε ηε ζέζε ησλ αλαζθαθηθώλ ηνκέσλ I-IV. Σηηο 

κεηέπεηηα δεκνζηεύζεηο ν πξντζηνξηθόο ηνκέαο αλαθέξεηαη σο Β θαη όρη ΙΙ. 
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ΠΙΝ. LXΧVI – Αρχονηικό 
 

 
 

Ο Τνκέαο Β ηεο ηνύκπαο (θνξπθή θαη αλαηνιηθή θιηηύο) κε ηα νηθήκαηα ησλ δύν πξντζηνξηθώλ θάζεσλ. 
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ΠΙΝ. LXΧVII – Αρχονηικό 
 

 
 

 
 

 

1-2. Παζζαιόπεθηα νηθνδόκήκαηα ζηελ αλαηνιηθή θιηηύ ηεο ηνύκπαο, ηα νπνία ρξνλνινγήζεθαλ ζηα ηέιε 

ηεο ΠΔΦ θαη ζηε κεηάβαζε πξνο ηε ΜΔΦ. Δπάλσ, ηα θαηάινηπα αλά αλαζθαθηθό ηεηξάγσλν. Κάησ, 

δηάθξηζε ησλ θαηόςεσλ πέληε νηθηώλ. 
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ΠΙΝ. LXΧVIII – Αρχονηικό 
 

     
 

1. Οηθία Α: ν βόξεηνο ηνίρνο, εληζρπκέλνο 

εμσηεξηθά κε ιίζνπο. 

2. Οηθίεο Γ θαη Γ: ν ειεύζεξνο κεηαμύ ηνπο ρώξνο. 

 

     
 

3. Οηθία Γ: λνηηνδπηηθό ηκήκα, όπνπ δηαθξίλεηαη 

ε δπηηθή ζπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ πνπ 

βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθό ηεο. 

4. Οηθία Γ: αλαηνιηθή ζπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ, 

απνηεινύκελε από πεηαιόζρεκν θνύξλν, δύν ζηξνύο θαη 

κία αθόκα πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ζύλζεηε. 

  

  

  

  

  

  

  



289 
 

ΠΙΝ. LXΧIX – Αρχονηικό 

  

  
 

1. Οηθία Γ: ιεπηνκέξεηα ηεο ραξαθηεξηδόκελεο σο ζύλζεηεο θαηαζθεπήο πνπ έρεη εληνπηζζεί ζηελ 

αλαηνιηθή ζπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ ηνπ ζπηηηνύ. 

 

 
 

2. Οηθία Γ: Αγγεία κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο. 
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ΠΙΝ. LXΧX – Αρχονηικό 
 

     
 

1. Λεπηνκέξεηεο κε πεινθαηαζθεπέο: Αξηζηεξά, θνύξλνο κε ππνιείκκαηα πήιηλεο εζράξαο. Γεμηά, 

πεινθαηαζθεπή ζηελ ηνκή Μ. Πηζαλόηαηα πξόθεηηαη γηα απηή πνπ ζηνλ πίλ. LXΦVΙ,2 εηθνλίδεηαη κεηαμύ 

δηαθόξσλ αγγείσλ ζην εζσηεξηθό ηεο Οηθίαο Γ. 

 

    
 

2. Λεπηνκέξεηεο κε πεινθαηαζθεπέο: Αξηζηεξά, ζπγθέληξσζε πεινθαηαζθεπώλ ζηνλ κάξηπξα Π-Υ. Γεμηά, 

Σπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ ζηνλ κάξηπξα ΙΓ-ΙΓ. 
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ΠΙΝ. LXΧXΙ – Αρχονηικό 
 

 
 

1. Λεπηνκέξεηα ζηε ζπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ ηνπ πίλ. LXΦVΙΙ,2 δεμηά. 

 

 
 

2. Καηάινηπα θνύξλνπ ή εζηίαο κε αγγείo ζην εζσηεξηθό ηνπ. 
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ΠΙΝ. LXΧΧII – Αρχονηικό 
 

 
 

1. Σην βάζνο ν θνύξλνο ηνπ πίλ. LXΦVΙΙΙ κε ην αγγείν ζην εζσηεξηθό ηνπ. Δκπξόο, ειιεηςνεηδήο ζνισηόο 

θνύξλνο. 

 

 
 

2. Σπζηάδα πεινθαηαζθεπώλ: νξζνγώληα πιαηθόξκα, ειιεηςνεηδήο ζνισηόο θνύξλνο, θπθιηθή θαηαζθεπή. 
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ΠΙΝ. LXΧΧIII – Αρχονηικό 

 

 
 

Η ηππνινγία ησλ πεινθαηαζθεπώλ ηεο ηνύκπαο ηνπ Αξρνληηθνύ. 
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ΠΙΝ. LXΧΧIV – Σκάλα Θάζου – Ovcharitsa – Drama 

 

 
 

1. Η νρύξσζε ηεο Σθάιαο Θάζνπ, ελδεηθηηθή γηα ηε ρξήζε νρπξσκαηηθώλ πεξηβόισλ ζε λήζν θνληηλή ζηηο 

Μαθεδνληθέο αθηέο. 

 

  
 

2. Οκόθεληξα νξύγκαηα από ηελ Ovcharitsa ηεο 

Βνπιγαξίαο. 

3. Όξπγκα ζηελ πεξηνρή Drama ηεο Βνπιγαξίαο. 
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ΠΙΝ. LXΧΧV – Σαραγόζα – Trappendal 
 

 
 

1. Πξντζηνξηθό ρσξηό ζηε Σαξαγόζα ηεο Ιζπαλίαο κε δηάηαμε πηζαλόηαηα παξόκνηα κε εθείλε ηνπ Καζηαλά. 

 

 
 

2. Παζζαιόπεθηα νηθνδνκήκαηα από ηε βόξεηα Δπξώπε. Δπάλσ αξηζηεξά, ζε έληνλν πεξίγξακκα, ζπίηη 

παξόκνην κε ηελ «Οηθία Θενράξε». 
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ΠΙΝ. LXΧΧVI – Divostin – Κρήηη 
 

 
 

1. Σπίηη κε ηξηκεξή δηαίξεζε από ην Divostin ηεο Σεξβίαο. 

 

 
 

2. Κξήηε: Κεξακηθόο θιίβαλνο θαη παξαθείκελε εζηία ζην εζσηεξηθό ζνισηήο θαηαζθεπήο, πξνθαλώο ελόο 

ηδαθηνύ. 
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	093-097 20. ΔΜ - ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
	098-100 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
	101-108 Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
	109-116 Β. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
	117-118 Β. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ
	119-125 Γ1. ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
	126 - ΚΕΝΗ
	127-154 Γ2. ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΠΑΣΣΑΛΟΠΗΚΤΑ, ΛΙΘΙΝΑ
	155-160 Γ3. ΣΤΕΓΕΣ, ΔΑΠΕΔΑ
	161-185 Γ4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΙ
	186 - ΚΕΝΗ
	187-193 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	194 - ΚΕΝΗ
	195-208 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
	209-210 ΠΙΝΑΚΕΣ
	211-232 ΠΙΝΑΚΕΣ AM
	233-268 ΠΙΝΑΚΕΣ KM
	269-296 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔM



