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Πρόλογος 
 
 
 
 
Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η συλλογή, εξέταση, ταξινόµηση και 

παρουσίαση των κατασκευών που βρίσκονται στους υπαίθριους χώρους των 
αιγαιακών οικισµών της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού.  

Η ιδιαίτερη σηµασία που παρουσιάζει το πρόβληµα της οργάνωσης του χώρου, 
και ιδιαίτερα της χρήσης των υπαίθριων χώρων στο Αιγαίο κατά την 3η χιλιετία π.Χ., 
καθώς και η έλλειψη σχετικής συνθετικής µελέτης, ήταν τα κυριότερα κριτήρια 
επιλογής αυτής της διερεύνησης. Πρόκειται για ένα αντικείµενο, που δεν έχει  ακόµη 
αντιµετωπίσει συνολικά η επιστηµονική έρευνα, µέσα από το οποίο θα µπορούσαν να 
τεθούν οι βάσεις για µια πιο ουσιαστική και σε βάθος προσέγγιση.  

Το αρχαιολογικό υλικό που συγκεντρώθηκε προσφέρει µια εικόνα των 
σταθερών δοµών σε υπαίθριους χώρους και προσπαθεί να ανιχνεύσει τις δραστηριό-
τητες που αυτές εξυπηρετούν. Ωστόσο δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα και σε πολλά 
από τα ερωτήµατα που τίθενται δεν δίνονται απαντήσεις. 

Θέλω να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ Κ. 
Κόπακα και κ Ιρ. Τζαχίλη και τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ Γ. 
Λώλο. Επίσης, τις συναδέλφους Ε. Χαντζή, Ν. Λώκου και Χ. Μαραµπέα για τις 
πολύωρες συζητήσεις για θέµατα προϊστορικής αρχαιολογίας, µα πάνω από όλα για 
την πολύχρονη κι ειλικρινή φιλία τους. 
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Κατάλογος Χαρτών        
Κατάλογος Πινάκων        
Κατάλογος Εικόνων        
Βιβλιογραφία         
Συντοµογραφίες        
Συµβάσεις  
Υποµνηµατισµός χαρτών 
 
Εισαγωγή         
 
Οικισµοί µε υπαίθριες δοµές στο Αιγαίο την ΠΕΧ     
 
I. Υπαίθριες δοµές στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ 

1. ∆οµές για το νερό        
 1.1. ∆οµές για την παροχή και διατήρηση του νερού  

- Πηγές 
- Πηγάδια  
- ∆εξαµενές 
- Άλλοι τρόποι συλλογής και αποθήκευσης νερού 
1.2. ∆οµές για την αποχέτευση, αποµάκρυνση όµβριων υδάτων –αντιπληµµυ-
ρικές εγκαταστάσεις 
2. ∆οµές για τη φωτιά       
- Εστίες 
- Φούρνοι 
- Κεραµεικοί κλίβανοι 
3. ∆οµές αβέβαιης ή απροσδιόριστης χρήσης    
- Κυκλικές κατασκευές  
- Ορθογώνιες κατασκευές 
- Πεταλόσχηµες κατασκευές  
4. ∆οµές για την εργασία 
-   Κυκλικές κρηπίδες/πλατφόρµες  
-  Τετράπλευρες κρηπίδες/πλατφόρµες 
5. Λακκοειδείς δοµές, λάκκοι-βόθροι  
 
6. Σύνοψη. Γεωγραφική και χρονολογική κατανοµή των υπαίθριων δοµών 

στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ  
 
II. Σύνθεση των δεδοµένων στο Αιγαίο την ΠΕΧ 

1. Υπαίθριες δοµές και οικιστική οργάνωση στους αιγαιακούς οικισµούς της 
ΠΕΧ      

- Τοπογραφία – Γεωµορφολογία 
- Μορφή του οικισµού – πολεοδοµικός σχεδιασµός 
- Πρόσβαση και κυκλοφορία στους υπαίθριους χώρους    
- Σηµασία των υπαίθριων δοµών για τον οικισµό    

  
2. Χρήσεις των υπαίθριων δοµών στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ 
- Ύδρευση – αποχέτευση, αντιπληµµυρικά έργα 
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- Τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες και όπτηση της τροφής 
- Αποθηκευτικές δραστηριότητες  
- Εργαστηριακές/βιοτεχνικές δραστηριότητες 
- ∆ραστηριότητες απόρριψης των περισσευµάτων 
- Τελετουργικές δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους 
- Πολυχρηστικοί χώροι 
 
3. Υπαίθριες δοµές και άνθρωποι   
 
4. Οργάνωση των υπαίθριων χώρων και των δοµών      

 
ΙΙΙ. Παράρτηµα. Μερικά Εθνοαρχαιολογικά παραδείγµατα.    
 
Συµπεράσµατα        
 
Εικόνες – Υποµνηµατισµός εικόνων        
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Κατάλογος Χαρτών  
 

Χάρτ. 1. Θέσεις που αναφέρονται στο κείµενο. 
Χάρτ. 2. Κατανοµή των σταθερών δοµών στους υπαίθριους χώρους των αιγαιακών 
οικισµών κατά την ΠΕΧ Ι. 
Χάρτ. 3. Κατανοµή των σταθερών δοµών στους υπαίθριους χώρους των αιγαιακών 
οικισµών κατά την ΠΕΧ ΙΙ. 
Χάρτ. 4. Κατανοµή των σταθερών δοµών στους υπαίθριους χώρους των αιγαιακών 
οικισµών κατά την ΠΕΧ ΙΙΙ. 

 
Κατάλογος Πινάκων 

 
Πίν. 1. Χρονολογικός πίνακας της ΠΕΧ (Kouka 2002, Tab. 1). 
Πίν. 2. Τρόποι ύδρευσης στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
Πίν. 3. Πηγάδια στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
Πίν. 4. ∆εξαµενές στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
Πίν. 5. Εστίες σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
Πίν. 6. Φούρνοι και κεραµεικοί κλίβανοι σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς 
οικσιµούς της ΠΕΧ. 
Πίν. 7. Κυκλικές κατασκευές σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της 
ΠΕΧ. 
Πίν. 8. Ορθογώνια κτίσµατα σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της 
ΠΕΧ.   
Πίν. 9. Πεταλόσχηµα κτίσµατα σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς 
της ΠΕΧ. 
Πίν. 10. Κυκλικές πλατφόρµες σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς 
της ΠΕΧ. 
Πίν. 11. Ορθογώνιες πλατφόρµες σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς 
της ΠΕΧ. 
Πίν. 12. Λάκκοι σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
Πίν. 13. Χρονολογικός πίνακας και κατανοµή των υπαίθριων δοµών στους αιγαια-
κούς οικισµούς της ΠΕΧ.  
Πίν. 14. Μορφολογία του εδάφους και υπαίθριες δοµές στους αιγαιακούς οικισµούς 
της ΠΕΧ. 
Πίν. 15. Πολεοδοµικό σχέδιο και υπαίθριες δοµές στους αιγαιακούς οικισµούς της 
ΠΕΧ. 
Πίν. 16. Επίστρωση των υπαίθριων χώρων και σταθερές δοµές στους αιγαιακούς οι-
κισµούς της ΠΕΧ. 
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Κατάλογος Εικόνων 
 
Εικ. 1. Σιταγροί, φάσεις Va και Vb, κάτοψη του οικισµού (Renfrew et al. 1986, fig. 
8.5). 
Εικ. 2. Λιµενάρια, τοπογραφικό σχέδιο (Μαλαµίδου, Παπαδόπουλος 1997, σχεδ. 1). 
Εικ. 3. Λιµενάρια, η πιθανή αυλή  (Μαλαµίδου, Παπαδόπουλος 1997, σχεδ. 2). 
Εικ. 4. Άργισσα, κάτοψη του οικισµού  (Hanschmann, Milojcic 1976, Taf. E II). 
Εικ. 5. Kίτρινη Πολιόχνη, κάτοψη του οικισµού (Ντούµας 1997, σχεδ. 2). 
Εικ. 6. Kίτρινη Πολιόχνη, οικοδοµική νησίδα VΙΙΙ, (λεπτοµέρεια Εικ.5). 
Εικ. 7. Κίτρινη Πολιόχνη, ο φούρνος (Tiné, Traverso 2001, σελ. 42) 
Εικ. 8. Μύρινα, φάση ΙΙΙ, το κυκλικό κτίσµα (Ντόβα 1997, εικ. 3).  
Εικ. 9. Μύρινα, φάση ΙΙΙ, ορθογώνιο κτίσµα (Ντόβα 1997, σχεδ. 2 α). 
Εικ. 10. Θερµή Ι, κάτοψη του οικισµού (Κουκά 1997, σχεδ. 1). 
Εικ. 11. Θερµή ΙΙ, κάτοψη του οικισµού (Κουκά 1997, σχεδ. 3). 
Εικ. 12. Θερµή ΙΙ-ΙΙΙ, ορθογώνιες πλατφόρµες (Lamb 1936, fig. 7). 
Εικ. 13. Θερµή ΙV B, κάτοψη του οικισµού (Κουκά 1997, σχεδ. 11). 
Εικ. 14. Εµποριό ΙV, τοµέας Α, κάτοψη του οικισµού (Hood 1981, fig. 61). 
Εικ. 15. Εµποριό ΙV, τοµέας Β, η υποδοµή του κυκλικού κτίσµατος (Hood 1981, fig. 
74). 
Εικ. 16. Ηραίον, τοπογραφικό σχέδιο (Ντούµας 2004, εικ. 1). 
Εικ. 17. Ηραίον Ι, κάτοψη του οικισµού (Kouka 2002, pl. 46). 
Εικ. 18. Προσκυνάς, κάτοψη του υπαίθριου χώρου (Zachou 2004, Taf. 3). 
Εικ. 19. Λιθαρές, κάτοψη τµήµατος του οικισµού (Τζαβέλλα-Evjen 1984).  
Εικ. 20. Εύτρηση Α, κάτοψη τµήµατος του οικισµού (Caskey, Caskey 1960, fig. 5). 
Εικ. 21. Εύτρηση Β, κάτοψη τµήµατος του οικισµού (Κόνσολα 1984 α, σχεδ. 4).  
Εικ. 22. Θήβα, κάτοψη του οικισµού (Aravantinos 2004, pl. 1). 
Εικ. 23. Ορχοµενός Α, τα κυκλικά κτίσµατα (Κόνσολα 1984 α, σχ. 6). 
Εικ. 24. Μάνικα, τοµέας II, το πηγάδι (Σάµψων 1985, σχεδ. 16 α). 
Εικ. 25. Μάνικα, τοµέας Ι, το πηγάδι και ο αγωγός (Σάµψων 1986, εικ. 139). 
Εικ. 26. Μάνικα, τοµέας Ι, αναπαράσταση τµήµατος του οικισµού (Σάµψων 1986, 
εικ. 139. 
Εικ. 27. Μάνικα, τοµέας ΙV, αυλή οικίας µε ορθογώνια κρηπίδα (Σάµψων 1985, 
σχεδ. 18). 
Εικ. 28. Μαγούλα Ερέτριας, κάτοψη του οικισµού (Σαπουνά-Σακελλαράκη 1988-89, 
σχεδ. 39). 
Εικ. 29. Μαγούλα Ερέτριας, το κυκλικό κτίσµα (Σαπουνά-Σακελλαράκη 1988-89, 
φωτ. 15). 
Εικ. 30. Ραφήνα 1, κάτοψη του οικισµού (Κόνσολα 1984, σχεδ. 9). 
Εικ. 31. Λαµπρικά, ο εργαστηριακός τοµέας (Κακαβογιάννη 2005, σχεδ. 5). 
Εικ. 32. Ρουφ, το πεταλόσχηµο κτίσµα  (Πετριτάκη 1980, πιν. 42 δ). 
Εικ. 33. Παλαιά Κοκκινιά, τοπογραφικό σχέδιο (Θεοχάρης 1951).  
Εικ. 34. Άγιος Κοσµάς, κάτοψη του οικισµού (Mylonas 1959, fig. 76).  
Εικ. 35. Άλιµος, κάτοψη της ανασκαφής σε αρχικό στάδιο (Καζά-Παπαγεωργίου 
1993, σχεδ. 2). 
Εικ. 36. Άλιµος, κάτοψη της ανασκαφής σε τελικό στάδιο (Καζά-Παπαγεωργίου 
1993, σχεδ. 3). 
Εικ. 37. Κολώνα V, κάτοψη του οικισµού (Walter 2001, fig. 47). 
Εικ. 38. Κολώνα V, ο φούρνος (Walter 2001, fig. 53). 
Εικ. 39. Ζυγουριές, τοπογραφικό σχέδιο (Blegen 1928, pl. 1).  
Εικ. 40. Ζυγουριές, Οικία των Πίθων (Blegen 1928, fig. 9). 
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Εικ. 41. Τσούγκιζα, κάτοψη του οικισµού κατά Harland (Pullen 1990, fig. 2). 
Εικ. 42. Τσούγκιζα, κάτοψη του οικισµού µετά την έρευνα του Pullen (Pullen 1990, 
fig. 3). 
Εικ. 43. Μπερµπάτι, κάτοψη του οικισµού (Κόνσολα 1984, σχεδ. 14). 
Εικ. 44. Άγιος ∆ηµήτριος, τοπογραφικό σχέδιο (Sinos 1971, fig. 20). 
Εικ. 45. Βοϊδοκοιλιά, το κυκλικό κτίσµα και το υπερκείµενο τετράγωνο (Κορρές 
1981, πιν. 170 β). 
Εικ. 46. Ολυµπία 1, κάτοψη του οικισµού (Rambach 2002, Abb. 6). 
Εικ. 47. Ολυµπία 1, η δεξαµενή (Rambach 2002, Abb. 31). 
Εικ. 48. Ολυµπία 1, πυρά και ορθογώνια πλατφόρµα (Rambach 2002, Abb. 22).  
Εικ. 49. Ολυµπία 2, η κυκλική κρηπίδα (Γιαλούρης 1964, σχεδ. 1). 
Εικ. 50. Αγία Ειρήνη, τα ΠΚ κατάλοιπα µε µαύρο χρώµα (Barber 1994, εικ. 40). 
Εικ. 51. Καστρί, κάτοψη του οικισµού (Barber 1994, εικ. 41). 
Εικ. 52. Καστρί, το ορθογώνιο κτίσµα (προσωπικό αρχείο).  
Εικ. 53. Σκάρκος, κάτοψη του οικισµού (Marthari 1999, fig. 4). 
Εικ. 54. Βασιλική, κάτοψη του οικισµού (Preziosi 1999, fig. 21).  
Εικ. 55. Μύρτος Φούρνου Κορυφή, κάτοψη του οικισµού (Treuil 1996, εικ. 10 β). 
Εικ. 56. Μύρτος Φούρνου Κορυφή, δεξαµενή (;) (Warren 1972, fig. 30). 
Εικ. 57. Μύρτος Φούρνου Κορυφή, το τοξοειδές κτίσµα (Warren 1972, fig. 31). 
Εικ. 58. Χαµαίζι, κάτοψη του ελλειψοειδούς κτιρίου (Παπαδάκης 1989, 162). 
Εικ. 59. Χαµαίζι, οι ΠΜ φάσεις κατά Σαρηγιάννη (Σαρηγιάννης 1993, πιν. 17). 
Εικ. 60. Ντέµπλα, το τετράγωνο κτίσµα (Warren 1974, fig. 14). 
Εικ. 61. Χαµαλεύρι, οικία Τζαµπακά (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 α, 39). 
Εικ. 62. Χαµαλεύρι, θέση Μπολάνης (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 β, 45). 
Εικ. 63. Τροία ΙΙd, κάτοψη τµήµατος του οικισµού (Blegen 1950, fig. 457). 
Εικ. 64. Τροία ΙΙd, λάκκοι-βόθροι (Blegen 1950, 456). 
Εικ. 65. Τροία ΙV, κάτοψη τµήµατος του οικισµού ( Korfmann 1994, Abb. 14). 
Εικ. 66. Besik Yassi Tepe, κλατοψη του οικισµού (Korfmann 1986, Abb. 3). 
Εικ. 67. Demircihüyük, κάτοψη του οικισµού (Korfmann 1983, Abb. 343). 
Εικ. 68. Demircihüyük, αναπαράσταση του οικισµού (Acar 2001, fig. 5) . 
Εικ. 69. Demircihüyük Κ, η τετράγωνη κατασκευή (Korfmann 1983, Abb. 263). 
Εικ. 70. Demircihüyük Ο, η ορθογώνια κατασκευή (Korfmann 1983, Abb. 326). 
Εικ. 71. Karatas, γενικό πλάνο (Warner 1994, fig. 18). 
Εικ. 72. Karatas V, τοµέας ΜΕΕ, οι φούρνοι (Warner 1994, pl. 24). 
Εικ. 73. Karatas VI, τοµέας 35/37, κάτοψη (Warner 1994, pl. 59). 
Εικ. 74. Taskun Mevkii, κάτοψη του οικισµού (Sagona 1994, fig. 9). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
 
 

AA    Archäologisher Anzeiger. 
ΑΑΑ   Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών. 
ΑΑΧ   Ανθρωπολογικά και Αρχαιολογικά Χρονικά. 
Α∆    Αρχαιολογικόν ∆ελτίον. 
ΑΕ   Αρχαιολογική Εφηµερίδα. 
AΕΜ   Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών. 
ΑΕΜΘ   Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη. 
AJA   American Journal of Archaeology. 
Alram-Stern  Eva Alram-Stern, Die Ägäische Frühzeit, Forsungsbericht 

1975-2002, Die Frühbronzezeit in Griechenland. Mit 
Ausnahme von Kreta, Wien 2004. 

Αργοναύτης  Βλαχόπουλος Α.- Μπίρταχα Κ.(εκδ.), Αργοναύτης, Τιµητικός 
Τόµος για τον καθηγητή Χρίστο Γ. Ντούµα, από τους µαθητές 
του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1980-2000), Αθήνα 2003. 

ARC   Archaeological Review from Cambridge. 
BCH   Bulletin de Correspondance Hellénique. 
BICS   Bulletin of the Institut of Classical Studies.  
BSA   Annual of the British School at Athens.  
Ντούµας, La Rosa Ντούµας Χ., La Rosa V. (εκδ), Η Πολιόχνη και η Πρώιµη 

Εποχή του Χαλκού στο Βόρειο Αιγαίο, ∆ιεθνές Συνέδριο, 
Αθήνα 22-25 Απριλίου 1996, Αθήνα 1997. 

ΕΕΒΜ   Επετηρίς Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών.  
Επτάκυκλος  Επτάκλυκλος, Αρχαιολογικό – Φιλολογικό περιοδικό. 
Hägg, Konsola Hägg R., Konsola D. (eds.), Early Helladic Architecture and 

Urbanization, Procceedings of a Seminar Held at the Swedish 
Institute in Athens, June 8 1985, Göteborg 1986. 

JdRGZM Jahrbuch des Römisch-Germanisch Zentralmuseums, Mainz. 
JMA   Journal of Mediterranean Archaeology. 
JHS Journal of Hellenic Studies. 
Λαγόπουλος 2004 Λαγόπουλος Α.Φ. (επιµ.) Η ιστορία της ελληνικής πόλης. 

Ερµής-Αρχαιολογία και Τέχνες, Αθήνα 2004.   
Mauer Schau Aslan R., Blum S., Kastl G., Schweizer F., Thumm D. (eds.) 

Mauer Schau. Festschrift für Manfred Korfmann, 1-3, Greiner 
2002. 

ΠΑΕ   Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
PPS                             Proceedings of the Prehistoric Society. 
ST   Studia Troica. 
SWIATOWIT Annuaire de l’ Institut de Préhistoire et Proto-historique de 

Warsiovie, Warsava.  
WA   World Archaeology.  
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Acar 2001 Acar Er., “From hut to citadel: the evolution of Housing 

and settlement in Prehistoric Anatolia as changing 
patterns of space and time”, in Brandt J.R., Karlsson L. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
 
 
∆ιαστ.        ∆ιαστάσεις  
∆ιάµ.          ∆ιάµετρος  
Μήκ.          Μήκος 
Παχ.           Πάχος 
Πλάτ.         Πλάτος  
Ύψ.            Ύψος 
Β                βόρειος 
Ν                νότιος 
Α                ανατολικός 
∆                δυτικός 
ΤΝ             τελική νεολιθική περίοδος 
ΠΕ              πρωτοελλαδικός 
ΠΚ             πρωτοκλυκλαδικός 
ΠΜ            πρωτοµινωνικός 
ΠΕΧ           πρώιµη εποχή του χαλκού 
ΠΧ             πρωτοχαλκός 
ΜΜ     µεσοµινωικός 
Π              πηγάδι 
∆                δεξαµενή 

Τ     τεχνικά έργα  
Ε      εστία  
Φ               φούρνος, κεραµ. κλίβανος  
Σ                κυκλικό κτίσµα  
Ο               ορθογώνιο κτίσµα 
Χ               πεταλόσχηµο κτίσµα 
Κ               κυκλική πλατφόρµα 
Ω               ορθογώνια πλατφόρµα 
Λ               λάκκοι 
∆Ρ.            δρόµος 
ΠΛΑΤ.      πλατεία  
ΑΚ.ΧΩ      ακάλυπτος χώρος 
ΑΥΛ. αυλή σπιτιού  
Απορ. απορριµµατικός 
Αποθ. αποθέτης 
Υποδ.αγ. υποδοχή αγγείου 
Τελετ. τελετουργικός 
Εργαστ. εργαστηριακός 

 
 
Όλες οι διαστάσεις είναι σε µέτρα.  
Για να αποφευχθούν περιττές επαναλήψεις, υιοθετήθηκαν κάποιες συντοµογραφίες 
και συµβάσεις δηλωτικές του οικισµού και της χρονολόγησής του. Έτσι µε αραβικούς 
αριθµούς δίπλα από το όνοµα µιας εγκατάστασης δηλώνεται η διαφορετική περιοχή 
στον ίδιο οικισµό κατά την ίδια χρονολογική περίοδο (π.χ. Ραφήνα 1 ο κύριος 
ανασκαφικός τοµέας στο ακρωτήριο, και Ραφήνα 2 η περιοχή της παραλίας). Με 
γράµµατα της ελληνικής αλφαβήτου δηλώνεται, όπου είναι απαραίτητο, η 
διαφορετική φάση κατοίκησης του οικισµού, εάν στη δηµοσίευση του χώρου δεν έχει 
δοθεί κάποια αντίστοιχη σήµανση (π.χ. στη δηµοσίευση Σιταγροί Va-b, Μαύρη-
Κίτρινη Πολιόχνη. Εδώ Τσούγκιζα Α, Β, Γ, οι ΠΕ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ περίοδοι αντίστοιχα).   
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 πεταλόσχηµα κτίσµατα 
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λάκκοι     
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Εισαγωγή 
 

 
 

Αντικείµενο της έρευνας αυτής είναι οι υπαίθριες δοµές και, µέσα από αυτές, οι 
χρήσεις των ανοικτών χώρων στους αιγαιακούς οικισµούς της Πρώιµης Εποχής του 
Χαλκού (3η χιλ. π.Χ.). Ο Γ. Χουρµουζιάδης στη µελέτη του χώρου ως ερευνητικού 
αντικειµένου, διακρίνει δύο χωρικές κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκει ο φυσικός 
χώρος, που ορίζεται από τα στοιχεία της φύσης, και προσεγγίζεται συχνά µε τη 
βοήθεια της Αρχαιοµετρίας, και στη δεύτερη, ο ανθρωπογενής χώρος, που 
καθορίζεται από τα κατάλοιπα της ανθρώπινης κοινωνικής δραστηριότητας. Βασικός 
στόχος του προϊστοριολόγου είναι η περιγραφή και η ερµηνεία διαδικασιών 
προσαρµογής των οικιστικών και κοινωνικών παραγόντων στο περιβάλλον1.  

Υπάρχουν σηµαντικές µελέτες που ασχολούνται µε τη διερεύνηση των αλλαγών 
του φυσικού περιβάλλοντος µέσα στο χρόνο, και την προσπάθεια ανασύστασης του 
παρελθόντος µέσα από τα στοιχεία που αυτό παρέχει2. Κάποιοι µελετητές ανιχνεύουν 
την κοινωνική οργάνωση θεσπίζοντας συναφή κριτήρια και αναζητώντας σχετικά 
πρότυπα (patterns). Σκοπός όλων αυτών των µελετών είναι η διερεύνηση της 
οικιστικής οργάνωσης και της ένταξής της στο πλαίσιο µιας γεωπολιτισµικής 
ενότητας. Όπως λέει ο Γ. Χουρµουζιάδης «και στην περίπτωση µιας τέτοιας 
εκµετάλλευσης [του φυσικού χώρου], εκείνο που παίζει βασικό ρόλο είναι η 
εκτίµηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του χώρου, που παράγονται από τις 
καθηµερινές δράσεις των υποκειµένων της χωροοργάνωσης και της χωροχρήσης. 
∆ηλαδή των οικιστών»3. 

Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία περιορίζονται 
εν πολλοίς σε ανασκαφικές εκθέσεις και σύντοµες συνήθως παρουσιάσεις θέσεων. 
Άµεσο αντικείµενο συνολικότερης µελέτης δεν έχουν αποτελέσει παρά λίγες  
µεµονωµένες οµάδες από τις υπό εξέταση δοµές.   

Οι δρόµοι, οι πλατείες και οι ακάλυπτοι χώροι αποτελούν διαχρονικά διακριτικά 
χαρακτηριστικά για την ένταξη ενός οικισµού σε ένα συγκεκριµένο πολεοδοµικό 
σχέδιο4. Η εξέταση του οδικού δικτύου των ΠΕ οικισµών στις µελέτες της Ν. 
Κόνσολα5, και των χαρακτηριστικών που τους διέπουν, των διαστάσεων και της  
επίστρωσής τους καθώς και ο ρόλος τους σε έναν οικισµό αποτελούν ουσιαστικά 
στοιχεία της οργάνωσης της κάθε εγκατάστασης, αλλά και ενδείξεις της ευρύτερης 
κοινωνικής και πολιτικής δοµής. Οι ακάλυπτοι χώροι, ωστόσο, εξετάζονται κατά 
κανόνα συµπληρωµατικά προς τα υπόλοιπα κριτήρια πολεοδοµικής διάρθρωσης6. 

Η Ο. Κουκά έχει ασχοληθεί µε την οικιστική οργάνωση και τις χρήσεις των 
χώρων στους οικισµούς του ΒΑ Αιγαίου της 3ης χιλ. π.Χ. και προχώρησε στην 
τυπολογική κατάταξη των σταθερών δοµών τους και στην ερµηνευτική τους 
προσέγγιση. Χωρίς ωστόσο να επιχειρήσει µια πιο αυτόνοµη µελέτη των υπαίθριων 
χώρων τους, τους οποίους συνέταξε µε τους κλειστούς7.  

Η E. Alram-Stern συγκέντρωσε για πρώτη φορά σταθερές δοµές από όλες τις 
πολιτιστικές ενότητες του Αιγαίου, που βρίσκονται τόσο στο εσωτερικό των οικιών 

                                                 
1 Χουρµουζιάδης 2004, 32. 
2 Π.χ. Binford 1983.  
3 Χουρµουζιάδης 2004, 36. 
4 Branigan 1972, 752-759. Κόνσολα 1984 β, 3-23. Polychronopoulou 1990, 473-484. 
5 Κόνσολα 1984 α, 1984 β. 
6 Κόνσολα 1984 α, 53. 
7 Κουκά 1997, 467-497, Kouka 2002, 107, 286-292. 
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όσο και σε εξωτερικούς χώρους. ∆εν προχωρεί, όµως, στη µελέτη της οργάνωσης του 
χώρου, αλλά περιορίζεται στην τυπολογία των δοµών και την ερµηνεία που δίνουν οι 
ανασκαφείς. Πάντως, παρά τις όποιες ελλείψεις του, το έργο αυτό είναι το πρώτο που 
συγκεντρώνει ένα µεγάλο αριθµό σταθερών δοµών από παλιές και νέες ανασκαφές, 
µε πλούσια βιβλιογραφία8. 

Μερικά σηµαντικά άρθρα έχουν επίσης δηµοσιευθεί για επιµέρους συναφή 
θέµατα, για παράδειγµα τους λάκκους-βόθρους, και τα κυκλικά κτίσµατα στον 
Ορχοµενό9. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις ΠΧ αιγαιακές δοµές που βρίσκονται 
σε υπαίθριους χώρους. Η συνολική επιφάνεια χρήσης ενός οικισµού, µε την 
παρεµβολή των δοµικών στοιχείων, µπορεί να διαχωριστεί σε έναν κλειστό («µέσα») 
και στον περιβάλλοντα ανοιχτό χώρο δραστηριότητας («έξω»)10, που άλλοτε 
δηµιουργούνται µέσα από κάποιο πολεοδοµικό σχεδιασµό, και άλλοτε απλώς 
προκύπτουν από τη χαλαρή διευθέτηση των οικιών. Οργανωµένοι υπαίθριοι χώροι 
είναι οι δρόµοι και τα περάσµατα που ανιχνεύονται σε οικισµούς της ΠΕΧ στο 
Αιγαίο ανάµεσα σε σπίτια ή οµάδες σπιτιών (οικοδοµικές νησίδες), οι πλατείες, που 
δηµιουργούνται στη συµβολή δύο ή περισσότερων δρόµων ή µετά από τη σκόπιµη 
διαπλάτυνση ενός δρόµου, οι αυλές των σπιτιών, που είναι συνήθως περιφραγµένες 
από κάποιο τοιχίο, όπως αυτές που εντοπίζονται στη Μάνικα και την Πολιόχνη. Ενώ 
συνήθως, οι ακάλυπτοι χώροι ανάµεσα σε αραιά διευθετηµένες οικίες ή σε διάφορα 
σηµεία ενός οικισµού δεν προκύπτουν από κάποιο σχεδιασµό και υπάρχει συχνά 
αδυναµία ένταξής τους σε κάποιον από τους προαναφερθέντες τύπους, παρόλο που 
µάλλον εξυπηρετούν ανάλογες ανάγκες µε αυτούς, ως διαβάσεις, χώροι εργασίας 
κ.λπ. Είναι πιθανό, επίσης, κάποιοι οικισµοί, όπως οι Ζυγουριές, να διαθέτουν 
πολεοδοµικά χαρακτηριστικά, όπως δρόµους και πλατείες και, συγχρόνως, 
ακάλυπτους χώρους που δεν φαίνονται να εγγράφονται στην αρχική πολεοδοµική 
διάρθρωση.  

Σε τέτοιους ανοικτούς χώρους υπάρχουν ποικίλες µόνιµες δοµές, µικρών, 
συνήθως, διαστάσεων, άλλοτε πρόχειρα και άλλοτε µε επιµέλεια κατασκευασµένες. 
Οι περισσότερες είναι λιθόκτιστες αλλά δεν απουσιάζουν και οι εξ ολοκλήρου 
πήλινες και εκείνες από µικτά κατασκευαστικά υλικά. ∆ιακρίνονται, έτσι, µικρά 
αυτόνοµα κτίσµατα, απλές ή πιο σύνθετες διευθετήσεις λίθων, αυλάκια και ορύγµατα. 
Αναγνωρίζονται, δηλαδή, δοµές που σχετίζονται µε τη χρήση και τη διαχείριση του 
νερού, της φωτιάς, αλλά και κάποιες που είναι αβέβαιης ή απροσδιόριστης χρήσης. 
Βρίσκονται ανάµεσα στις οικίες, σπανιότερα πιο µακριά από αυτές, και µερικές 
ακόµη και έξω από τον οικισµό.  

Στόχος µας, εδώ, δεν είναι η συγκέντρωση όλων των σταθερών δοµών στους 
αιγαιακούς οικισµούς, αλλά η διαµόρφωση ενός ποσοτικά ικανοποιητικού δείγµατος 
που να οδηγεί σε τυπολογικές ταξινοµήσεις και, κυρίως, σε µια σειρά από 
δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στους υπαίθριους χώρους, σε σχέση µε τις υπό 
µελέτη δοµές.    

Επειδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων εκφράζονται µέσα από τις 
δραστηριότητές τους, αυτές µε τη σειρά τους «επιβάλλουν» και δηµιουργούν χώρους 
και συγκεκριµένα χωρικά σχήµατα και αρχιτεκτονήµατα που είναι αλληλένδετα και 
αλληλοεξαρτώµενα στο πλαίσιο της καθηµερινότητας. Ο δοµηµένος χώρος 
δηµιουργείται για να υποστηρίξει τις ανθρώπινες δράσεις, τις οποίες και 
                                                 
8 Alram-Stern 2004, 264-271. 
9 Βλ. µεταξύ άλλων Strasser 1999, 813-817 και Κόνσολα 1994, 19-32, όπου και η προηγούµενη 
βιβλιογραφία.  
10 Χουρµουζιάδη 2000, 108-109. 
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καθρεπτίζει11. Κατά κανόνα, αυτές δεν είναι µεµονωµένες, αλλά συγκροτούν ένα 
οργανωµένο σύστηµα λειτουργιών, σύµφωνα µε το οποίο καλούνται να ζήσουν οι 
άνθρωποι, ή, ορθότερα, το οποίο οι άνθρωποι δηµιουργούν ώστε, στο πλαίσιό του, να 
ζήσουν, να «παράξουν» και να «καταναλώσουν» την καθηµερινότητά τους. 

Οι σταθερές δοµές, βέβαια, δεν στοιχειοθετούν από µόνες τους τις ανθρώπινες 
δράσεις στους υπαίθριους χώρους, αλλά σε συνδυασµό µε τα συναφή τους κινητά 
ευρήµατα, την κεραµεική, τα εργαλεία, κ.λπ. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία, αυτά 
δεν παρουσιάζονται αναλυτικά αλλά κατά οµάδες. ∆εν εξετάζονται ούτε οι ταφές σε 
υπαίθριους χώρους των οικισµών, οι οποίες αποτελούν ένα αυτόνοµο θέµα, που 
χρήζει ιδιαίτερης αντιµετώπισης12.  

Η εργασία µας επικεντρώνεται γεωγραφικά στον ηπειρωτικό και τον νησιωτικό 
αιγαιακό χώρο. Εξετάζονται, ειδικότερα, τέσσερεις εγκαταστάσεις της ΠΕΧ στη Β. 
Ελλάδα και τη Θεσσαλία, έξι στα νησιά του Β και Α Αιγαίου, είκοσι δύο στη Στερεά 
Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, πέντε στις Κυκλάδες και έξι στην Κρήτη. 
Αν και οι οικισµοί αυτοί ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισµικές ενότητες της 3ης 
χιλιετίας π.Χ., εµφανίζουν, ωστόσο, κάποιες οµοιότητες που οφείλονται, ως ένα 
βαθµό, στις ανάλογες περιβαλλοντικές συνθήκες που επέτρεπαν συγκρίσιµες 
διευθετήσεις και αντιµετωπίσεις. Αλλά, ενδεχοµένως, και στις σχέσεις που 
αναπτύχθηκαν µεταξύ τους σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Παρουσιάζονται, 
επίσης, έξι εγκαταστάσεις στην Ανατολία. Ενώ γίνονται κάποιες αναφορές και σε 
οικισµούς της Βουλγαρίας, της Κύπρου και εν γένει της Ανατολικής Μεσογείου, 
όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο, εξαιτίας κυρίως των πρόδηλων αναλογιών των εκεί 
σταθερών δοµών µε αντίστοιχες στο Αιγαίο.    

Χρονολογικά, έχει επιλεγεί η Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, που καλύπτει σε 
γενικές γραµµές την 3η χιλιετία π.Χ., ως µια σηµαντική περίοδος στην Προϊστορία 
του Αιγαίου, όσο αφορά στη διαδικασία για τον σχηµατισµό πρώιµων αστικών 
κέντρων, ενώ παράλληλα, παρατηρείται γενίκευση της χρήσης των µετάλλων, 
εντατικοποίηση των δικτύων επικοινωνιών και ανταλλαγών και µεγάλη άνθιση της 
τέχνης (Πίν. 1). Στο πλαίσιό της βέβαια, υπάρχουν επιµέρους διαφοροποιήσεις, 
χρονικές και πολιτισµικές υποδιαιρέσεις στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το ΒΑ 
Αιγαίο, τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη ∆υτική Ανατολία. 
Εξετάζεται, επίσης, και η Μεσοµινωική Ι α περίοδος στην Κρήτη, η οποία 
τοποθετείται στα τέλη της 3ης και τις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. (2160-1900 π.Χ.). 

Αρχικά παρουσιάζεται ένας κατάλογος µε τις εγκαταστάσεις και τους 
υπαίθριους χώρους σε αυτές, κατά περιοχή.  

Στο πρώτο κεφάλαιο ταξινοµούνται τα δεδοµένα για τις σταθερές δοµές κατά 
γεωγραφικές και πολιτισµικές ενότητες και, στη συνέχεια, αυτά σχολιάζονται. 
Παρουσιάζονται ειδικότερα οι δοµές για το νερό, τη φωτιά, κάποιες µε αβέβαιη ή 
απροσδιόριστη χρήση, δοµές για την εργασία και άλλες µε λακκοειδή διαµόρφωση. 
Ακολουθεί µια σύνοψη της γεωγραφικής τους κατανοµής και της χρονολογικής τους 
κατάταξης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση των υπό µελέτη δοµών µε το ευρύτερο 
οικιστικό σύνολο στο οποίο εγγράφονται. ∆ιερευνάται η σχέση τους µε τη 
µορφολογία του εδάφους και το πολεοδοµικό σχέδιο, ενώ αναζητάται και η σηµασία 
της θέσης τους στον χώρο του οικισµού - και εάν αυτή προκύπτει, π.χ. από τη 
συστηµατική ή µη προσπέλασή τους. Επιχειρείται κατόπιν µια προσέγγιση των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ενδεχοµένως σχετίστηκαν µε τις δοµές και τους 
                                                 
11 Rapoport 1997, 11. 
12 Για µια συζήτηση για τις intra-muros ταφές στο Αιγαίο, και την παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία 
βλ. Λανάρας 2003, 445-460. 
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συναφείς υπαίθριους χώρους. Γίνεται αναφορά στη διαχρονική κατανοµή των 
δραστηριοτήτων κατά φύλο και την οργάνωση των υπαίθριων χώρων της ΠΕΧ.  

Σε παράρτηµα παρουσιάζονται µερικά εθνοαρχαιολογικά παραδείγµατα. 
Τέλος, διατυπώνονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εργασία, 

σχετικά µε τις σταθερές δοµές και τις χρήσεις των υπαίθριων χώρων που 
µελετήθηκαν.  

Ξεκινώντας την έρευνα για τις υπαίθριες σταθερές δοµές στους αιγαιακούς 
οικισµούς της ΠΕΧ τέθηκαν κάποια βασικά ερωτήµατα. Για παράδειγµα, εάν η 
παρουσία τους είναι γενικευµένη στο Αιγαίο της ΠΕΧ ή εάν αποτελούν µεµονωµένα 
παραδείγµατα που επιχωριάζουν µόνο σε κάποιες επιµέρους πολιτισµικές ενότητες, 
και, εάν ναι, γιατί; Εξαιτίας, ίσως, κάποιων κοινωνικών, οικονοµικών και άλλων 
διαφοροποιήσεων; Επίσης, εάν αυτές ανήκουν ή αντιπροσωπεύονται καλύτερα σε 
κάποιες φάσεις της ΠΕΧ. Τέλος, εάν µέσα από τη συνεξέταση των δεδοµένων που τις 
αφορούν, προκύπτουν, µε σχετική ασφάλεια, κάποιες από τις χρήσεις τους.   
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Οικισµοί µε υπαίθριες δοµές στο Αιγαίο  
της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού  

(Χάρτ. 1, Πιν. 1) 
 

 
 
Η επιλογή των υπό µελέτη εγκαταστάσεων βασίστηκε σε συγκεκριµένα 

κριτήρια. Καθώς στόχος της παρούσας µελέτης είναι να αξιολογήσει τα ευρήµατα 
από τον ευρύτερο αιγαιακό χώρο, φροντίσαµε κάθε πολιτιστική ενότητα να 
εκπροσωπείται από αντιπροσωπευτικό αριθµό οικισµών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν 
υπήρξε πάντοτε εύκολο, κυρίως εξαιτίας της αποσπασµατικότητας ή και απουσίας 
της ανασκαφικής έρευνας. Η παρουσίαση και η ερµηνεία των σχετικών δεδοµένων 
ακολουθεί τη διάκριση των σηµερινών διοικητικών διαµερισµάτων. 

Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία 
Στο Ντικιλί Τας στην Καβάλα, τα λείψανα της ΠΕΧ Ι περιόδου έχουν 

επισηµανθεί στην κορυφή και την πλαγιά του λόφου. Στον τοµέα Α, της κορυφής, 
έχει αποκαλυφθεί δρόµος, τµήµατα πασσαλόπηκτης οικίας και πιθανός υπαίθριος 
χώρος13  (στο εξής Ντικιλί Τας). 

Η φάση Vb στους Σιταγρούς στη ∆ράµα αντιστοιχεί στην ύστερη φάση της 
ΠΕΧ ΙΙΙ, που ονοµάζεται Bin Complex. Ο κύριος ανασκαφικός τοµέας παρουσιάζει 
έλλειψη κτηριακών καταλοίπων, και ο χώρος που έχει αποκαλυφθεί θεωρείται 
ακάλυπτος14 (στο εξής Σιταγροί). 

Στα Λιµενάρια της Θάσου η έρευνα επικεντρώθηκε στην κορυφή του οµώνυµου 
λόφου. Αποκαλύφθηκαν ένα βοτσαλωτό δάπεδο, µια εστία κι ένας λάκκος της ΠΕΧ Ι. 
Κατά τους ανασκαφείς, «η µορφή των κατασκευών συνηγορεί στην ερµηνεία του 
χώρου ως υπαίθριας αυλής»15 (στο εξής Λιµενάρια). 

Στην Άργισσα της Μαγνησίας έχουν αποκαλυφθεί τα όρια δύο οικιών της  ΠΕΧ 
ΙΙΙ (Οικίες Α, Β). Ανάµεσά τους διαµορφώνεται υπαίθριος χώρος16 (στο εξής 
Άργισσα). 

Σποράδες, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο  
Στο Παλαµάρι της Σκύρου έχει ανασκαφεί τµήµα τειχισµένου οικισµού µε 

περικεντρική διάταξη, και έχουν αναγνωρισθεί λίγοι υπαίθριοι χώροι17 (στο εξής 
Παλαµάρι).  

H Κίτρινη πόλη της Πολιόχνης στη Λήµνο παρουσιάζει ένα καλό παράδειγµα 
πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε δρόµους, πλατείες και αυλές σπιτιών. Χρονολογείται 
στην ΠΕΧ ΙΙΙ περίοδο (στο εξής Κίτρινη Πολιόχνη). 

Στη Μύρινα της Λήµνου, ο οικισµός καταλαµβάνει µια χερσόνησο και µια 
πεδινή έκταση κατά µήκος της παραλίας. Εδώ εξετάζεται το τµήµα εκείνο του 
οικισµού που βρίσκεται στην ηµιβραχώδη χερσόνησο κατά τη φάση ΙΙΙ, της 
µετάβασης δηλαδή από την ΤΝ στη ΠΕΧ Ι, και αποτελείται από οικήµατα και 
ακάλυπτους χώρους18 (στο εξής Μύρινα). 

Στη Θερµή της Λέσβου έχουν εντοπιστεί πέντε φάσεις κατοίκησης, µε 
διαφορετικά συστήµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού, και µε ποικίλους υπαίθριους

                                                 
13 Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1989, 233-242. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Ρωµιοπούλου 1992, 226-248. 
Κουκούλη-Χρυσανθάκη et al. 1996, 681-704. 
14 Elster, Renfrew 2003. 
15 Μαλαµίδου, Παπαδόπουλος 1993, 559-572. Μαλαµίδου, Παπαδόπουλος 1997, 585-590. 
16 Hanschmann, Milojcic 1976.  
17 Παρλαµά 1984, 90. Θεοχάρη, Παρλαµά 1997, 344-356. 
18 Ντόβα 1997, 282-297. Ντόβα 2003, 101-125. 
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Χάρτης 1. Θέσεις που αναφέρονται στο κείµενο 
 
 

1. Ezero 
2. Σιταγροί 
3. Ντικιλί Τας 
4. Αρχοντικό 
5. Λιµενάρια 
6. Άργισσα  
7. Πευκάκια 
8. Πολιόχνη 
9. Μύρινα 
10. Θερµή 
11. Παλαµάρι 
12. Εµποριό 
13. Ηραίον 
14. Προσκυνάς 
15. Λιθαρές 
16. Εύτρηση 
17. Θήβα 
18. Ορχοµενός 
19. Μάνικα 
20. Ερέτρια 
21. Ραφήνα 

22. Ασκηταριό 
23. Λαµπρικά  
24. Ζάγανι 
25. Ρουφ 
26. Παλαιά Κοκκινιά 
27. Άγιος Κοσµάς 
28. Άλιµος 
29. Κολώνα 
30. Ζυγουριές 
31. Τσούγκιζα 
32. Μύλος Χελιώτη 
33. Μπερµπάτι 
34. Λέρνα 
35. Ακοβίτικα 
36. Μάλθη 
37. Βοϊδοκοιλιά 
38. Άγιος ∆ηµήτριος 
39. Ολυµπία 
40. Αγία Ειρήνη 
41. Καστρί 
42. Σκάρκος 

43. Μαρκιανή 
44. Κάτω Ακρωτήρι  
45. Φτέλλος  
46. Χριστιανά 
47. Κνωσός 
48. Βασιλική 
49. Χαµαίζι 
50. Μύρτος Φούρνου 

Κορυφή 
51. Χαµαλεύρι 
52. Ντέµπλα 
53. Τροία 
54. Kum Tepe 
55. Besik Yassi Tepe 
56. Liman Tepe 
57. Bakla Tepe 
58. Demircihüyük 
59. Beycesultan 
60. Αφροδιασιάδα 
61. Karatas 
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χώρους, που χρονολογούνται από την ΠΕΧ Ι (στο εξής Θερµή Ι-ΙΙΙ) έως και την ΠΕΧ 
ΙΙ (στο εξής Θερµή ΙV-V).   

Στον οικισµό στο Εµποριό της Χίου εξετάζεται η φάση ΙV, της ΠΕΧ ΙΙ. Στην 
περιοχή Α οι οικίες διευθετούνται γύρω από µια πλατεία, ενώ στην περιοχή Β υπάρχει 
και ένα κυκλικό κτίσµα19 (στο εξής Εµποριό ΙV). 

Στο Ηραίον της Σάµου έχουν διαπιστωθεί πέντε φάσεις της ΠΕΧ. Σηµαντικές 
πληροφορίες για τους υπαίθριους χώρους δίνει η πρώτη φάση (Ηραίον Ι) της ΠΕΧ ΙΙ 
περιόδου. Το κύριο ανεσκαµµένο τµήµα βρίσκεται στα νότια της ακρόπολης, οι 
οικίες διευθετούνται ελεύθερα στο χώρο και ανάµεσά τους αναπτύσσονται πολλοί 
ακάλυπτοι χώροι20 (στο εξής Ηραίον Ι). 

Στερεά Ελλάδα, Εύβοια 
Ένας ευρύτερος υπαίθριος τοµέας διαµορφώνεται στα Α και Β του οικιστικού 

τοµέα στον Προσκυνά της Λοκρίδας. Περιλαµβάνει πολλές δοµές, που εντάσσονται 
χρονολογικά στην ΠΕ ΙΙ21 (στο εξής Προσκυνάς). 

Στον Ορχοµενό παρά την ασάφεια σχετικά µε τις εκεί αποκαλυφθείσες δοµές, 
είναι γενικά αποδεκτά τρία στρώµατα κατοίκησης. Το κατώτερο περιλαµβάνει εφτά 
κυκλικές κατασκευές της ΠΕ ΙΙα (στο εξής Ορχοµενός Α), το µεσαίο, µια κυκλική 
δοµή και κάποιους λάκκους-βόθρους της ΠΕ ΙΙβ (στο εξής Ορχοµενός Β), και το 
ανώτερο µόνο λάκκους-βόθρους της ΠΕ ΙΙΙ περιόδου. Κτηριακά κατάλοιπα δεν 
συνδέονται µε τους λάκκους αυτούς και θεωρείται, έτσι, πιθανό ότι αυτοί βρίσκονται 
σε υπαίθριο χώρο22 (στο εξής Ορχοµενός Γ). 

Στη Θήβα, εξετάζεται µια νέα θέση που βρίσκεται στο λόφο της πόλης, στα 
όρια της αρχαίας Καδµείας. Περιλαµβάνει ένα µεγάλο αψιδωτό κτήριο, δρόµο και 
εκτεταµένο ακάλυπτο χώρο της ΠΕ ΙΙ περιόδου23 (στο εξής Θήβα).    

Στον οικισµό της ΠΕ ΙΙ περιόδου, στις Λιθαρές της Βοιωτίας, αποκαλύφθηκε 
ένας µεγάλος δρόµος εκατέρωθεν του οποίου οργανώνονται οι οικίες. Πίσω από τις 
οικίες αυτές  αφήνονται υπαίθριοι χώροι24 (στο εξής Λιθαρές). 

Στην Εύτρηση της Βοιωτίας, εξετάζεται ο προφανώς υπαίθριος χώρος γύρω από 
µια κυκλική κατασκευή, της ΠΕ Ι περιόδου (στο εξής Εύτρηση Α) και η τελευταία 
φάση κατοίκησης κατά την ΠΕ ΙΙΙ περίοδο, µε το κτήριο Η και µικρές δοµές σε 
συναφείς µε αυτό υπαίθριους χώρους25 (στο εξής Εύτρηση Β). 

Στη Μάνικα της Εύβοιας έχουν αποκαλυφθεί κτηριακά κατάλοιπα του οικισµού 
της ΠΕ ΙΙ περιόδου. Αυτός παρουσιάζει σαφή πολεοδοµικό σχεδιασµό, µε δρόµους, 
πλατείες και αυλές σπιτιών, όπως προκύπτει στους διάφορους ανασκαφικούς τοµείς26 
(στο εξής Μάνικα, τοµέας Ι, ΙΙ, ΙV). 

Στη Μαγούλα της Ερέτριας στην Εύβοια, οι οικίες χρονολογούνται στην ΠΕ ΙΙ 
περίοδο και διαµορφώνονται γύρω από ένα κεντρικό υπαίθριο χώρο27 (στο εξής 
Ερέτρια).  

Από την ΠΕ κατοίκηση στη Ραφήνα της Αττικής, εξετάζονται δύο θέσεις. Η 
πρώτη βρίσκεται σε λόφο, περιλαµβάνει κτηριακά κατάλοιπα, δρόµους και πλατεία, 
και χρονολογείται στην ΠΕ ΙΙβ (στο εξής Ραφήνα 1). Η δεύτερη σχετίζεται µε 

                                                 
19 Hood 1981. 
20 Milojcic 1961. 
21 Zachou 2004, 1267-1283. 
22 Bulle 1907. 
23 Aravantinos 2004, 1254-65. 
24 Spyropoulos, Tzavella-Evjen 1973. 
25 Goldmann 1931. Caskey, Caskey 1960, 126-167.  
26 Σάµψων 1985 α. Σάµψων 1986, 133-144. 
27 Σαπουνά-Σακελλαράκη 1988-89, 91-104.  
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εργαστηριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη παραλία κάτω από το λόφο και 
χρονολογείται στην ΠΕ ΙΙα28 (στο εξής Ραφήνα 2).    

Στο Ασκηταριό της Αττικής, έχουν αποκαλυφθεί οικοδοµικά λείψανα και έχει 
αναγνωριστεί οδικό δίκτυο, της ΠΕ ΙΙ περιόδου29 (στο εξής Ασκηταριό). 

Στα Λαµπρικά Κορωπίου, στα Μεσόγεια Αττικής, έχουν αποκαλυφθεί λείψανα 
πρωτοελλαδικού οικισµού. Εξετάζεται ένας υπαίθριος χώρος της ΠΕ Ι περιόδου, σε 
απόσταση 60 ΝΑ του οικισµού30 (στο εξής Λαµπρικά). 

Στην εγκατάσταση της ΤΝ-ΠΕ Ι περιόδου στο Ζάγανι, επίσης στα Μεσόγεια 
Αττικής, έχει βρεθεί περίβολος που χωρίζεται µε διατείχισµα σε δύο επιµέρους 
χώρους που περιλαµβάνουν οικήµατα. Στα όρια των δύο αυτών συνοικιών 
διαµορφώνεται στο µέσον του οικισµού ένα είδος πλατείας31 (στο εξής Ζάγανι). 

Στο Ρουφ στην Αθήνα, εξετάζονται τα λείψανα ενός πεταλόσχηµου κτίσµατος 
και ενός λάκκου που ανήκουν στην ΠΕ Ι περίοδο, που είναι τα µοναδικά οικιστικά 
κατάλοιπα της περιόδου αυτής32 (στο εξής Ρουφ). 

Σε χαµηλό λόφο κοντά στον Κηφισό ποταµό, στην Παλαιά Κοκκινιά, έχουν 
εντοπιστεί υπολείµµατα µιας εγκατάστασης του τέλους της ΤΝ και της µετάβασης 
προς την ΠΕ Ι περίοδο. Περιλαµβάνει µια τάφρο, που εξετάζεται στην εργασία µας33 
(στο εξής Παλαιά Κοκκινιά).    

Ο ΠΕ ΙΙ οικισµός του Άγιου Κοσµά στην Αττική χαρακτηρίζεται από 
πολεοδοµική σχεδίαση, µε δρόµους και µια πλατεία34  (στο εξής Άγιος Κοσµάς). 

Στον Άλιµο, µια µικρή εγκατάσταση εκτείνεται σε χαµηλό λόφο. Στην πρώτη 
φάση κατοίκησης, κατά την ΠΕ ΙΙ περίοδο, ανήκει ένας υπαίθριος εργαστηριακός 
χώρος µε λάκκους, στην όχθη ρέµατος που διασχίζει τον χώρο35 (στο εξής Άλιµος).  

Αίγινα, Πελοπόννησος  
Από τις έντεκα αλλεπάλληλες εγκαταστάσεις της Νεολιθικής και Εποχής του 

Χαλκού στον οικισµό της Κολώνας της Αίγινας, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η πόλη V, της ΠΕ ΙΙΙ περιόδου, που έχει σαφή πολεοδοµικό σχεδιασµό 
και περισσότερο οργανωµένους ακάλυπτους χώρους36 (στο εξής Κολώνα V). 

Τα σηµαντικότερα αρχιτεκτονικά λείψανα στις Ζυγουριές της Κορίνθου, 
βρίσκονται στο τµήµα της ΒΑ πλευράς του λόφου και χρονολογούνται στην ΠΕ ΙΙ 
περίοδο. Ανάµεσά τους αναγνωρίζονται δρόµοι και υπαίθριοι χώροι37 (στο εξής 
Ζυγουριές).  

Στην πρώτη φάση κατοίκησης, κατά την ΠΕ Ι περίοδο, στην Τσούγκιζα της 
Κορινθίας, υπάρχουν ενδείξεις για έναν εκτεταµένο υπαίθριο χώρο µε λιγοστά 
οικιστικά κατάλοιπα (στο εξής Τσούγκιζα Α). Στη δεύτερη φάση, της ΠΕ ΙΙ περιόδου, 
ανήκουν κτήρια, δρόµοι και ακάλυπτοι χώροι (στο εξής Τσούγκιζα Β). Το ίδιο και 
κατά την τρίτη φάση, της ΠΕ ΙΙΙ περιόδου38 (στο εξής Τσούγκιζα Γ). 

Στο Μύλο Χελιώτη στην Κόρινθο έχει αποκαλυφθεί ένα πηγάδι, µάλλον της ΠΕ 
ΙΙΙ περιόδου, το οποίο και εξετάζεται39 (στο εξής Μύλος Χελιώτη).  

                                                 
28 Θεοχάρης 1951 α, 77-92, Θεοχάρης 1954, 104-113. 
29 Θεοχάρης 1953-54, 59-76. 
30 Κακαβογιάννη 2005, 45. 
31 Σταϊνχάουερ 2001, 32. 
32 Πετριτάκη 1980, 147-185. 
33 Θεοχάρης 1951 β, 93-127. 
34 Mylonas 1959. 
35 Καζά-Παπαγεωργίου 1993, 66-67. 
36 Walter, Felten 1981. Walter 2001. 
37 Blegen 1928. 
38 Pullen 1990, 331-346. 
39 Waage 1942, 413-422. 
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Από την εγκατάσταση στο Μπερµπάτι της Κορίνθου ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
δυο κτήρια και ένας ακάλυπτος χώρος της πρώτης φάσης κατοίκησης, που 
τοποθετείται στην ΠΕ ΙΙ περίοδο40 (στο εξής Μπερµπάτι). 

Από τη Λέρνα της Αργολίδας εξετάζεται η φάση ΙV, της ΠΕ ΙΙΙ περιόδου, που 
περιλαµβάνει αψιδωτά κτήρια και πολλούς υπαίθριους χώρους41 (στο εξής Λέρνα 
ΙV). 

Στα Ακοβίτικα της Μεσσηνίας, έχει αποκαλυφθεί τµήµα του ΠΕ οικισµού. 
Έχουν έρθει στο φως τµήµατα τριών κτηρίων και ένας δρόµος, που χρονολογούνται 
στην ΠΕ ΙΙ περίοδο42 (στο εξής Ακοβίτικα).  

Ο οικισµός της ΠΕ ΙΙ-ΙΙΙ περιόδου στη Μάλθη εκτείνεται στο Β τµήµα της 
ακρόπολης κοντά στην πηγή νερού που υπάρχει εκεί43 (στο εξής Μάλθη). 

Στον λόφο του Άγιου ∆ηµήτριου στην Τριφυλλία, αποκαλύφθηκαν τµήµατα δυο 
αυτόνοµων οικιών και υπαίθριοι χώροι της ΠΕ ΙΙ περιόδου44 (στο εξής Άγιος 
∆ηµήτριος). 

Στον οικισµό της Βοϊδοκοιλιάς στη Μεσσηνία τα οικιστικά λείψανα του µέσου 
της 3ης χιλιετίας δεν είναι εύκολο να ενταχθούν σε µια ευρύτερη µελέτη της 
οργάνωσης του χώρου. Για τον λόγο αυτό, εξετάζεται µόνο µια κυκλική κατασκευή 
και η υπερκείµενή της τετράγωνη, που χρονολογούνται στην ΠΕ ΙΙ πρώιµη και 
ύστερη περίοδο αντίστοιχα45 (στο εξής Βοϊδοκοιλιά).  

∆ύο χωριστές θέσεις εξετάζονται στην Ολυµπία. Η πρώτη βρίσκεται στον 
αρχαιολογικό χώρο, στην περιοχή του Πελοπείου, και έχει οικίες σε χαλαρή 
διευθέτηση και ακάλυπτους χώρους της ΠΕ ΙΙΙ περιόδου (στο εξής Ολυµπία 1). Ενώ 
η δεύτερη, στη θέση του Νέου Μουσείου, απέδωσε θεµέλια κτισµάτων και έναν 
υπαίθριο χώρο της µετάβασης από την ΠΕ ΙΙΙ στη ΜΕ εποχή46 (στο εξής Ολυµπία 2). 

Κυκλάδες  
Στην Αγία Ειρήνη της Κέας αποκαλύφθηκε ένα µεγάλο κτηριακό συγκρότηµα 

της ΠΚ ΙΙ περιόδου. Υπαίθριοι χώροι θεωρείται ότι εκτείνονταν στα Β της 
εγκατάστασης, όπως δείχνει η εκεί εύρεση πηγής πόσιµου νερού47 (στο εξής Αγία 
Ειρήνη). 

Στα Α του λόφου του Σκάρκου στην  Ίο, έχει ανασκαφεί µια «συνοικία», η 
ακµή της οποίας τοποθετείται στην ΠΚ ΙΙ περίοδο και διαθέτει σαφή πολεοδοµικό 
σχεδιασµό µε δρόµους, πλατείες και αυλές σπιτιών48 (στο εξής Σκάρκος). 

Στην ΠΚ ΙΙΙ Α περίοδο χρονολογείται ο οικισµός στο Καστρί της Σύρου, σε 
ψηλό λόφο, που περιλαµβάνει δρόµους, αυλές και ένα µικρό πλάτωµα κοντά στην 
είσοδο του οικισµού49 (στο εξής Καστρί). 

Στην Αµοργό στις θέσεις Κάτω Ακρωτήρι και Μαρκιανή έχουν αποκαλυφθεί 
λείψανα ΠΚ οικισµών. Οι πληροφορίες για υπαίθριους χώρους και δοµές είναι, 
ωστόσο, αποσπασµατικές50 (στο εξής Κάτω Ακρωτήρι, Μαρκιανή). 

Στο Φτέλλο της Θήρας τα οικιστικά κατάλοιπα δεν µπορούν να ενταχθούν σε 
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο οικιστικής οργάνωσης51 (στο εξής Φτέλλος). 
                                                 
40 Säflung 1965. 
41 Κόνσολα 1984 α, 84-86. 
42 Παπαθανασόπουλος 1970, 177-179.  
43 Valmin 1938, 25. 
44 Zachos, 1986, 29-36. Zachos 1988. 
45 Κορρές 1978, 323-360. Κορρές 1981, 194-240. 
46 Rambach 2002, 117-220. Rambach 2004, 1199-1254. Γιαλούρης 1964, 174-178. 
47 Barber 1994, 56-7. 
48 Μαρθάρη 1990, 97-100. Μαρθάρη 1997, 362-382.  
49 Bossert 1967, 53-76. 
50 Αντίστοιχα Τσούντας 1898, 136-211 και Μαρθάρη 1997, 369. 
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Στη νησίδα Χριστιανά, Ν∆ της Θήρας, αποκαλύφθηκαν περιορισµένα 
υπολείµµατα ΠΚ ΙΙ οικισµού. Μια µικρή κυκλική κατασκευή είναι πιθανόν 
υπαίθρια52 (στο εξής Χριστιανά).  

Κρήτη  
Στην Κνωσό, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του πρωτοµινωικού οικισµού 

εντοπίστηκαν Β και Ν της «Βασιλικής Οδού», αλλά και κάτω από τη ∆υτική Αυλή 
και τις ∆υτικές Αποθήκες του ανακτόρου και χρονολογούνται στην ΠΜ ΙΙ-ΙΙΙ 
περίοδο. Εδώ εξετάζεται µόνο ένα πηγάδι της ΠΜ Ι περιόδου53 (στο εξής Κνωσός). 

Στη Βασιλική της Ιεράπετρας, ο οικισµός της ΠΜ ΙΙ β περιόδου, µε τις µεγάλες 
αυτόνοµες οικίες, προσφέρει σηµαντικά στοιχεία για την οικιστική οργάνωση, όχι 
όµως και για την οργάνωση των υπαίθριων χώρων54 (στο εξής Βασιλική). 

Ο Μύρτος Φούρνου Κορυφή, επίσης στην περιοχή της Ιεράπετρας, παρουσιάζει 
κατά την ΠΜ ΙΙ β περίοδο, µια συγκεντρωτική διάταξη δωµατίων και ανοικτών 
χώρων. Ενδιαφέρον για την εργασία µας έχει µια δεξαµενή που ανήκει πιθανότατα 
στην κύρια αυτή φάση της εγκατάστασης, και ένα τοξοειδές κτίσµα, µάλλον, της ΠΜ 
ΙΙΙ περιόδου55 (στο εξής Μύρτος Φούρνου Κορυφή). 

Το Χαµαίζι στη Σητεία είναι γνωστό για το ίσως ελλειψοειδούς κάτοψης κτίσµα 
της ΜΜ Ια περιόδου (στο εξής Χαµαίζι Γ). Νεότερες έρευνες έχουν τροποποιήσει τα 
δεδοµένα και έχουν προσθέσει στοιχεία για αυτή την εγκατάσταση στο λόφο κατά 
την ΠΜ περίοδο56. (Χαµαίζι Α και Β) 

Στο Χαµαλεύρι, λίγο έξω από το Ρέθυµνο, έχει ερευνηθεί µια µεγάλη οικία της 
της ΜΜ Ια περιόδου µε υπαίθριους χώρους (στο εξής Χαµαλεύρι, οικία Τζαµπακάς), 
και ένα υπαίθριο εργαστήριο στη θέση Μπολάνης, (στο εξής, Χαµαλεύρι, θέση 
Μπολάνης)57. 

Η εγκατάσταση της ΠΜ ΙΙ περιόδου στη Ντέµπλα του νοµού Χανίων, 
περιλαµβάνει µικρά αυτόνοµα κτίσµατα, µιας πιθανότατα εποχικής εγκατάστασης58 
(στο εξής Ντέµπλα). 

Ανατολία  
Από τον οικισµό στον λόφο της Τροίας εξετάζεται η φάση ΙΙ d, της ΠΕΧ ΙΙ 

περιόδου, η οποία παρέχει πληροφορίες για υπαίθριους χώρους (στο εξής Τροία ΙΙ d). 
Ενώ, από την πεδινή περιοχή της Τροίας αξιολογείται η φάση ΙV, της ΠΕΧ ΙΙΙ 
περιόδου, στην οποία αναπτύσσονται οικίες και ακάλυπτοι χώροι59 (στο εξής Τροία 
ΙV). 

Στο Besik Υassi-Tepe της ύστερης φάσης της ΠΕΧ Ι περιόδου, οι οικίες 
αναπτύσσονται εκατέρωθεν ενός δρόµου, ενώ είναι πιθανή και η ύπαρξη άλλων 
ακάλυπτων χώρων60 (στο εξής Besik Yassi-Tepe).  

Στην περιοχή των αρχαίων Κλαζοµενών, έχουν αποκαλυφθεί τα κατάλοιπα δύο 
εγκαταστάσεων της ΠΕΧ ΙΙ περιόδου61. Ο οικισµός στο Liman Tepe περιλαµβάνει 
οχύρωση µε πεταλόσχηµο πύργο που περικλείει µια «οικία µε διαδρόµους» και µια 
αποθήκη (στο εξής Liman Tepe). Ενώ, στον επίσης οχυρωµένο οικισµό στο Bakla 
                                                                                                                                            
51 Μαρθάρη 1980, 472-475. Μαρθάρη 1981, 373. 
52 Τσάκος 1967, 464. Ντούµας 1976, 1-11. Σωτηρακοπούλου 1999, 257-261. 
53 Hood 1966, 110-11. 
54 Ζώης 1976. Ζώης 1978, 300-308. 
55 Warren 1972. 
56 ∆αβάρας 1973, 46-53. 
57 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 α, 38-39, 1999 β, 45-46. 
58 Warren, Tzedhakis 1972, 66-72. Warren, Tzedhakis 1974, 299-342. 
59 Blegen et al 1950. Blegen et al 1951. 
60 Korfmann 1986, 303-363. Korfmann 1998, 391-398. 
61 Erkanal 1996, 70-82. 
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Tepe έχουν αποκαλυφθεί µεγάλες οικίες και αναγνωρίζονται δρόµοι και ακάλυπτοι 
χώροι (στο εξής Bakla Tepe).  

Από τον οικισµό στο Demircihüyük της κεντρικής Ανατολίας εξετάζονται οι 
φάσεις Κ και Ο, όταν οι οικίες αναπτύσσονται περιµετρικά ενός µεγάλου ακάλυπτου 
χώρου62 (στο εξής Demircihüyük Κ, Ο). 

Ο προϊστορικός οικισµός στην Αφροδισιάδα απλώνεται σε πεδινή έκταση και 
σε µικρούς λόφους. Λίγες είναι οι πληροφορίες για την οικιστική οργάνωση και για 
πιθανές υπαίθριες δοµές63 (στο εξής Αφροδισιάδα) 

Από την εγκατάσταση στο Karatas της Ν∆ Ανατολίας, αντλούνται αντίθετα 
πολλές πληροφορίες. Ο οικισµός καταλαµβάνει λόφο και µια µεγάλη πεδινή έκταση 
γύρω από αυτόν. Οι οικίες διευθετούνται χαλαρά στον χώρο και υπάρχουν πολλοί και 
εκτεταµένοι ακάλυπτοι χώροι. Στην εργασία αυτή εξετάζονται στοιχεία και από τις 
έξι (Ι-VΙ) φάσεις του οικισµού, που καλύπτουν χρονολογικά όλη την ΠΕΧ περίοδο64 
(στο εξής Karatas Ι-ΙΙΙ για την ΠΕΧ Ι, Karatas ΙV-V για την ΠΕΧ ΙΙ και Karatas VI 
για την ΠΕΧ ΙΙΙ περίοδο). 

                                                 
62 Korfmann 1983. 
63 Sharp-Joukowsky 1986. 
64 Warner 1979, 133-147. Warner 1994. 
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Ι. Υπαίθριες δοµές στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ 
 

1. ∆οµές για το νερό 
1.1 ∆οµές για την παροχή και διατήρηση του νερού 
Το νερό αποτέλεσε ανέκαθεν ζωτικό στοιχείο για τη δηµιουργία και την 

επιβίωση µιας πόλης και γενικότερα µιας εγκατάστασης, όπως τονίζει συχνά ο 
Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του. Η διαχείριση του νερού αποτέλεσαν και αποτελούν 
πρωταρχική µέριµνα των ανθρώπινων κοινοτήτων, ενώ η γειτνίαση µε πηγές νερού 
είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες επιλογής µιας θέσης κατοίκησης, 
µαζί µε τη γεωγραφική θέση, τη γεωµορφολογία, το κλίµα και το έδαφος65.  

Η εξασφάλιση νερού ήταν απαραίτητη για τους ανθρώπους, τις καλλιέργειες και 
τα ζώα τους, όσο και για πολλές βιοτεχνικές, τροφοπαρασκευαστικές και άλλες 
δραστηριότητές τους. Στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ έχουν εντοπιστεί 
τεχνικές επεµβάσεις για τη διαχείριση των υδάτων. Μπορούν να διακριθούν σε 
κατασκευές ύδρευσης, για την παροχή, συλλογή και αποθήκευση του νερού, και σε 
δοµές αποχέτευσης, αποµάκρυνσης όµβριων υδάτων και αντιπληµµυρικά έργα.  

Κατά την ΠΕΧ περίοδο, η ύδρευση των οικισµών γινόταν από λίµνες, έλη, 
ποτάµια και χείµαρρους που βρίσκονταν στην ευρύτερή τους ζώνη, ή από πηγές 
κοντά ή µέσα σε αυτούς. Μια βασική πρώτη παρατήρηση, εδώ, αφορά τη θέση του 
υδροφόρου ορίζοντα και τις µεταβολές του στον χρόνο, κυρίως µέσα από την 
επίδραση του κλίµατος και των βροχοπτώσεων. Για παράδειγµα, εγκαταστάσεις που 
δεν διαθέτουν σήµερα πηγές, ίσως διέθεταν στην αρχαιότητα. Γενικά, δηλαδή, 
υπάρχει συχνά µια αβεβαιότητα ως προς την εκάστοτε απόσταση των σταθερών 
σηµείων παροχής πόσιµου νερού από τους προϊστορικούς οικισµούς.  

Τεχνικά έργα ύδρευσης βελτίωναν, πολλές φορές, τις συνθήκες ζωής των 
ανθρώπων. Στους ανοικτούς χώρους των οικισµών χρησιµοποιούνταν φυσικές ή 
λαξευµένες κοιλότητες στους βράχους, και κατασκευάζονταν δοµές για την 
περισσότερο ή λιγότερο µόνιµη συγκέντρωση νερού, διαφόρων ποσοτήτων.  

Στον Πίνακα 2 έχει συγκεντρωθεί ένας µεγάλος αριθµός αιγαιακών οικισµών 
της ΠΕΧ και ο τρόπος ύδρευσής τους στη σύγχρονη εποχή. Σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις των ανασκαφέων τους, οι περισσότεροι υδρεύονται φυσικά, από 
γειτονικό ποτάµι ή χείµαρρο, από κάποια πηγή κοντά ή µέσα στα όριά τους ή από 
πηγάδι/ πηγάδια στο εσωτερικό τους. Ενώ, οι δοµές για τη συγκέντρωση και 
αποθήκευση του βρόχινου ή του πηγαίου νερού, κυρίως οι δεξαµενές και ενίοτε οι 
τάφροι, αλλά και ηµιµόνιµες λύσεις, όπως τα πιθάρια (βλ. παρακάτω) είναι λιγοστές. 

Οι πηγές αναβλύζουν στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ για να διαµορφωθούν 
τα πηγάδια απαιτείται σκάψιµο σε βάθος τέτοιο ώσπου να εντοπιστεί ο υδροφόρος 
ορίζοντας. Αντίθετα, για τις δεξαµενές, δεν απαιτείται η άµεση γειτνίαση µε κάποιο 
σηµείο µόνιµης παροχής νερού, το οποίο όµως δεν πρέπει και να απέχει πάρα πολύ.  

Πηγές  
Πολλοί από τους προϊστορικούς οικισµούς γειτνιάζουν σήµερα µε πηγές που 

εξακολουθούν να παρέχουν νερό σε εποχική ή µόνιµη βάση.  Η µορφή τους δεν είναι 
συγκεκριµένη και δεν µπορούν εύκολα να τυποποιηθούν. Πρόκειται, σε γενικές 
γραµµές, για κάποια σχισµή ή χάσµα στο φυσικό έδαφος, στον βράχο κ.λπ. Αρκετές 
πηγές βρίσκονται µέσα στα όρια των οικισµών, οι περισσότερες όµως είναι έξω από 
αυτούς, σε απόσταση που κυµαίνεται από λίγα µέτρα έως κάποια χιλιόµετρα. 

                                                 
65 Βλ. και Κόνσολα 1981, 76. 
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Οικισµός Χείµαρρος 

Ποτάµι 
Πηγή Πηγάδι  ∆εξαµενή 

Στέρνα 
Μακεδονία, Θεσσαλία 

Ντικιλί Τας  * *   
Σιταγροί *    
Λιµενάρια  *    
Αρχοντικό  *    
Άργισσα  *    

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, Σποράδες 
Πολιόχνη *  *  
Θερµή  *  *  
Εµποριό    *  
Ηραίον *    
Παλαµάρι  * *   

Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησος 
Λιθαρές *    
Εύτρηση  *   
Θήβα *    
Ζάγανι    * 
Ρουφ  *    
Π. Κοκκινιά *    
Μάνικα  * *  
Ζυγουριές  *    
Μύλος Χελιώτη  * *  
Τσούγκιζα    * 
Μάλθη * *   
Άγιος ∆ηµήτριος  *    
Λέρνα (;)    
Ολυµπία  * *   

Κυκλάδες 
Σκάρκος   (;)   
Καστρί  *    
Αγία Ειρήνη  *   

Κρήτη 
Κνωσός  *  *  
Βασιλική  * * *  
Χαµαίζι    * 
Μύρτος-Φούρνου Κορυφή    * 
Ντέµπλα * *   

Ανατολία 
Τροία * *   
Demircihüyük  *   
Αφροδιασιάδα  *    
Karatas   * * * 
 

Πίνακας 2. Τρόποι ύδρευσης στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
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Στο Ντικιλί Τας, πηγές νερού σχηµατίζουν έλος περίπου 100 Β της τούµπας του 
οικισµού και τροφοδοτούν έναν παρακείµενο χείµαρρο66. Στο Παλαµάρι, πηγή 
πόσιµου νερού βρίσκεται στον όρµο της Βοδόµαντρας, στα Β του ακρωτηρίου που 
φιλοξενεί τον οικισµό67. Η σηµασία της φαίνεται και από τον τρόπο που 
διαµορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος, µε µια λιθόκτιστη κλίµακα να οδηγεί από τον 
οικισµό προς τον µυχό του κόλπου, για να διευκολύνεται η πρόσβαση στην πηγή68.  

Την Εύτρηση εξυπηρετούν δύο γειτονικές πηγές, η µία µόλις 10 Β του λόφου 
και η δεύτερη στα ΝΑ του69. Στη Μάνικα υπάρχουν τρεις τουλάχιστον πηγές, οι δύο 
στα Ν του οικισµού70.  

Στο Β τµήµα του λόφου µε τον οικισµό στη Μάλθη, υπάρχει πηγή νερού, γύρω 
από την οποία συγκεντρώθηκαν τα κτήρια της ΠΕ εγκατάστασης71. Στην Ολυµπία 
χτίστηκε ένα ωοειδές τοιχίο από πέτρες για να περιβάλει ακριβώς το σηµείο όπου 
ανέβλυζαν πηγαία ύδατα (διάµ. 3 έως 3,50). Ο τοιχίσκος αυτός συγκρατούσε και 
συγκέντρωνε τα νερά ως είδος πηγαδιού ή δεξαµενής. Στο δυτικό του τµήµα υπήρχε 
µια είσοδος µε λίθινο αναβαθµό. Ο χώρος ήταν πιθανόν στεγασµένος µε ελαφρά 
υλικά (ξύλα ή δέρµατα) για να διατηρείται καθαρό το νερό72. 

Στην Αγία Ειρήνη, η πηγή βρίσκεται εντός του οικισµού73. Ενώ στον Σκάρκο, η 
προµήθεια νερού εξασφαλιζόταν πιθανότατα από µια πηγή στην πεδιάδα, κοντά στον 
λόφο74.  

Άφθονο νερό παρέχει ακόµη και σήµερα σε µόνιµη βάση µια πηγή στο χωριό 
Βασιλική στην Ιεράπετρα, που βρίσκεται περίπου 550 Β της προϊστορικής 
εγκατάστασης, που δεν αποκλείεται να εξυπηρετούσε και κατά την αρχαιότητα τους 
κατοίκους του οικισµού75. Στη Ντέµπλα, η πλησιέστερη πηγή βρίσκεται στα Β της 
εγκατάστασης, σε απόσταση µισής ώρας76.  

Στην Τροία, πηγές πόσιµου νερού έχουν εντοπιστεί στην κοιλάδα στα Ν και ∆ 
του λόφου, δεν αποκλείεται όµως να υπήρχαν και στα Β77. Στο Demircihüyük η πηγή 
βρίσκεται 400 ΝΑ του οικισµού78. Ενώ στο Karatas, µια πηγή µέσα στον οικισµό, στα 
∆ του τοµέα 35/37 παρέχει νερό ακόµη και σήµερα79. 

Τη σηµασία των πηγών τονίζουν σε µερικές περιπτώσεις ειδικές διαµορφώσεις 
µε τους χώρους τους. Για παράδειγµα, στο Εµποριό υπήρχε αρχικά πηγή πόσιµου 
νερού, την οποία περιέβαλαν µε λιθόκτιστο προστατευτικό τοιχίο κατά τη φάση VΙΙΙ 
της νεολιθικής κατοίκησης του οικισµού. Ως πηγάδι, η παροχή αυτή συνεχίστηκε να 
χρησιµοποιείται και κατά την ΠΕΧ80.  

Με ανάλογο τρόπο οι πηγές που βρίσκονται σε χρήση κατά την ΠΕ περίοδο στη 
Μάλθη και την Αγία Ειρήνη µετατρέπονται αντίστοιχα σε πηγάδι στη ΜΕ και σε 
χτιστή κρήνη κατά την ΥΚ.  
                                                 
66 Κουκούλη-Χρυσανθάκη et all. 1996, 683. 
67 Παρλαµά 1984, 81. 
68 Θεοχάρη, Παρλαµά 1997, 353. Συγχρόνως διασφάλιζε την πρόσβαση προς τον µεγάλο 
προστατευµένο κόλπο.   
69 Goldman 1931, 7. 
70 Σάµψων 1985 α, 23. 
71 Valmin 1938, 25. 
72 Rambach 2002, 198. 
73 Caskey 1971, 365. 
74 Μαρθάρη 1997, 368. 
75 Ζώης 1976, 11-12. 
76 Warren, Tzedhakis 1974, 303. 
77 Kayan 2000, 140. 
78 Korfmann 1983, 7, 216. 
79 Warner 1994, 187. 
80 Hood 1981, 97. Marangou 2003, 31.  
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Πηγάδια (Πίν. 3)  
Πηγάδι είναι ένα όρυγµα στο χώµα ή τον φυσικό βράχο µε βάθος τέτοιο ώστε 

να φτάνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Το πηγάδι γεµίζει µε νερό µόνο όταν ανεβαίνει 
αρκετά η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα81.  

Τα πηγάδια της ΠΕΧ στο Αιγαίο βρίσκονται µέσα στον οικισµό, ή πολύ κοντά 
σε αυτόν. Μπορεί να είναι απλά σκάµµατα ή λαξεύµατα, ή να έχουν χτιστά 
τοιχώµατα, ανάλογα µε τη γεωµορφολογία του χώρου, εάν δηλαδή το έδαφος είναι 
χαλαρό, σταθερό, από φυσικό βράχο κ.λπ.. Η ενδεχόµενη κτιστή επένδυση των 
πηγαδιών οφείλεται, εποµένως, σε λόγους στατικής, ασφαλείας και ακόµη ίσως 
αισθητικής. Τα πηγάδια είναι κατά κανόνα κυκλικά, για να επιτυγχάνεται το µέγιστο 
εµβαδόν µε τη µικρότερη επιφάνεια εξόρυξης, αλλά και για λόγους συνοχής των 
κάθετων τµηµάτων τους. Και µόνο σπανιότερα τετράγωνα, για παράδειγµα, εκείνο 
στην Πολιόχνη. Ξύλινα καλύµµατα θα πρέπει να προστάτευαν το στόµιό τους82. Η 
χρονολόγησή τους είναι γενικά πολύ δύσκολη, αφού χρησιµοποιήθηκαν από πολλές 
γενιές, και δέχτηκαν πολλές επιδιορθώσεις µέσα στον χρόνο83.   

Τα βεβαιωµένα πηγάδια της ΠΕΧ είναι λίγα στο Αιγαίο. Συνήθως οι 
ανασκαφείς υποθέτουν την ύπαρξή τους από σύγχρονα πηγάδια που υπάρχουν κοντά 
ή µέσα στους οικισµούς της 3ης χιλιετίας84.  

Η προϊστορική κατασκευή ενός πηγαδιού δεν φαίνεται, πάντως, να υστερεί σε 
τεχνική από εκείνη των µεταγενέστερων εποχών.  

Τα δύο πηγάδια υπάρχουν ήδη στην Κυανή Πολιόχνη, και εξελίσσονται 
παράλληλα µε τις άλλες δοµές κατά τις διαδοχικές φάσεις κατοίκησης έως την 
Κίτρινη Πολιόχνη (Εικ. 5, 6). Έτσι, στην πλατεία 103 βρίσκεται το κυκλικό πηγάδι 
(διάµ. 1.63) µε τα κτιστά τοιχώµατα και το πενταγωνικό λίθινο περιχείλωµά του. 
Ενώ, στην πλατεία 106, το δεύτερο πηγάδι είναι ορθογώνιο, διανοιγµένο στο φυσικό 
έδαφος. Τέσσερεις µεγάλοι λίθοι οριοθετούν επίσης το τετράγωνο περιχείλωµά του85. 

Τρία πηγάδια ανήκουν στη Θερµή Ι. Βρίσκονται όλα κοντά στο σηµαντικό 
κτήριο Α, στους υπαίθριους χώρους Α2, Α3 και ∆2. Το τελευταίο (διάµ. 1.20) 
συνεχίζει να χρησιµοποιείται και στη Θερµή ΙΙ. Σε στεγασµένους, αντίθετα, χώρους 
βρίσκονται τα πηγάδια της Θερµής ΙVβ, δηλαδή εκείνα στο ∆ωµάτιο Κ 9, όπου 
µπαίνει κανείς από µια πλατειά θύρα (Εικ. 13) και στον χώρο Ζ 1, που δεν είναι 
εύκολα προσβάσιµος86.  

Οι κάτοικοι του Εµποριού ΙV χρησιµοποιούν το πηγάδι που κατασκευάστηκε 
κατά τη φάση VΙΙI (Εικ. 14). Έχει διάµετρο 2,30 x 2.00 και γύρω του διαµορφώνεται 
µια πλατεία µε οικίες87. 

                                                 
81 Smith 1995, 32. 
82 Marangou 2003, 36. 
83 Smith 1995, 32. Βλ. και Marinatos 19992 , 10, όπου αναφέρεται ότι κοντά στον οικισµό της 2ης 
χιλιετίας π.Χ. Ακρωτήρι πηγάδι µε υφάλµυρο νερό, άγνωστης χρονολόγησης, φέρει σηµάδια πολλών 
επιδιορθώσεων. 
84 Όπως παρατηρεί ο Χ. Μπουλώτης (1997, 254) για το Κουκονήσι στη Λήµνο: «Όσο για τα πηγάδια, 
λόγω έλλειψης υδάτινων ρευµάτων στο άµεσο περιβάλλον του οικισµού, θα πρέπει να είχαν ανοιχτεί 
πάνω στη νησίδα… Ο διαπιστευµένα υψηλός υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, απτή απόδειξη του 
οποίου αποτελεί το σύγχρονο πηγάδι στον περίβολο του µαντριού στο µέσον  της ανατολικής πλευράς 
της νησίδας, θα επέτρεπε την κατά βούληση επιλογή θέσης για τη διάνοιξή τους…». Βλ. και την 
αναφορά του Ρ. Warren (1972, 282) για τον Μύρτο-Φούρνου Κορυφής στην Κρήτη “At the present the 
nearest water sources are wells in the plains below the ridge”, που βρίσκονται όµως, σε κάποια 
απόσταση από τον οικισµό. 
85 Marangou 2003, 35. 
86 Ό.π. 34. Kouka 2002, 160, 175. 
87 Marangou 2003, 33.  



 
 
 
 
 
 

Υπαίθριος χώρος Κατασκευή  Σχήµα Οικισµός  
∆Ρ ΠΛ ΑΚ.Χ ΑΥΛ

Εσωτ. 
χώρος Κτιστό  Όρυγµα  Κυκλικό  Τετράγωνο 

∆ιάµετρος- 
διαστάσεις  

Βάθος Χρονολόγηση 

Πολιόχνη  *    *  *  1.63  -ΠΕΧ ΙΙΙ 
Πολιόχνη   *    * *  *   -ΠΕΧ ΙΙΙ 
Θερµή Ι (3)   *   ;  *  1.20  ΠΕΧ Ι 
Θερµή ΙΙ (1+)   *   ;  *    ΠΕΧ Ι 
Θερµή ΙV β (2)     * ;  *    ΠΕΧ ΙΙ 
Εµποριό ΙV  *    *  *  2.30χ2.00  ΠΕΧ ΙΙ 
Μάνικα, τοµ. ΙΙ     *  *  *  0.50/0.60-1.00 3.20 ΠΕ ΙΙ 
Μάνικα, τοµ. ΙΙ    *   * *  1.10-0.80/0.90 3.90 ΠΕ ΙΙ 
Μύλος Χελιώτη   *    * *  1.00 17.35 ΠΕ ΙΙΙ 
Κνωσός    *         ΠΜ Ι 
Βασιλική    *  *  * *  1.00 8.00 ΠΜ ΙΙ β 
Karatas V   *    * *  0.95 5.03 ΠΕΧ ΙΙ 
Karatas VI   *       0.90 2.50 ΠΕΧ ΙΙΙ 
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Τα τέσσερα πηγάδια που έχουν αποκαλυφθεί στη Μάνικα βρίσκονται όλα σε 
αυλές οικιών. Από τα δύο που βρίσκονται στον τοµέα ΙΙ, το ένα έχει διάµετρο 0,50-
0,60 και είναι χτιστό µέχρι το βάθος των 1.50. Στη συνέχεια έχει λαξευτεί στον 
τοπικό πωρόλιθο έως τα 3.20, ενώ διαπλατύνεται όσο βαθαίνει (διάµ. στον πυθµένα 
1.00) (Εικ. 24). Το δεύτερο έχει ανώτερη διάµετρο 1.10 και κατώτερη 0.80-0.90, 
είναι λαξευµένο σε ασβεστολιθικό πέτρωµα και φτάνει τα 3.90 βάθος. Για τα άλλα 
δύο πηγάδια, στον τοµέα Ι (Εικ. 25, 26) δεν υπάρχουν πληροφορίες88.    

Στην περιοχή της Αθηναϊκής Αγοράς, έχει ερευνηθεί ένα πηγάδι, χωνοειδούς 
σχήµατος, (ανώτατη διάµ. 0.75, κατώτατη διάµ. 0.60), σκαµµένο στον φυσικό βράχο 
(βάθ. 1.60). Χρονολογείται γενικά στην ΠΕ περίοδο χωρίς άλλες λεπτοµέρειες89. 

Στον Μύλο του Χελιώτη, το πηγάδι έχει διάµ. 1.00 και συνολικό βάθος 17.35. 
Τα τοιχώµατά του έχουν διανοιχτεί κάθετα στον βράχο και οδηγούν στο κατώτερο, 
αδιαµόρφωτο και τραχύ µέρος. ∆υο διαµετρικά αντίθετες λαξευτές σειρές από 
εγκοπές/ σκαλοπάτια ξεκινούν στο βάθος των 1.30 και φτάνουν έως 1.05 από τον 
πυθµένα90.  

Πηγάδι της ΠΜ Ι περιόδου αναφέρεται από τον S. Hood στην Κνωσό, χωρίς 
ωστόσο να δίνονται περισσότερα στοιχεία91. 

Το πηγάδι που αποκαλύφθηκε στη Βασιλική της Ιεράπετρας βρίσκεται στην 
είσοδο του δωµατίου 39, και φτάνει το βάθος των 8.00 (Εικ. 54). Έχει στόµιο µε  
διάµ. 1, στα 0,75 βάθος στενεύει και έπειτα διευρύνεται ξανά, για να καταλήξει µε 
σχήµα χωνιού στον πυθµένα. Φέρει και αυτό βαθµίδες σε αντικρυστή θέση για την 
κατάβαση. Ο Α. Ζώης δεν δέχεται την υπόθεση του R. Seager ότι το στενό στόµιο του 
πηγαδιού είχε δηµιουργηθεί για την προστασία του νερού από τις ακτίνες του ήλιου92. 
Επειδή θεωρεί τον διάδροµο µπροστά από το δωµάτιο 39 και το ίδιο το δωµάτιο αυτό 
στεγασµένους και όχι υπαίθριους χώρους όπως εννοεί ο R. Seager. 

∆ύο λαξευτά πηγάδια ανήκουν στις ύστερες φάσεις κατοίκησης στο Karatas. Το 
πρώτο, της φάσης V, βρίσκεται Β της Οικίας 31-α-1 έχει διάµ. 0.95 και βάθ. 5.03. 
Ενώ το δεύτερο, της φάσης VΙ, έχει διανοιχτεί στον τοµέα 59, έχει διάµ. 0.90 και 
βάθ. 2.5093.  

Εποµένως, στους ΠΕΧ οικισµούς του Αιγαίου τα πηγάδια βρίσκονται κατά 
κανόνα σε αυλές, πλατείες και γενικά σε υπαίθριους χώρους, σε σχέση πάντα µε τον 
υδροφόρο ορίζοντα που παρέχει το πόσιµο νερό. Ωστόσο, στη Θερµή και τη 
Βασιλική, πηγάδια βρέθηκαν στο εσωτερικό οικιών.  

 
∆εξαµενές (Πιν. 4)  
∆εξαµενές είναι οι κατασκευές εκείνες που σχεδιάζονται για να δεχτούν και να 

αποθηκεύσουν πηγαίο ή όµβριο νερό σε µακροπρόθεσµη κλίµακα94. Οι κατασκευές 
αυτές µπορούν να γεµίσουν µε νερό της βροχής ή µιας πηγής, ή ακόµα από την 

ηθεληµένη συγκέντρωση νερού από του ίδιους του κατοίκους µέσω κάποιου αγγείου. 
Η συλλογή των υδάτων στις δεξαµενές διευκολύνεται τεχνητά µέσω αγωγών ή 

αυλακιών, είτε φυσικά από την κλίση του εδάφους. Για παράδειγµα, στο λόφο της 
Κολώνας που διαθέτει άφθονο νερό, τα χώµατα ανάµεσα στα οριζόντια στρώµατα 
του ασβεστόλιθου αποτελούσαν φυσικούς χώρους συλλογής και καθαρισµού των

                                                 
88 Σάµψων 1985 α, 57. Σάµψων 1988, 11, 12, 14.  
89 Camp 1977, 34. 
90 Waage 1949, 417. 
91 Hood 1966, 110. 
92 Ζώης 1976, 56, σηµ. 3. Seager 1906, 119. 
93 Warner 1994, 187-188. 
94 Smith 1995, 54.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπαίθριος χώρος Κατασκευή  Σχήµα  
Οικισµός  ∆ΡΟΜ. ΠΛΑΤ ΑΚ.ΧΩΡ ΑΥΛΗ Κτιστό  Όρυγµα  Κυκλικό  Τετράγωνο  

∆ιάµετρος Βάθος Χρονολόγηση

Ζάγανι  *    * ;   1.50 ΤΝ-ΠΕ Ι 
Τσούγκιζα Γ   *   * *   13.00 ΠΕ ΙΙΙ 
Χαµαίζι  *   *;  *    ΜΜ Ια 
Μύρτος Φούρνου.Κ   *  * * *  (2.42-2.80)  ΠΜ ΙΙ 
Karatas VI   *   * *  4.00-1.00 7.00 ΠΕΧ ΙΙΙ 
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όµβριων υδάτων που τα διαπότιζε. Ενώ, η κλίση του εδάφους τα οδηγούσε στα νότια 
άκρα του λόφου, όπου, σύµφωνα µε τους ανασκαφείς, θα µπορούσαν να συλλέγονται 

σε κοιλότητες ή σε στέρνες, που δεν έχουν όµως εντοπιστεί95. 
Επειδή το νερό µιας δεξαµενής είναι στάσιµο λαµβάνονται, διαχρονικά, µέτρα 

για τη διαφύλαξη της ποιότητάς του. Τέτοια είναι η κατάλληλη διαµόρφωση του 
σχήµατος και του στοµίου, η επικάλυψη των τοιχωµάτων εσωτερικά µε κονίαµα για 
τη στεγανοποίησή τους και το επαναλαµβανόµενο καθάρισµα96. 

Στο µέσον του οικισµού στο Ζάγανι, είχε διαµορφωθεί µια πλατεία, στο κέντρο 
της οποίας υπήρχε µεγάλος κυκλικός λάκκος, βάθ. 1.50, που ερµηνεύτηκε ως η 
κεντρική δεξαµενή του οικισµού97.  

∆ύο δεξαµενές έχουν εξάλλου αποκαλυφθεί στην Τσούγκιζα. Στην Τσούγκιζα Α 
ανήκει η πρώτη, η οποία αν και χαρακτηρίζεται cistern, δεν ανασκάφηκε ωστόσο σε 
ικανό βάθος και δεν έδωσε στοιχεία για την ενδεχόµενη υδραυλική της επικάλυψη. 
Τµήµα της χαρακτηρίσθηκε αποχωρητήριο επειδή περιείχε υγρό γκρίζο χώµα και µη 
απανθρακωµένους σπόρους δύσπεπτων φυτικών ειδών98. Η δεύτερη δεξαµενή 
αποκαλύφθηκε στα νότια της Οικίας των µυλόλιθων (House Ε) στην Τσούγκιζα Γ, µε 
βάθ. 13. (Εικ. 41, 42)99. 

Μια δεξαµενή µάλλον, και όχι πηγάδι, βρίσκεται και στον κεντρικό υπαίθριο 
χώρο στο Χαµαίζι Β (Εικ. 58). Αγωγός οδηγεί τα νερά της βροχής προς το στόµιό 
της100. 

Στον Μύρτο-Φούρνου Κορυφή, αποκαλύφθηκε µια δεξαµενή σε απόσταση 
πάνω από 100 Β∆ του οικισµού. Είναι σκαµµένη στο βράχο, φέρει χτιστό 
περιχείλωµα, ανάλογο µε εκείνο των πηγαδιών, και µπορούσε να αποθηκεύσει µια 
µέτρια ποσότητα νερού101. ∆εν σηµειώνεται αν αυτή ταυτίζεται µε το κυκλικό κτίσµα 
που έχει εντοπιστεί 128µ. Β∆ του οικισµού, και παραµένει δυσερµήνευτο. Το 
τελευταίο είναι υπόγειο, έχει διάµ. 2.42-2.80, ικανό πάχος τοίχων 0.62-1.32, και 
φέρει λίθινο αναβαθµό στην είσοδο (Εικ. 56). Ο ανασκαφέας αποκλείει τη χρήση του 
ως τάφου, κλιβάνου ή δεξαµενής, και προτείνει την πιθανή τελετουργική του χρήση. 
Ωστόσο, σε υποσηµείωσή του αναφέρει ότι ο K. Branigan θεωρεί πηγάδι την 
κατασκευή αυτή102.  

Στη βόρεια πλαγιά του κεντρικού λόφου στο Karatas VΙ βρίσκεται µια µεγάλη 
δεξαµενή. Έχει χωνοειδές σχήµα, µε διάµ. 4.00 στην κορυφή και 1.00 στον πυθµένα. 
Το βάθος της φτάνει τα 7.00, και φέρει επίχρισµα από πηλό στο βαθύτερο τµήµα, που  
τη στεγανοποιεί και προσδιορίζει, συγχρόνως, τη χρήση της103. 

 
Η άντληση νερού από τα πηγάδια και τις δεξαµενές θα γινόταν µε την 

καταβύθιση κάποιου δίωτου αγγείου, π.χ. ενός αµφορέα, µιας πρόχου, και την 
ανάσυρσή του µε σχοινί, µε τα χέρια ή µε µάγγανο. Μια ακανόνιστη πέτρα µε 
κυκλικό λάξευµα (διάµ. 0,25) βρέθηκε δίπλα στο πηγάδι του τοµέα ΙΙ στη Μάνικα, 
και ίσως στήριζε πάσσαλο που διευκόλυνε το τράβηγµα των αγγείων µε το νερό, 

                                                 
95 Walter 2001, 16. 
96 Hellmann 1994, 273-282. 
97 Σταϊνχάουερ 2001, 32. 
98 Pullen 1990, 336: “At one point the soil became gray, moist, and clavey, and uncarbonized seeds of 
kinds not digested by humans were found, suggesting its use as a latrine”.  
99 Ό.π. 345. 
100 Παπαδάκης 1989, 161. 
101 Warren 1972, 282. 
102 Ό.π. 90, σηµ. 1. 
103 Warner 1994, 187. 
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ενδεχοµένως µε τη χρήση λίθινου αντίβαρου (Εικ. 24)104. Ανάλογη χρήση θα 
µπορούσε να έχει και µια ορθογώνια οπή (0,22x0,16) µε ίχνη απανθρακωµένου 
ξύλου, στα ∆ του πηγαδιού στο Εµποριό VI105. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης 
κάποιες πρόχοι από τη Θερµή Ι και ΙΙ, που φέρουν δύο ή τρεις οπές στο ανώτερο 
τµήµα των λαβών, πιθανότατα για το πέρασµα σχοινιού και το κατέβασµα του 
αγγείου στο πηγάδι για νερό106.   

 
Άλλοι τρόποι συλλογής και αποθήκευσης νερού  
Εναλλακτικοί τρόποι συλλογής και αποθήκευσης νερού υπήρχαν ίσως σε 

οικισµούς όπου δεν έχει εντοπιστεί πηγή ή όποια σταθερή δοµή παροχής ή 
αποθήκευσης πόσιµου νερού. Για παράδειγµα, πίθοι και τάφροι φαίνεται να 
χρησιµοποιούνται ενίοτε για να συλλέξουν τα όµβρια ύδατα. 

Στην ηπειρωτική Ελλάδα της ΠΕΧ δεν υπάρχει καµιά βεβαιωµένη περίπτωση 
χρήσης πίθων107. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, ο πίθος που προτείνεται στη 
σχεδιαστική αποκατάσταση του χώρου στην αυλή οικίας στη Μάνικα (Εικ. 26).  Έχει 
τοποθετηθεί, ακριβώς κάτω από υδρορροή της στέγης για να δέχεται τα νερά της 
βροχής. Από κείµενο δεν διευκρινίζεται εάν η εκεί παρουσία του υποδηλώνεται από 
κάποια ευρήµατα108. Ανάλογες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για τη φάση V στη 
Θερµή, όταν κανένα πηγάδι δεν βρίσκεται σε χρήση109. Όσο και για τον οικισµό της 
Αγίας Ειρήνης, πριν από την αποκάλυψη της πηγής110. Στην Ανατολία, µεγάλοι πίθοι 
κατά µήκος των εξωτερικών τοίχων των οικιών στο Karatas VΙ προορίζονταν 
πιθανότατα για αυτό το λόγο111.  

Μια ακόµη υπόθεση διατυπώνεται σχετικά µε την ύδρευση του Κaratas ΙΙΙ. Ότι 
δηλαδή, οι δύο τάφροι (πλάτ. 2.00, βάθ. 0.90) που περιβάλλουν τµήµα του οικισµού 
θα µπορούσαν να έχουν χρησιµοποιηθεί για τη συγκέντρωση των νερών της βροχής, 
σε µια περίοδο απουσίας πηγαίου ύδατος112. Ανάλογες τάφροι σε οικισµούς της 
Βουλγαρίας, κατά τη Χαλκολιθική περίοδο και την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, έχει 
επίσης υποστηριχθεί ότι θα µπορούσαν να συλλέξουν σηµαντική ποσότητα νερού, για 
το πότισµα των ζώων, και για τις οικιακές δραστηριότητες113. Εξάλλου, και για τις 
τρεις τάφρους της πρώτης φάσης κατοίκησης του οικισµού της ΤΝ περιόδου στον 
Μακρύγιαλο Πιερίας, έχει προταθεί ένας αµυντικός, αποθετικός, ταφικός 
χαρακτήρας, ή µια χρήση τους ως χώρων συλλογής νερού114. 

 
1. 2. ∆οµές για την αποχέτευση, αποµάκρυνσης όµβριων υδάτων – αντιπληµµυ-

ρικές εγκαταστάσεις  
Σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων, θα κινδύνευαν να πληµµυρίσουν οι 

οικισµοί και οι παρακείµενοι ποταµοί και χείµαρροι θα απαιτούσαν δραστικές λύσεις.  
Βέβαια, η αποστράγγιση των οικισµών της ΠΕΧ, που είναι στην πλειονότητά τους 

                                                 
104 Σάµψων 1985, 57. 
105 Hood 1981, 110. Marangou 2003, 32-33. 
106 Marangou 2003, 35. 
107 Καλά παραδείγµατα συλλογής νερού σε πίθους  που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικές εσοχές των 
τοίχων προσφέρει ο µεσοελλαδικός οικισµός της Εύτρησης (Goldman 1931, 34, 40-41). 
108 Σάµψων 1986, εικ. 139. 
109 Marangou 2003, 34-35. 
110 Caskey 1971, 365. Για τις Kυκλάδες γενικά, βλ. Barber 1994, κεφ. 4, σηµ. 2, και Marinatos 1968-
76, III, 17.  
111 Warner 1994, 185. 
112 Ό.π. 123.  
113 Gheorghiu 2003, 42-43. 
114 Pappa, Besios 1999, 112. 
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ιδρυµένες σε λόφους και υψώµατα θα γινόταν εύκολα, µέσω των δρόµων και των 
αποχετευτικών αγωγών, µε την αξιοποίηση της φυσικής κλίσης του εδάφους115. Για 
τον ίδιο λόγο, ωστόσο, κατασκευάστηκαν ενίοτε και έργα για την απορροή των 
υδάτων και την αποφυγή του πληµµυρίσµατος των κατοικηµένων περιοχών.    

Η επίστρωση µε λίθους ή βότσαλα των υπαίθριων χώρων, των δρόµων, των 
πλατειών και των αυλών, ήταν ένας εύκολος τρόπος για να αποφεύγονται τα  
λιµνάζοντα ύδατα που θα εµπόδιζαν την κυκλοφορία των κατοίκων116. Τέτοιες 
λιθοστρώσεις έχουν παρατηρηθεί στους περισσότερους από τους οικισµούς που 
εξετάζονται. Στην Πολιόχνη, µάλιστα, θεωρείται ότι η σκόπιµα επικλινής κατασκευή 
των δαπέδων των αυλών και η κάποτε βαθµιδωτή επίστρωσή τους µε βότσαλα, 
πλάκες ή και χαλίκια, συνέβαλλε, συγχρόνως, και στην αποµάκρυνση των όµβριων 
υδάτων117.  

Αποχετευτικοί αγωγοί και αυλάκια έχουν ανάλογη χρήση. Οι αγωγοί 
διαµορφώνονταν στο φυσικό έδαφος ή τον βράχο, ή µε πλευρικούς τοιχίσκους και, 
συχνά, επιστρώνονταν και καλύπτονταν µε πλάκες118. Τρεις τέτοιοι αγωγοί έχουν 
αποκαλυφθεί στην Κίτρινη Πολιόχνη στην πλατεία 103 και κατά µήκος των δρόµων 
125 και 102119. Στη Μάνικα, κτιστός, µάλλον αποχετευτικός, αγωγός οδηγεί από αυλή 
σπιτιού σε δρόµο του οικισµού (Εικ. 25)120. Αγωγοί σε ακάλυπτους χώρους βρέθηκαν 
επίσης στη Λέρνα ΙΙΙ121 και στα Ακοβίτικα122, καθώς και στη Μαρκιανή123.   

Η ύπαρξη απλών αυλάκων σε ανοικτούς χώρους για τη διοχέτευση των νερών 
έξω από τον οικισµό δεν διαπιστώνεται συχνά ούτε στη Νεολιθική Περίοδο124, ούτε 
στην ΠΕΧ, ίσως επειδή δεν είχαν µόνιµη µορφή. Αδιευκρίνιστος είναι ο ρόλος του 
αυλακιού στην Εύτρηση Α (πλάτ. 0.20)125. Ενώ στο Demircihüyük, πιθανά αυλάκια 
διοχέτευαν τα νερά της βροχής προς τις πύλες του τείχους, και εποµένως έξω από τον 
οικισµό κατά τις φάσεις Κ-Ν126.  

Στην εγκατάσταση της Κολώνας V, γύρω από το φούρνο που βρίσκεται στην 
πλατεία είχαν ανοιχτεί στο φυσικό έδαφος µικροί λάκκοι (διάµ. 0.10-0.20, βάθ. 
0.15), που είχαν πληρωθεί µε βότσαλα και όστρακα αγγείων. Πιστεύεται ότι σε 
αυτούς συγκεντρώνονταν τα νερά της βροχής, για να διατηρείται στεγνό το δάπεδο 
της πλατείας (Εικ. 38)127. Ανάλογη λύση έχει προταθεί και για αντίστοιχες 
διαµορφώσεις στο Demircihüyük της Νεολιθικής Περιόδου128.   

Τέλος, στη Ραφήνα Α και το Ασκηταριό, οι όρθιες λίθινες πλάκες  (ύψ. 0.30-
0.50) που κάλυπταν ως ορθοστάτες από την πλευρά του δρόµου τις βάσεις των τοίχων 
µερικών κτισµάτων, προστάτευαν µάλλον τα θεµέλια από την υγρασία και τη 

                                                 
115 Γεωργάκη 2003, 147. 
116 Σάµψων 1986, 134. 
117 Γεωργάκη 2003, 147, (βλ. ειδικότερα το χώρο 852-3 και την αυλή 513 της νησίδας VII).  
118 Ό.π. 147. 
119 Bernabo-Brea 1976, 23, 30-32, 36.  
120 Σάµψων 1988, 11. 
121 Κόνσολα 1984 α, 125-126. 
122 Παπαθανασόπουλος 1970, 178-179.  
123 Μαρθάρη 1997, 369, την πληροφορία για τη Μαρκιανή της Αµοργού οφείλει στον Χ. Ντούµα και 
δεν αναφέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οικιστικής οργάνωσης ή χρονολόγησης. 
124 Βλ., όµως, τα αυλάκια για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής στη Νέα Μάκρη (Παντελίδου –
Γκόφα 1991, 180-181) και το αβαθές αυλάκι που διατρέχει το µεγαλύτερο µέρος του ανασκαµµένου 
χώρου στο ∆ισπηλιό κατά την χερσαία φάση Ι. (Χουρµουζιάδη 2000, 126).  
125 Caskey, Caskey 1960, 146. 
126 Korfmann 1983, 216. 
127 Walter, Felten 1981, 39. 
128 Korfmann 1983, 216. 
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διάβρωση από τα νερά της βροχής129. Ανάλογες διευθετήσεις είχαν υιοθετηθεί, 
φαίνεται, και στα Λαµπρικά και τη Μαρκιανή130. 

Σοβαρά προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετώπισαν οι κάτοικοι των ΠΧ 
οικισµών στο Αιγαίο ήταν εκείνα της διαχείρισης της κοίτης των ποταµών, των 
χειµάρρων, καθώς και των ελών. Η ανοικοδόµηση τοιχίων που χρησίµευαν ως 
υδατοφράκτες ή φράγµατα, συνέβαλε στην εκτροπή των ποταµών /χειµάρρων ή/και 
συγκρατούσε τη ροή τους, προστατεύοντας τις εγκαταστάσεις.  

Από τις πληµµύρες του γειτονικού έλους  προστάτευε, µάλλον, τον οικισµό του 
Ντικιλί Τας ένα λιθόκτιστο τοιχίο κατά τη διάρκεια της ΠΕΧ, ίσως όµως και 
πρωιµότερα131. Ενώ, ισχυροί αναληµµατικοί τοίχοι στη Ν πλευρά της Πράσινης και 
Κόκκινης Πολιόχνης, φαίνεται να είχαν και αυτόν τον ρόλο132. Ανάλογη χρήση έχει 
υποτεθεί και για κάποιο αντέρεισµα στη Θερµή ΙΙ και ΙΙΙ, για την προστασία της 
πόλης από ενδεχόµενη πληµµύρα µικρού χειµάρρου, την κοίτη του οποίου 
προσπαθούσαν να διατηρούν καθαρή οι κάτοικοι133.  

Μερικές τάφροι, της Χαλκολιθικής και Πρωτοχαλκής Εποχής στη Βουλγαρία, 
έχουν, επίσης, ερµηνευτεί και ως µέσα διοχέτευσης - αποµάκρυνσης των όµβριων 
υδάτων, όσο και των νερών από την υπερχείλιση της κοίτης των γειτονικών ποταµών/ 
χειµάρρων134. Λιγοστές υποθέσεις έχουν γίνει και για πρώιµες τάφρους στον 
ελλαδικό χώρο, όπως στο Μακρύγιαλο Πιερίας της ΤΝ περιόδου135. Οι οικισµοί της 
ΠΕΧ στην Παλαιά Κοκκινιά και το Ρουφ είναι οικοδοµηµένοι στην κοίτη του 
Κηφισού ποταµού. Ο δεύτερος, µάλιστα, όπως επιβεβαιώθηκε από γεωλογικές 
παρατηρήσεις, ήταν εκτεθειµένος στις πληµµύρες, και η πρώτη φάση κατοίκησής 
του, στην πρώιµη ΠΕ ΙΙ περίοδο, είχε επιχωσθεί από λιµνάζοντα ύδατα136. Ανάλογα 
προβλήµατα θα αντιµετώπισε ενδεχοµένως και η γειτονική εγκατάσταση της Παλιάς 
Κοκκινιάς, που βρίσκεται όµως σε χαµηλό λόφο. Η τάφρος που αποκαλύφθηκε 
τµηµατικά εκεί, αν και είναι δύσκολο να χρονολογηθεί137, ίσως να είχε 
αντιπληµµυρικό χαρακτήρα. Ανάλογο ρόλο έχει, µάλλον, και µια αντίστοιχη που 
βρέθηκε 60-70 ΝΑ του οικισµού στα Λαµπρικά, απλές αναφορές της ύπαρξης της 
οποίας, κοντά στον εργαστηριακό τοµέα του οικισµού, γίνονται από την Ο. 
Κακαβογιάννη138.  

 

                                                 
129 Αντίστοιχα, Θεοχάρης 1952, 139 και Κόνσολα 1984 α, 125. 
130 Αντίστοιχα, Κακαβογιάννη 2004 και Κ. Παλυβού (προφορική µαρτυρία). 
131 Παπαδόπουλος 2002, 116. 
132 Tiné, Traverso 2001, 72, Κουκά 1999, 62. 
133 Lamb 1936, 20, 37. Marangou 2003, 34. 
134 Gheorghiu, 2003, 43. 
135 Pappa, Besios 1999, 114. 
136 Πετριτάκη 1980, 150. 
137 Θεοχάρης 1951, 94, 98-99. Η κύρια φάση κατοίκησης του οικισµού τοποθετείται στη Νεολιθική 
Περίοδο. Μεγάλη, όµως, ποσότητα κεραµεικής της ΠΕΧ, µε πολλά κυκλαδικά σχήµατα, φανερώνει 
την αναµφίβολη κατοίκηση του χώρου και στην εποχή αυτή. Ωστόσο, η περιορισµένη ανασκαφή και 
τα λιγοστά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δεν επιτρέπουν ασφαλή συµπεράσµατα.  
138 Κακαβογιάννη  2003, 2004. 
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2. ∆οµές για τη φωτιά 
Στις ουσιώδεις για τους ανθρώπους χρήσεις της φωτιάς εγγράφονται το 

µαγείρεµα, η θέρµανση και ο φωτισµός. Η φωτιά είναι απαραίτητη σε πολλές άλλες 
δραστηριότητες, όπως οι βιοτεχνικές και συµµετέχει δυναµικά σε τελετουργικές 
πρακτικές139. Στους υπαίθριους χώρους της ΠΕΧ στο Αιγαίο διακρίνονται 
περισσότερα είδη δοµών για τη φωτιά, όπως οι εστίες, οι φούρνοι για το ψήσιµο του 
ψωµιού και άλλων τροφών και κλίβανοι για το ψήσιµο των αγγείων.   

Εστίες (Πίν. 5)  
∆οµές ανοικτής φωτιάς, εστίες, αποτελούν συνήθεις µόνιµες αν και συχνά 

πρόχειρες κατασκευές σε ανοικτούς χώρους των εγκαταστάσεων, για την 
εξυπηρέτηση καθηµερινών αναγκών. Σύµφωνα µε την κατάταξη της Παντελίδου-
Γκόφα των συναφών δοµών στη νεολιθική Νέα Μάκρη, αλλά και τα δεδοµένα από 
τους οικισµούς της ΠΕΧ, µπορεί  να γίνει η ακόλουθη κατηγοριοποίησή τους. 

Ελεύθερες πυρές απευθείας στην επιφάνεια του εδάφους. Εδώ, µπορεί να 
εγγραφεί µια ζώνη µε ίχνη φωτιάς και στάχτες, στην Ολυµπία 1 (Εικ. 47), που 
καλύπτει έκταση 1.50χ2.50. Σε αυτήν βρέθηκαν πέντε σπασµένα αγγεία in situ, ένας 
πίθος, ένας αµφορέας, δυο φιάλες και ένα πήλινο «καπνιστήρι»140. Σε απόσταση 1 
στα Α, υπήρχε µια ορθογώνια κρηπίδα και ένα ακόµα κρηπίδωµα, ενώ, σε διάσπαρτα 
σηµεία µε στάχτες στα Β, εντοπίστηκαν άλλα τρία αγγεία, κυρίως πίθοι και πρόχοι. 
Το σύνολο αυτό παραπέµπει ίσως, κατά τον J. Rambach, στα υπολείµµατα κάποιας 
θυσίας141.  

Μια παρόµοια µάλλον πυρά αναφέρεται και στη Θήβα, στα Α αψιδωτού 
κτηρίου, χωρίς να σηµειώνεται η µορφή και η ακριβή θέση της στην κάτοψη του 
χώρου (Εικ. 22). Επισηµαίνονται, ωστόσο, ίχνη πυράς, όστρακα και οστά ζώων142.  

Στη θέση Μπολάνης στο Χαµαλεύρι έχουν βρεθεί τρεις τέτοιες πυρές. Στα 
ευρήµατα που σχετίζονται άµεσα µε αυτές συγκαταλέγονται τµήµατα αγγείων και 
οψιανοί (Εικ. 62)143. 

Εστίες µε λίθινο περιθώριο144. Αυτές είναι συνήθως κυκλικές και ηµικυκλικές 
και εντοπίζονται αρκετά συχνά σε υπαίθριους χώρους των αιγαιακών οικισµών της 
ΠΕΧ.  

Για παράδειγµα, στην πιθανή αυλή οικίας στα Λιµενάρια, η εστία οριοθετείται 
από µικρούς λίθους (Εικ. 3)145. Σε πλακόστρωτο ανοικτό χώρο στην Εύτρηση Α, ένα 
περιχείλωµα από µικρούς λίθους περιβάλλει µια ζώνη µε καµένο χώµα (Εικ. 20), από 
την οποία συνελέγη και µια ακέραιη µικρή πρόχους146. 

Στο Karatas VΙ, κάποιες εστίες έχουν απλό κυκλικό ή και ηµικυκλικό σχήµα και 
λιθόκτιστο ή πήλινο περιχείλωµα. Βρίσκονται στους χώρους µπροστά από τις οικίες,

                                                 
139 Rethemiotakis 1999, 722, 723, 724, 726. Metaxa-Muhly 1984, 108, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 α, 
38. 
140 Rambach 2002, 194. Το αγγείο αυτό συγκρίνεται µε εκείνα που χρησιµοποιούνταν παραδοσιακά  
στις Κυκλάδες, τον 20οαι., αφού γεµίζονταν  µε καµένες κοπριές ζώων για το κάπνισµα των µελισσιών. 
(“Hier im FH III-zeitlichen Olympia dürften in mutmasslich kultischem Zusammen-hang jedoch wohl 
angenehmer duftende Substanzen zum Räuchen benutzt worden sein“).  
141 Ό.π. 198.  
142 Aravantinos 2004, 1258. 
143 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 β, 45-46. 
144 Παντελίδου-Γκόφα 1991, 173. 
145 Μαλαµίδου, Παπαδόπουλος 1997,586.  
146 Caskey, Caskey 1960, 138. 



 
 
 
 
 

 
 Κατασκευή  Υπαίθριος χώρος 

∆άπεδο 
Οικισµός  

∆ΡΟ ΠΛ ΑΚ.Χ ΑΥΛ  

∆ιάµετρος 
∆ιαστάσεις   Λίθινο 

περιχείλωµα 
Από 
πηλό Πηλός/χώµα Χαλίκια  

Χρονολόγηση 

Ολυµπία 1   *       ΠΕΧ ΙΙΙ 
Θήβα   *       ΠΕ ΙΙ 

 
 
Εστίες-
πυρές 

Χαµαλεύρι Μπολάνης   *       ΜΜ Ια 
           
Λιµενάρια     *  *  /*  ΠΕΧ Ι 
Εύτρηση Α   *       ΠΕ Ι 
Karatas VΙ   * * ; 0.70  *  /*  ΠΕΧ ΙΙΙ 
           
Εµποριό IV     * 1.15  *   * ΠΕΧ ΙΙ 
Σκάρκος     *  * * *  ΠΚ ΙΙ 
Χαµαλεύρι Μπολάνης 1   *   *  *  ΜΜ Ια 
Χαµαλεύρι Μπολάνης 2   *   ;  * * ΜΜ Ια 
Χαµαλεύρι Μπολάνης  3   *   *  *  ΜΜ Ια 
Karatas IV   *   *  *  ΠΕΧ ΙΙ 
           

 
Εστίες  
  

Άργισσα    *  (0.85)  * *  ΠΕΧ ΙΙΙ 
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αλλά και σε ανοικτούς χώρους κοντά σε αυτές, για παράδειγµα στον τοµέα 35/37 
(Εικ. 73)147. 

Εστίες µε λιθόστρωτο ή επίχριστο δάπεδο. Πρόκειται για κυκλικές, ηµικυκλικές, 
ωοειδείς και τετράγωνες δοµές, συχνά µε λίθινο περιχείλωµα, που φέρουν δάπεδο 
από µικρούς λίθους, όστρακα ή χαλίκια, και ενίοτε επιχρισµένο µε πηλό148.   

Στο Εµποριό ΙV, όπου η πλειονότητα των εστιών βρίσκεται σε αυλές σπιτιών, 
και υποστηρίζεται ότι προορίζονταν για το µαγείρεµα, αυτές έχουν δάπεδο από 
όστρακα ή χαλίκια, και περιβάλλονται από λίθινο περιχείλωµα. Η εστία στην Αυλή G  
φέρει ωοειδή κοιλότητα (διάµ. 0.40 και βάθ. 0.20) και είχε ίσως χρησιµοποιηθεί για 
το ψήσιµο ψωµιού (Εικ. 14)149.  

Σε αυτή την κατηγορία, αν και διαφοροποιείται λόγω του µεγάλου µεγέθους 
της, πρέπει να ενταχθεί και µια δοµή από την Ολυµπία 2 (Εικ. 49). Αποτελείται από 
δύο µε τρεις σειρές µεγάλου και µέσου µεγέθους ποτάµιων λίθων, και περιβάλλεται 
από κυκλική σειρά από όµοιους λίθους, εξωτερικά της οποίας υπάρχει δάπεδο από 
µικρά χαλίκια. Φέρει ίχνη πυράς στο κέντρο και χαρακτηρίζεται βωµός ή εστία150.    

Πολλά και ποικίλα παραδείγµατα εστιών προέρχονται από τον Σκάρκο της Ίου. 
Πρόκειται για κτιστές και πήλινες, µόνιµες και φορητές εστίες, που δεν έχουν ωστόσο 
δηµοσιευθεί ακόµη. Γύρω τους υπήρχαν άνθρακες, στάχτες και θραύσµατα 
χυτρών151. 

Στη θέση Μπολάνης στο Χαµαλεύρι, έχουν αποκαλυφθεί τρεις εστίες (Εικ. 62). 
Η εστία 1 είναι ορθογώνια µε δάπεδο από πλίνθους, και περιχείλωµα από µικρούς 
λίθους. Η εστία 3 είναι τετράπλευρη µε λίθους στη ∆ πλευρά, και µε δάπεδο από 
πατηµένο χώµα και κόκκινο πηλό. Ενώ η εστία 2 είναι ελλειψοειδής, και έχει δάπεδο 
από υπόστρωµα χαλικιών επιχρισµένων µε πηλό152. 

Στον τοµέα ΜΕΕ στο Karatas IV υπάρχει συγκέντρωση εστιών, οι οποίες 
δέχτηκαν πολλές επιδιορθώσεις, µε διαδοχικά στρώµατα πηλού. Στα συνευρήµατά 
τους συγκαταλέγονται πολλά οστά ζώων, κοµµάτια ελαφρόπετρας και τµήµατα από 
σούβλες. Ο µεγάλος ακάλυπτος χώρος, στον οποίο βρέθηκαν οι δοµές αυτές, 
φιλοξενούσε, µάλλον, δηµόσιες εορτές και συναθροίσεις153.  

Τέλος, πήλινες δισκοειδείς εστίες. Έχουν συνήθως κοίλη επιφάνεια και 
περιχείλωµα κυκλικό, ηµικυκλικό ή πεταλόµορφο. Είναι στερεωµένες στο δάπεδο 
οικιών ή και υπαίθριων χώρων.  

Η πήλινη κυκλική εστία µε το πεταλόσχηµο περιχείλωµα στην Άργισσα (Εικ. 4) 
είναι το µοναδικό δείγµα από υπαίθριο χώρο και βρίσκεται ανάµεσα στις οικίες Α και 
Β154.  

Στο εσωτερικό των οικιών έχουν βρεθεί και άλλοι τύποι σταθερών δοµών 
φωτιάς. Για παράδειγµα οι λακκοειδείς εστίες, δοµές που είναι οικείες στους 
νεολιθικούς οικισµούς155, αλλά υπάρχουν και την 3η χιλιετία. στο εσωτερικό των 
οικιών, π.χ, στη Θερµή ΙΙΙ-ΙV, τη Θήβα, το Χαµαλεύρι (οικία Τζαµπακάς) και 
αλλού156. Εστίες, βέβαια, έχουν χαρακτηριστεί πολλοί λάκκοι-βόθροι κυρίως εξαιτίας 
                                                 
147 Warner 1994, 185. 
148 Siennicka 2002, 174. 
149 Hood 1981, 119, 130. 
150 Γιαλούρης 1964, 174-6. 
151 Μαρθάρη 1997, 372. 
152 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 β, 45-46. 
153 Warner 1994, 122. 
154 Hanschmann, Milojcic 1976,16. 
155 Bλ. Παραδείγµατα από τη Νέα Μάκρη Αττικής (Παντελίδου-Γκόφα 1991, 173) και Μακρύγιαλλο 
Πιερίας (Pappa, Besios 1999, 116). 
156 Ντούµας 2004, 91. Alram-Stern 2004, 265. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 α, 38. 



 52

του περιεχοµένου τους, που περιλαµβάνει συχνά και στάχτες, χωρίς όµως να 
στοιχειοθετείται µε βεβαιότητα η χρήση τους αυτή.   

Επίσης, σε οικίες στη Θερµή αναγνωρίστηκε µια επιµεληµένη κατασκευή 
εστίας. ∆ιαµορφώνεται από τρεις επάλληλες στρώσεις από λίθους, βότσαλα και 
όστρακα αγγείων, και έφερε επίστρωση από οπτόπλινθους157.  

Μικρές πήλινες κυκλικές δοµές, πιθανόν εστίες, βρέθηκαν σε οικίες στο 
Αρχοντικό158. Ενώ, στο Καστρί, εµφανίζεται και ένας άλλος τύπος εστίας «από δυο 
κάθετα τοποθετηµένες πλάκες που σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν ανάµεσά τους 
άλλη οριζόντια που χρησίµευε ως βάση της εστίας»159. Στην Ανατολία έχουν 
ανιχνευθεί και ακόµη πιο σύνθετοι τύποι εστιών160. 

 
Φούρνοι (Πίν. 6)  
Οι φούρνοι είναι υπέργειες κατασκευές για την κλειστή φωτιά, µε κυκλική 

συνήθως κάτοψη, λίθινο θεµέλιο, και δάπεδο συχνά επιχρισµένο µε πηλό. Για την 
ΠΕΧ εικάζεται η θολωτή ανωδοµή και όχι η οριζόντια στέγαση, όπως σε µερικά 
νεολιθικά παραδείγµατα161. Η θόλωση γίνεται είτε εξ ολοκλήρου µε πηλό, είτε µε 
πέτρες ή πλίνθους ή ακόµη και µε τον συνδυασµό αυτών των υλικών. Έχουν είσοδο, 
στόµιο, για την πυροδότηση της φωτιάς.  

Λίγες τέτοιες δοµές είναι γνωστές σε υπαίθριους χώρους της ΠΕΧ στο Αιγαίο. 
Στην αυλή 650 στην Πολιόχνη, βρέθηκε τµήµα κτιστού φούρνου, ωοειδούς κάτοψης 
(διάµ. 1.10-1.25), του θολωτού µάλλον τύπου, πιθανόν για το ψήσιµο ψωµιού (Εικ. 
6, 7)162.  

Στον Προσκυνά, έχουν βρεθεί δύο µικροί κυκλικοί φούρνοι (Εικ. 18) Ο πρώτος 
έχει διάµ. 1.00, είσοδο πλάτους 0.30 και τοιχώµατά επιχρισµένα µε πηλό. Ο δεύτερος 
έχει διάµ. 0.60, σώζεται σε ύψος 0.30, και στο εσωτερικό του βρέθηκαν καµένα οστά 
ζώων. Στάχτες βρέθηκαν και στους δύο163.   

Στην Κολώνα V, ο φούρνος βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο πίσω από τις οικίες 
του οικισµού. Είχε σχήµα κυψέλης και ήταν κατασκευασµένος από πυρίµαχες 
πλίνθους (Εικ. 37, 38). Ένα µικρό άνοιγµα εισόδου στο ύψος έδρασής του φραζόταν 
από λίθους, και στο δάπεδό του υπήρχε λάκκος µε βότσαλα, τα οποία συγκρατούσαν 
τη θερµότητα. Στο εσωτερικό του θα καίγονταν ξύλα, που θα έδιναν κάρβουνα για το 
ψήσιµο του ψωµιού164. Εξάλλου, κοντά στο φούρνο βρέθηκαν όστρακα από λεκάνες 
που σχετίζονταν µάλλον µε την παρασκευή του ψωµιού, και αµφορείς165. 

Στην είσοδο οικίας στην Τροία IV αποκαλύφθηκε θολωτός φούρνος ο οποίος 
δέχτηκε πολλές επιδιορθώσεις στη διάρκεια της λειτουργίας του (Εικ. 63)166.  

Στο Karatas V, στον τοµέα ΜΕΕ, στη θέση όπου κατά τη φάση ΙV υπήρχαν οι 
εστίες, ιδρύθηκαν στη συνέχεια εφτά φούρνοι (Εικ. 72), µε ηµικυλινδρικό θεµέλιο 
από µεγάλους λίθους (διάµ. 2.00). Στο εσωτερικό τους, υπήρχαν πακτωµένοι 

µικρότεροι λίθοι, µε πήλινη επικάλυψη σε πολλές διαδοχικές επιστρώσεις. Μεγάλα

                                                 
157 Huthcinson 1936, 55. Ντούµας 2004, 91. 
158 Merousis 2004, 1294. 
159 Μαρθάρη 1998, 27-28. 
160 Warner 1994, 185 “The white plastered clay hearth … consists of a rectangular platform, 
0.90x1.40m., with raised sides and a semicircular apron showing evidence of burning to a depth of 
0.15m. …, the total length of the structure is 2.00m.”  
161 για παράδειγµα, στο Ντικιλί Τας, Deshayes 1974, fig. 5. 
162 Kouka 2002, 107. 
163 Zachou 2004, 1270-71. 
164 Walter 2001, 67. 
165 Walter, Felten 1981, 39. 
166 Korfmann 1994, 15. 



 
 

 
 
 
 

Υπαίθριος χώρος Οικισµός 
ΑΚ. ΧΩΡ ΑΥΛΗ  

Σχήµα βάσης ∆ιαστά-
σεις/ διαµ. 

Πλάτος 
εισόδου  

Σωζ. 
ύψος 

Χρονολόγηση 

Κίτρινη Πολιόχνη  * Ωοειδές  1.10-1.25  0.25 ΠΕΧ ΙΙΙ 
Προσκυνάς    Κυκλικό  1.00 0.30  ΠΕ ΙΙ 
Προσκυνάς    Κυκλικό  0.60  0.30 ΠΕ ΙΙ 
Κολώνα V *  Κυκλικό    ΠΕ ΙΙΙ 
Τροία ΙV *  Ορθογώνιο    ΠΕΧ ΙΙΙ 
Karatas V (7) *  Ηµικυκλικό 2.00   ΠΕΧ ΙΙ 

Φούρνοι  

        
Προσκυνάς *  Πεταλόσχηµο 2.40x1.85 0.52  ΠΕ ΙΙ 
Προσκυνάς  *  Κυκλικό 1.80 0.20 0.66 ΠΕ ΙΙ 
Προσκυνάς    Κυκλικό  1.60   ΠΕ ΙΙ 

Κεραµεικοί 
κλίβανοι 

Karatas V *  Κυκλικό 3.20  0.22 ΠΕΧ ΙΙ 
 
 
 
 

Πίνακας 6. Φούρνοι και κεραµεικοί κλίβανοι σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ 
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κοµµάτια από καµένο πηλό µε αποτυπώµατα καλαµιών, θεωρήθηκαν υπολείµµατα 
της θολωτής τους στέγασης167. Ο ανασκαφέας υποστηρίζει ότι οι δοµές αυτές 

συγκροτούσαν µια σηµαντική µονάδα παραγωγής ψωµιού, που θα εξυπηρετούσε τις 
λειτουργίες της κεντρικής εξουσίας. 

 
Κεραµεικοί κλίβανοι (Πίν. 6)  
Ανάλογη µορφή αλλά µεγαλύτερες διαστάσεις είχαν και φούρνοι µε βιοτεχνική 

χρήση, κυρίως κεραµεικοί κλίβανοι. Καθώς διατηρούνται αποσπασµατικά, είναι 
δύσκολο να διευκρινιστεί αν υπάρχει διαχωρισµός θαλάµου θέρµανσης και θαλάµου 
όπτησης µέσω κάποιας εσχάρας. Πάντως, διαµόρφωση διαφορετικών θαλάµων 
γίνεται ήδη στη Νεολιθική Περίοδο σε φούρνο στην Όλυνθο, αλλά και κατά τη Μέση 
Εποχή του Χαλκού, στην πόλη ΙΧ  στην Κολώνα168. 

Τρεις κλίβανοι βρέθηκαν στον Προσκυνά, στον ίδιο χώρο µε τους φούρνους 
(Εικ. 18). Ο ένας είναι πεταλόσχηµος (2.40x1.85), µε άνοιγµα εισόδου πλάτ. 0.52 και 
εσωτερική κοιλότητα (πλάτ. 0.80, βάθ. 0.20) γεµισµένη µε µικρούς λίθους. Ο 
δεύτερος είναι κυκλικός (διάµ. 1.80), µε άνοιγµα εισόδου πλάτ. 0.20. Σώζεται σε ύψ. 
0.66 και για δάπεδο είχε το φυσικό βράχο. Τα τοιχώµατά του ήταν επιχρισµένα 
εσωτερικά µε πηλό. Ο τρίτος είναι επίσης κυκλικός (διάµ. 1.60), µε τα τοιχώµατά του 
κατασκευασµένα από ηµίεργους λίθους και δάπεδο από λίθους και πλίνθους 
καλυµµένους µε πηλό169.  

Ο κεραµεικός κλίβανος στον τοµέα 52 στο Karatas V, ήταν, επίσης, κυκλικός 
(διάµ. 3.20) µε πλίνθινα τοιχώµατά (σωζ. ύψ. 0.22). Γύρω του βρέθηκαν όστρακα 
πίθων170. 

Φούρνοι αποκαλύφθηκαν και στον κεντρικό υπαίθριο χώρο στο Ezero171. 
 
Όπως οι εστίες, έτσι και οι φούρνοι βρίσκονται συνήθως µέσα στις οικίες και 

σπανιότερα έξω από αυτές. Εστίες βρέθηκαν για παράδειγµα σε οικίες στο Ντικιλί 
Τας, τους Σιταγρούς, την Άργισσα, και γενικά σε όλους τους οικισµούς του 
πρωτοελλαδικού πολιτισµού και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου. Φούρνοι στο 
εσωτερικό των σπιτιών βρέθηκαν στους Σιταγρούς, τη Θερµή ΙΙ, την Τροία IV,  το 
Demircihüyük και το Karatas V-VI. ∆εν υπάρχει διαφορά ως προς τους τύπους και 
τον τρόπο κατασκευής τους, αλλά µάλλον ως προς τη χρήση τους από την οικογένεια 
ή/ και την κοινότητα. 

 
 

                                                 
167 Warner 1994, 187. 
168 Αντίστοιχα Mylonas 1929, 16 και Walter 2001, 123-125. 
169 Zachou 2004, 1270. 
170 Warner 1994, 187 . 
171 Georgiev 1979, 537, Παπαδόπουλος 2002, 114. 
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3. ∆οµές αβέβαιης ή απροσδιόριστη χρήσης 
Στο πλαίσιο πολλών οικισµών απαντούν σταθερές δοµές αβέβαιης ή 

απροσδιόριστης χρήσης. Σε αυτές περιλαµβάνονται κυκλικά, ορθογώνια και 
πεταλόσχηµα κτίσµατα.  

Κυκλικές κατασκευές (Πιν.  7)  
Στην κατηγορία αυτή ανήκει µια σειρά από κυκλικές ή ωοειδείς κτιστές, και 

σπανιότερα πήλινες, κατασκευές. Είναι δυνατό να διακριθούν σε υπέργειες και 
υπόγειες.  

1. Υπέργειες κυκλικές κατασκευές.  
Οι δοµές αυτές µπορούν να διακριθούν βάσει των υλικών κατασκευής τους σε 

πήλινες και κτιστές.  
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 16 τουλάχιστον δοµές στους Σιταγρούς Vb 

(Εικ. 1). Αυτές δεν σχετίζονται µε συγκεκριµένα κτηριακά κατάλοιπα, και θεωρείται 
πιθανό ότι ανήκουν σε υπαίθριο χώρο. Είναι κατασκευασµένες από λευκό πηλό ή 
κονίαµα, και έχουν τοιχώµατα πάχους 0.07-0.08. Οι περισσότερες είναι κυκλικές 
(διάµ. 0.40-0.80) εκτός από µία, στο τετράγωνο QO B, η οποία είναι ελλειψοειδής 
(µέγιστη διάµ. 2.00). Το ύψος τους φτάνει τα 0.30 αλλά θα ήταν πιθανόν υψηλότερες. 
Υφαντικά βάρη βρέθηκαν σε µια δοµή (PN A), ωστόσο η πληθώρα καρπών 
δηµητριακών στο ίδιο στρώµα ίσως υποδηλώνει την αποθήκευση σιτηρών. Κύπελλα, 
υφαντικά βάρη, οστέινα εργαλεία και πήλινο πηνίο συµπληρώνουν τα ευρήµατα του 
χώρου172. 

Οι υπόλοιπες δοµές είναι όλες κτιστές. Στη φάση ΙΙΙ της Μύρινας, µια µικρή 
κυκλική δοµή αποκαλύφθηκε σε χώρο που χαρακτηρίζεται υπαίθριος (εξωτερική 
διάµ. 2.10, εσωτερική διάµ. 1.50, πάχος τοιχωµάτων 0.30) και σώζεται µόνο το 
κατώτερο λιθόκτιστο τµήµα της (Εικ. 8). ∆ιαιρείται στα δύο από διαχωριστικό τοιχίο 
και έχει δάπεδο στρωµένο µε µικρούς πλακοειδείς λίθους και χαλίκια. Στο εσωτερικό 
της αποκαλύφθηκε υποκίτρινο αργιλώδες χώµα, ίσως για την επίχριση του 
λιθόκτιστου κρηπιδώµατος ή της ανωδοµής. Ερµηνεύεται ως σιρός και τονίζεται πως 
η ύπαρξη του εσωτερικού διαχωριστικού τοιχίου αποσκοπούσε µάλλον στην 
αποθήκευση δυο διαφορετικών ειδών σιτηρών173. 

Αδιευκρίνιστη χρήση έχει ένας τοξοειδής τοίχος στο Ηραίον Ι, σε υπαίθριο 
χώρο Ν άλλων υπαίθριων δοµών174. 

Στον Προσκυνά, βρίσκονται τρεις κυκλικές κατασκευές (Εικ. 18). Η πρώτη 
(διάµ. 4.30) έφερε όρθιες πλάκες αντί για τοιχώµατα (πάχους 0.35), οι οποίες είχαν 
εδρασθεί στον διαµορφωµένο βράχο, και η τάφρος θεµελίωσής τους είχε πληρωθεί µε 
πηλό και µικρούς λίθους. Ως δάπεδο χρησιµοποιήθηκε ο έντονα κεκλιµένος φυσικός 
βράχος. Μέσα από τεχνητό αυλάκι, µήκους 1.10 τουλάχιστον, επικοινωνούσε µε 
άλλη κατασκευή που όµως δεν διατηρείται.  

Η δεύτερη κατασκευή έχει δυο φάσεις. Αρχικά διαµορφώθηκε ένας λαξευτός 
λάκκος (6.25χ5.20, και ύψους 0.80) µε λίθινο τοιχίο στα Ν, που χρησίµευε 
πιθανότατα για τη στήριξη κάποιας πρόχειρης στέγασης. Προς το τέλος µάλλον της 
ΠΕ ΙΙ περιόδου, περιµετρικά του αρχικού λαξεύµατος χτίστηκε τοιχίο και 
δηµιουργήθηκε έτσι µια κυκλική δοµή (διάµ. 5.00). Και οι δύο κατασκευές ήταν 
γεµάτες µε κοµµάτια πηλού, και έχουν ερµηνευτεί ως «δεξαµενές» επεξεργασίας 
πηλού175.  

                                                 
172 Renfrew et al. 1986, 187-8. 
173 Ντόβα 1997, 290-91. 
174 Milojcic 1961, 16. Kouka 2002, 287-8. 
175 Zachou 2004, 1268-69. 
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Ένα τρίτο κυκλικό κτίσµα περιείχε οστά ταύρου. Αναφέρεται ως «eine runde 
Konstruktion», χωρίς να προσδιορίζεται αν πρόκειται για κτιστή ή λακκοειδή, µε την 
πρώτη εκδοχή πιθανότερη. Εξάλλου, λάκκος που εφαπτόταν της κατασκευής αυτής 
περιείχε τα οστά προβάτου και µοσχαριού. Το όλο σύµπλεγµα ερµηνεύεται ως χώρος 
που φιλοξενούσε θυσίες176. 

Η Ντ. Κόνσολα, αναφέρει ότι στη Θήβα «σε πρωτοελλαδικό στρώµα βρέθηκε 
πρόσφατα πηλεπίχριστο µικρό κτίσµα γεµάτο απανθρακωµένο σιτάρι», το οποίο 
εντάσσει στα κυκλικά ή ελλειψοειδή κτίσµατα177. 

Στον Ορχοµενό έχουν αποκαλυφθεί οκτώ κυκλικές δοµές χωρίς είσοδο, επτά 
της ΠΕ ΙΙα και µία της ΠΕ ΙΙβ περιόδου (Εικ. 23). Οι επτά έχουν διάµετρο 6.00, και η 
όγδοη µόλις 3.10. Έχει βρεθεί η ισχυρή λίθινη κρηπίδα τους πάχους 1.00-1.20, ενώ 
λιθόστρωτο δάπεδο έφερε µόνο το µικρότερο κτίσµα. Πλίνθινη ανωδοµή, κτισµένη 
µε τον εκφορικό τρόπο έχει προταθεί από τον ανασκαφέα, ο οποίος χαρακτηρίζει τις 
µεγάλες κατασκευές οικίες, και βλέπει µια σχέση της µικρότερης ίσως µε 
θρησκευτικές τελετές178. 

Στην Τσούγκιζα Β, ανήκει ένας καµπύλος τοίχος που εφάπτεται εξωτερικά σε 
έναν άλλο ευθύγραµµο και µπορεί να αποτελεί τµήµα κυκλικού οικοδοµήµατος, ή 
κάποιου αψιδωτού κτιρίου. Το µήκος και των δυο δεν ξεπερνά τα 2.00179.  

Στη Βοϊδοκοιλιά της Μεσσηνίας, µια κυκλική κατασκευή (διάµ. 3.80) έχει 
δάπεδο από πατηµένο χώµα «κιτρινωπής αποχρώσεως, σκληράς συστάσεως µε 
µικράς µάζας εκ πωρωδών λίθων», µε ενσωµατωµένους τριπτήρες και µυλολίθους σε 
δεύτερη χρήση (Εικ. 45). Στα ∆ του κτίσµατος υπάρχει κυκλικός περιφερειακός 
τοίχος, ίσως για λόγους αντιστήριξης180. 

Στο Καστρί έχουν αποκαλυφθεί δυο µικρά κτίσµατα ακανόνιστου σχήµατος, τα 
οποία δεν έδωσαν ευρήµατα και θεωρούνται αυτόνοµα181. Η Ντ. Κόνσολα τα 
κατατάσσει στην κατηγορία των κυκλικών αποθηκευτικών κτισµάτων182. 

Στον Μύρτο Φούρνου Κορυφή αποκαλύφθηκε ένα τοξοειδές κτίσµα (arc-
shaped building) µε ελλιπή κάτοψη, το οποίο δεν ανήκει στα οικιστικά κατάλοιπα της 
ΠΜ ΙΙ αλλά, µάλλον, στην ΠΜ ΙΙΙ περιόδο (Εικ. 57). Το πάχος του φτάνει τα 1.00-

1.15, ενώ η εσωτερική του διάµετρος υπολογίζεται στα 4.90. Σε τµήµα του 
εσωτερικού του υπήρχε δάπεδο από λίθους, που θεωρείται κρηπίδα ή πλατφόρµα, και 
σε χαµηλότερο επίπεδο ένα θρανίο (bench). Στα Α αυτού του χώρου υπήρχε δάπεδο 

από πηλώδες χώµα. Πάνω στην κρηπίδα βρέθηκαν ένας ΠΜ ΙΙ πίθος, σε 
επαναχρησιµοποίηση, ένας µυλόλιθος και ένα υφαντικό βάρος. Η λειτουργία του 

χώρου παραµένει προβληµατική. Αν και τα ευρήµατά του παραπέµπουν σε οικιστική 

                                                 
176 Ό.π. 1270.  
177 Κόνσολα 1994, 21, σηµ. 14. 
178 Bulle 1907, 44 κ.ε.. 
179 Pullen 1990, 339. Βλ. και Sinos 1971, 35, σηµ. 80. 
180 Κορρές 1981, 221-2. 
181 Bossert 1967, 59. 
182 Αντίστοιχα Bossert 1967, 60 και Κόνσολα 1994, 21. 



 
 

 
Υπαίθριος χώρος  Σχήµα  Κατασκ. Υλικά ∆ιαστάσεις 

 
Χώρισµα Οικισµός  

 

Υπέργειες  
∆ 
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Λ 
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Α 
Κ
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Α 
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Κυ-
κλικό 

Ωο-
ειδ. 

Πηλός  Λίθοι  Πάχος 
τοιχ. 

∆ιάµετρος Με Χω-
ρίς 

∆ιαµο-
ρφω-
µένο 
δάπεδο 

Εί-
σο-
δος  

Ευρήµατα  Χρονο- 
λόγηση 

Σιταγροί Vb      *  *  0.07-0.08 0.40-0.80  * *  ΠΕΧ ΙΙΙ 
Σιταγροί Vb       * *  0.07-0.08 2.00  * *  

∆ηµητριακά – 
Κεραµεική – 
Υφαντ. Βάρη ΠΕΧ ΙΙΙ 

Μύρινα  ΙΙΙ  *   *   * 0.30 1.50 *  *   --ΠΕΧ Ι 
Προσκυνάς   *     *       ΠΕ ΙΙ 
Προσκυνάς    *     *       

Κοµµάτια 
πηλού 

ΠΕ ΙΙ 
Ορχοµενός Α (7)   *  *   * 1.00 ~6.00  *    ΠΕ ΙΙ α 
Ορχοµενός Β (1)   *  *   * 1.00 3.10  * *   ΠΕ ΙΙ β 
Τσούγκιζα Β   ;            Κεραµεική  ΠΕ ΙΙ 
Βοϊδοκοιλιά   *  *   *    *  *  ΠΕ ΙΙ 
Μύρτος Φούρνου 
Κορυφή 

  *       
1.00-1.15 

4.90     Κερ. –Εργαλεία 
Υφαντ. Βάρος 

ΠΜ ΙΙΙ 

                 
Υπόγειες                  
Εύτρηση Α   *  *   * 1.05 6.40  *   Κεραµ./Στάχτες ΠΕ Ι 
Ερέτρια  *   *   *  2.10  *    ΠΕ ΙΙ β 
Μερέντα   ;  *           --ΠΕ Ι 
Χριστιανά   *            Κεραµεική  ΠΚ ΙΙ 
 
 

Πίνακας 7. Κυκλικές κατασκευές σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
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χρήση, δύσκολα θα µπορούσε να θεωρηθεί οικία. Απορρίπτονται επίσης οι ερµηνείες 
του τάφου, του ιερού κορυφής ή του παρατηρητηρίου183. 

Στο Χαµαίζι, µετά τις έρευνες του 1971 που αποκάλυψαν κατάλοιπα της ΠΜ 
περιόδου, ο Κ. ∆αβάρας αναφέρει ότι «πολλοί των αρχαιοτέρων τοίχων είναι εντόνως 
καµπυλόγραµµοι», χωρίς να προχωρεί σε οποιαδήποτε ερµηνεία (Εικ. 58, 59)184. 
Είναι, ωστόσο, δύσκολο να τεκµηριωθεί η αποκατάσταση που προτείνει ο Γ. 
Σαρηγιάννης µε τις κατόψεις κυκλικών κτισµάτων (Εικ. 59)185. 

Στη θέση «Μπολάνης» στο Χαµαλεύρι, έχει αποκαλυφθεί µια «καµπύλη 
λιθόκτιστη κατασκευή, της οποίας σώζεται µόνο ένα τµήµα»(Εικ. 62) 186.  

 
Ιδιαίτερο παράδειγµα κυκλικού κτίσµατος αποτελεί µια υπέργεια κατασκευή 

από το Εµποριό ΙV. Στον τοµέα Β, ανήκει η υποδοµή µιας κυκλικής κατασκευής 
(Εικ. 15). Σειρές λίθων θεωρήθηκε ότι σχηµάτιζαν κανάλια εξαερισµού που ήταν 
γεµισµένα µε χαλίκια, µε τις πλευρές και τον πυθµένα επιχρισµένα µε πηλό. Πάνω σε 
αυτά θα διαµορφωνόταν µια κατασκευή, ίσως από πρόχειρα και φθαρτά υλικά, που 
χαρακτηρίζεται πάντως ως σιταποθήκη (granary)187. 

 
2. Υπόγειες κυκλικές κατασκευές.  
Στην Εύτρηση Α µια κυκλική λιθόκτιστη κατασκευή περιβάλλει ένα 

φρεατοειδές όρυγµα, το λεγόµενο «Χάσµα» (Εικ. 20). Η τάφρος θεµελίωσής του 
διανοίγεται στο φυσικό έδαφος σε βάθος που κυµαίνεται από 0.25-0.40. Έχει πάχος 
τοίχου 1.05 και διάµετρο 6.05. Το «Χάσµα» περιείχε οστά ζώων, κεραµεική και 
στάχτη, και πιθανόν σχετιζόταν µε θρησκευτικές πρακτικές188. 

Στο κέντρο περίπου του χώρου κατοίκησης στη Μαγούλα της Ερέτριας 
υπάρχουν λιθόστρωτα δάπεδα. Εκεί διανοίχτηκε ένα κυκλοτερές όρυγµα (διάµ. 2.10), 
«κτιστό µε πέτρες περιφερειακά», σε βάθος 0.50 από την επιφάνεια του λιθόστρωτου 
(Εικ. 28, 29). Στο εσωτερικό του βρέθηκαν τριπτήρες και κεραµεική. Από τα 
ευρήµατα του γύρω χώρου αναφέρονται όστρακα πίθων, τµήµατα φορητής εστίας,  
λίθινα εργαλεία, σφοντύλια, πύραυνα και εργαλεία από οψιανό. Κατά την 
ανασκαφέα, δείχνουν ότι στον χώρο πιθανόν έχει αναµειχθεί το περιεχόµενο δυο 
διαφορετικών τοµέων, ενός εργαστηριακού και ενός επισηµότερου, τελετουργικού. 
∆εν προσδιορίζεται ωστόσο η χρήση της κυκλικής δοµής189.  

Στον αρχαιολογικό χώρο της Μερέντας Αττικής, «αποκαλύφθηκε ηµιυπόγειο 
κυκλικό κτίσµα της ΤΝ και ΠΕ Ι πειρόδου, το οποίο µάλιστα παρουσιάζει δύο 
οικοδοµικές φάσεις»190. ∆εν παρέχονται ωστόσο άλλες σχετικές πληροφορίες. 

Στη νησίδα Χριστιανά έχει εντοπιστεί φρεατοειδής λιθόκτιστη κατασκευή, 
χωρίς δυστυχώς να παρέχονται περισσότερες λεπτοµέρειες. Ήταν µάλλον µικρή, 
λιθόκτιστη και στεγασµένη κατά τον εκφορικό τρόπο. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν 
16 αγγεία, µεταξύ των οποίων, φιάλες, πρόχοι και πιθοειδή, ενώ πλήθος οστράκων 
συνελέγησαν απ’ τη γύρω περιοχή191.  

Στο Φτέλλο της Θήρας έχουν αποκαλυφθεί πέντε τουλάχιστον υπόγειοι 
λαξευτοί χώροι επενδεδυµένοι εσωτερικά µε αργολιθοδοµή. Η Alram-Stern τους 
                                                 
183 Warren 1972, 92. 
184 ∆αβάρας 1973, 50. 
185 Σαρηγιάννης 1993, 149-150. 
186 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999, 45. 
187 Hood 1981, 139-141. 
188 Caskey, Caskey 1960, 138, 163. 
189 Σαπουνά-Σακελλαράκη 1988-89, 101-2. 
190 Αργυρόπουλος et al. 2003, 33. 
191 Ντούµας 1976, 1-11.  
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κατατάσσει στην κατηγορία των κυκλικών κτισµάτων, αλλά, µάλλον, πρέπει να 
θεωρηθούν λείψανα κατοικιών192. 
 

Συνοψίζοντας, σπάνιες είναι οι ενδείξεις για πήλινες κυκλικές δοµές σε 
υπαίθριους χώρους της ΠΕΧ. Τα παραδείγµατα από τους Σιταγρούς είναι  ίσως τα 
µοναδικά. Το ίδιο και η διαίρεση του εσωτερικού χώρου στη δοµή της Μυρίνας δεν 
βρίσκει άλλο παράλληλο. Υστερότερο ανάλογο παράδειγµα υπάρχει στο Kum Tepe, 
της φάσης της Τροίας V193. Ενώ, η αποθήκευση δύο διαφορετικών προϊόντων 
θεωρείται πιθανή και στην περίπτωση ενός λαξευτού ορύγµατος στην Τροία ΙVe,  
(διάµ. 1.30), που διαιρείται στα δύο από πήλινο τοιχίο194. Ανάλογη χρήση είχαν ίσως 
και οι διπλοί λάκκοι στη Θερµή ΙΙΙ και IVb195.   

Επίσης, ο διπλός εξωτερικός τοίχος στην κατασκευή της Βοϊδοκοιλιάς είναι το 
µοναδικό τέτοιο παράδειγµα, που ωστόσο ίσως σχετιζόταν µε στατικούς λόγους.  

∆ιαµορφωµένο δάπεδο έχουν µόνο τέσσερεις κτιστές δοµές (Μύρινα, 
Ορχοµενός Β, Βοϊδοκοιλιά, Μύρτος Φούρνου Κορυφή) και οι πήλινες δοµές στους 
Σιταγρούς. Είσοδο σώζει µόνο η κατασκευή στη Βοϊδοκοιλιά, και η είσοδος 
βρισκόταν στις περισσότερες περιπτώσεις, ίσως, σε υψηλότερο από το σωζόµενο 
επίπεδο. Πλίνθινη ανωδοµία, κτισµένη µε τον εκφορικό τρόπο έχει προταθεί για τον 
Ορχοµενό. ∆εν θα πρέπει ωστόσο να αποκλεισθεί και η επίπεδη στέγαση µε ξύλα και 
χώµα, όπως συµβαίνει κατά την 3η χιλιετία σε κυκλικές δοµές στην Κύπρο196. 

Από τον Ορχοµενό προέρχονται τα περισσότερα συγκεντρωµένα δείγµατα 
τέτοιων κατασκευών. Ανάλογη συγκέντρωση κυκλικών και ωοειδών κτισµάτων 
παρατηρείται στην, πρωιµότερη, Μαύρη πόλη της Πολιόχνης. Ενώ, και άλλα µικρά 
αυτόνοµα κτίσµατα µε αποθηκευτική χρήση υπάρχουν στη φάση ΙΙΙ στη Μύρινα, 
χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες197. Αν η αποκατάσταση που προτείνει ο 
Σαρηγιάννης είναι ορθή, τότε τρία κυκλικά κτίσµατα υπάρχουν και στο Χαµαίζι της 
ΠΜ Ι περιόδου. 

Με εξαίρεση τις δοµές στον Προσκυνά, που θεωρούνται εργαστηριακού 
χαρακτήρα, η αποθηκευτική χρήση των υπό εξέταση δοµών είναι πιθανή αλλά δεν 
στοιχειοθετείται πουθενά µε ασφάλεια. Μόνο οι οµοιότητές τους µε κτίσµατα από 
άλλες εγκαταστάσεις και τα εθνοαρχαιολογικά παράλληλα οδηγούν κυρίως στην 
ερµηνεία τους ως σιτοβολώνων / σιλό ή σιρών.  

Πράγµατι, ο Μαρινάτος ταυτίζει τις δοµές στον Ορχοµενό µε σιτοβολώνες, 
ερµηνεία που αποδέχονται έκτοτε οι περισσότεροι µελετητές198. Κυκλικές 
κατασκευές για την αποθήκευση σιτηρών εµφανίζονται ήδη τη Νεολιθική Εποχή και 
τη Χαλκολιθική, π.χ. στη Μερσίνη της Ανατολίας. Η Κόνσολα αναφέρει ενδεικτικά 
παραδείγµατα, τονίζοντας πως «το σχήµα αυτό των σιταποθηκών έχει µακριά 
προϊστορία επίσης στη Μ. Ασία, Μεσοποταµία, Συρία και Παλαιστίνη»199. Ωστόσο, 
στην Κύπρο ακόµη κατά την 4η και 3η χιλιετία π.Χ., ανάλογες κατασκευές 
φιλοξενούσαν ποικίλες δραστηριότητες, οικιακές, αποθηκευτικές και εργαστηριακές. 
[πρβλ. εκείνες στα Μοσφίλια-Κισσονέργα: στη φάση 3 α, (διάµ. 6.00-10.00), και τη 

                                                 
192 Αντίστοιχα Alram-Stern 2004, 243 και Σωτηρακοπούλου 1999, 257-8, όπου και σχόλια για αντί-
στοιχους χώρους στο Ακρωτήρι της Θήρας. 
193 Sperling 1976, 361.   
194 Blegen et al. 1951, 210. 
195 Hutchinson 1936, 63. 
196 Peltenburg 1998, Fig.3.9. 
197 Ντόβα 1997, 290. 
198 Marinatos 1946, 337-351 και Κόνσολα 1994, 20. 
199 Κόνσολα 1994, 20. 



 60

φάση 3 β (διάµ. 4.00-5.50)200]. Πολλοί νεότεροι µελετητές διστάζουν, πάντως, να 
ερµηνεύσουν τα αιγαιακά κυκλικά κτίσµατα ως σιτοβολώνες, για παράδειγµα εκείνα 
στην Ερέτρια και τη Βοϊδοκοιλιά. 

Πήλινες κυκλικές κατασκευές έχουν βρεθεί βέβαια και στο εσωτερικό των 
οικιών, όπως στο Αρχοντικό (διάµ. 0,40-1,50) όπου οι µεγαλύτερες ερµηνεύτηκαν ως 
αποθηκευτικές ενώ οι µικρότερες ως εστίες, αποθηκευτικοί χώροι, ή θήκες 
αγγείων201. Κυκλική κτιστή κατασκευή (διάµ. 1,15) µε δάπεδο υπάρχει και σε οικία 
στη Μύρινα, και θεωρείται αποθήκη202. Ανάλογη αποθηκευτική χρήση έχει προταθεί 
για τη δοµή στο εσωτερικό µεγάλου κτιρίου στο Liman Tepe203. Στον Άγιο Κοσµά, 
µια ηµικυκλική κατασκευή (1,45x0,80) είναι κατασκευασµένη από µικρούς λίθους, 
πηλό και όστρακα αγγείων204. Παρόµοια δοµή, αλλά από πλίνθους, βρέθηκε και στην 
Αφροδισιάδα205. Και οι δύο θεωρούνται επίσης αποθηκευτικές. 

 
Ορθογώνιες κατασκευές (Πίν. 8)  
Τα ορθογώνια κτίσµατα µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, τις 

αυτόνοµες κατασκευές, και τις προσαρτήσεις στην πρόσοψη της οικίας.  
1. Αυτόνοµες ορθογώνιες κατασκευές 
Σε ακάλυπτο χώρο στη φάση ΙΙΙ της Μύρινας, βρέθηκε ορθογώνια δοµή 

(2.10x1.60 και πάχος τοιχωµάτων 0.30-0.35), που περιείχε αργιλώδες υποκίτρινο 
χώµα, προφανώς από το πηλοκονίαµα των τοιχωµάτων και της ανωδοµής της (Εικ. 
9)206. 

Στο Ηραίον Ι το ορθογώνιο κτίσµα (2.00x1.70 και πάχος τοιχωµάτων 0.40) στα 
Ν των µεγαροειδών κτηρίων αυτής της φάσης, ήταν κενό ευρηµάτων (Εικ. 17). 
Αρχικά ερµηνεύτηκε ως στέρνα. Η ύπαρξη όµως πολλών οστράκων, µια πλατφόρµα 
και ένας τοξοειδής τοίχος αδιευκρίνιστης χρήσης στη γύρω περιοχή, µαρτυρούν 
πιθανότατα κάποια ευρύτερη αποθηκευτική χρήση στο χώρο207. 

Κοντά στις οικίες του οικισµού της Ραφήνας 1, σε χώρο που χαρακτηρίζεται ως 
πλατεία και διαχωρίζεται από αυτές µε λιθόστρωτο δρόµο, αποκαλύφθηκε µια 
ανάλογη δοµή (Εικ. 30). Έχει λίθινο θεµέλιο που σώζει µια µόνο σειρά δόµων, και 
στην Α πλευρά «υπάρχουσι πλάκες λοξώς κείµεναι και τοξοειδώς τεταγµέναι επί του 
στερεού». Φέρει είσοδο στα ∆ µε λίθινο όλµο µε δυο κοιλότητες και δάπεδο εν µέρει 
στρωµένο µε λίθους. Η «ευτέλεια της κατασκευής» αρµόζει, κατά τον Θεοχάρη, 
περισσότερο σε καλύβα, ίσως για τη συγκέντρωση κάποιου ποιµνίου208. Στη Ραφήνα 
2 αποκαλύφθηκε άλλο ένα ορθογώνιο κτίσµα (2.50x1.15), σωζόµενο σε ύψος δύο 
σειρών δόµων. Εντός και γύρω του βρέθηκαν όστρακα αγγείων. Ένας γειτονικός 
λάκκος µε σκωρίες και ένα παραπλήσιο πιθανό εργαστήριο χαλκουργίας συντείνουν 
στην ερµηνεία του ως βοηθητικού ή αποθηκευτικού χώρου209. 

Στην πλατεία που δηµιουργείται στη συµβολή δυο δρόµων στον Άγιο Κοσµά, 
έχουν ανασκαφεί δυο µικροί χώροι, τα κτίσµατα C και το D, που ήταν γεµισµένοι µε 

                                                 
200 Peltenburg 1998, 29 κ.ε. 
201 Παπανθίµου, Πιλαλή 2004, 38, 40. 
202 Αχειλαρά 1977, 301. 
203 Erkanal 1996, 78, και 79 εικ, 12. Η κατασκευή αυτή δεν αναφέρεται άµεσα ως αποθηκευτική. 
Βρίσκεται, όµως, στο ένα από τα δύο οικήµατα που αποκαλύφθηκαν στην ακρόπολη και θεωρείται από 
τον ανασκαφέα αποθήκη. 
204 Mylonas 1959, 44. 
205 Sharp-Joukowsky 1986, 440. 
206 Ντόβα 1997, 291. 
207 Milojcic 1961, 16 Kouka 2002, 287-8. 
208 Θεοχάρης 1953, 110-1. 
209 Θεοχάρης 1951, 79. 



 61

χώµα και είχαν ενιαίο επίπεδο (Εικ. 34). Το πρώτο κτίσµα θα µπορούσε να ανήκει 
στην υπό εξέταση κατηγορία. Πάντως, κατά τον Γ. Μυλωνά, και οι δυο χώροι 
δηµιουργούν έναν ενιαίο ορθογώνιο χώρο (4.00x2.00,) που εξυπηρετούσε τις 
θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων του οικισµού210. 

Σε υπαίθριο χώρο στα ∆ της Οικίας των Πίθων στις Ζυγουριές, αποκαλύφθηκε 
µια µικρή δοµή (2.15x1.45) (Εικ. 40), µε πιθανή είσοδο στα Β. ∆εν απέδωσε 
ευρήµατα και ερµηνεύτηκε ως στάβλος ή ως βοηθητική της παρακείµενης αυλής της 
Οικίας των Πίθων211. 

Στη Βοϊδοκοιλιά, το µεγάλο τετράγωνο κτίσµα που αποκαλύφθηκε (3.95x3.95) 
οικοδοµήθηκε πάνω από την κυκλική δοµή (βλ. παραπάνω), στη δεύτερη φάση της 
ΠΕ ΙΙ περιόδου (Εικ. 45). Φέρει είσοδο (πλάτ. 0.90) µε κατώφλι από αργούς λίθους. 
Στην επίχωση του κτηρίου βρέθηκαν λεπτά και χονδρά όστρακα πιθοειδών, που όµως 
δεν προσδιορίζουν τη χρήση του212. 

Σε µικρό πλάτωµα κοντά στην κύρια είσοδο του οικισµού στο Καστρί, υπάρχει 
ανάλογη τετράπλευρη δοµή, που περιείχε, µάλιστα, ένα τµήµα µεταλλευτικής χοάνης 
(Εικ. 51, 52)213. 

Το ανάλογο ορθογώνιο κτίσµα στη Ντέµπλα διατηρείται σε ύψος δύο σειρών 
δόµων (Εικ. 60). Έχει εσωτερικές διαστάσεις 1.90x1.58, είσοδο πλάτους 0.60 και 
δάπεδο από πατηµένο χώµα. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν συνανήκοντα όστρακα 
πίθου και κοµµάτια φιάλης. Οι ανασκαφείς θεωρούν τον χώρο αυτό αποθηκευτικό214. 

Τετράγωνα κτίσµατα αναφέρονται και στους υπαίθριους χώρους µπροστά στις 
οικίες στο Bakla Tepe, χωρίς να δίνονται άλλες λεπτοµέρειες215.  

Οι περισσότερες συγκεντρωµένες τέτοιες δοµές βρέθηκαν στο Demircihüyük 
(Εικ. 67, 68). Στη φάση Κ, της µετάβασης από την ΤΝ στην ΠΕΧ, οι αντίστοιχες 
δοµές παρουσιάζονται τετράγωνες στην κάτοψη (3.20x3.20) και είναι 
κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από πλίνθους (πάχος τοιχωµάτων 0.40) (εικ. 69). 
Στη φάση Ο, της ΠΕΧ Ι, αυτές είναι ορθογώνιες (3.70x3.00) και επίσης πλίνθινες 
(πάχος τοιχωµάτων 0.40- 0.65). ∆ιαµόρφωση δαπέδου παρατηρείται µόνο σε µια 
δοµή, µε όστρακα αγγείων πακτωµένα σε πηλόχωµα, της οποίας τα πλίνθινα 
τοιχώµατα είχαν ενισχυθεί µάλιστα µε ξυλοδεσιά (Εικ. 70). Οι συγκεκριµένες δοµές 
είναι υπόσκαφες, και στις δύο φάσεις, µε επικλινές και ανώµαλο δάπεδο για την 
αποµάκρυνση των νερών της βροχής. Έχει υποστηριχθεί η στέγασή τους µε ξύλινες 
δοκούς. Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν αγγεία για υγρά και σπόροι δηµητριακών216. 

Στην Αφροδισιάδα αποκαλύφθηκε ένα µικρό κτίσµα για το οποίο ωστόσο δεν 
δίνονται καθόλου λεπτοµέρειες ούτε για τις διαστάσεις ούτε και για ενδεχόµενα 
ευρήµατα217.  

Στον τοµέα 63 στο Karatas V, µικρό ορθογώνιο κτίσµα (2.10x1.50) βρίσκεται 
στο κέντρο χώρου που περιβάλλεται στη Ν πλευρά του από περίβολο (σωζόµενο 
µήκ. 18). Απ’ το εσωτερικό του προέρχεται τµήµα µεγάλου κρατήρα, και είχε µάλλον 
χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη αγγείων εορταστικών εκδηλώσεων218.  

                                                 
210 Mylonas 1959, 31. 
211 Blegen 1928, 14-5. 
212 Κορρές 1981, 220, 222. 
213 Bossert 1967, 60. 
214 Warren, Tzedhakis 1974, 313-4. 
215 Matthews et al. 2000, 328. 
216 Korfmann 1983, 145 κ.ε., 178 κ.ε., 210-1. 
217 Sharp-Joukowsky 1986, 53. 
218 Warner 1994, 181. 



 
∆ιαστάσεις Υπαίθριος χώρος Σχήµα Θεµελίωση Είσοδος   
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∆ια-
µόρ- 
φωση 
δαπέ-
δου 

Στο 
ίδιο 
επίπε
δο  

Χαµη-
λότερα 

Με  Χωρίς  

 
 

Ευρήµατα 

Χρονο- 
λόγηση 

Μύρινα ΙΙΙ  *    * 0.30-0.35 2.10x1.00  * *  *  --ΠΕΧ Ι 
 Ηραίον Ι   *   * 0.35-0.40 2.20x1.90  *   *  ΠΕΧ ΙΙ 
Ραφήνα 1  *    *  2.20x1.00 *   *   ΠΕ ΙΙ 
Ραφήνα 2   *   *  2.50x1.15  *   * Κεραµεική  ΠΕ ΙΙ 
Άγιος Κοσµάς  *    *  (4.00-2.00)        
Ζυγουριές   *   *  2.15x1.45  * * ;   ΠΕ ΙΙ 
Βοϊδοκοιλιά   *  *   3.95x3.95  * * *  Κεραµεική  ΠΕ ΙΙ β 
Καστρί   *    *    *   * Τµ. µεταλ. χοάνης ΠΚ ΙΙΙ Α 
Ντέµπλα    *   *  1.90x1.50  *  *  Κεραµεική  ΠΜ ΙΙ 
Demircihüyük K  *   *  0.40-0.65 3.20x3.20     * --ΠΕΧ Ι 
Demircihüyük O  *    * 0.30-0.70 3.70x3.00 (1*)    * 

Σπόροι δηµητριακών-  
Κεραµεική  ΠΕΧ Ι 

Κα- 
τη- 
γο-
ρία  
1  

Karatas V  ;    *  2.10x1.50  *   * Κεραµεική  ΠΕΧ ΙΙ 
                
Πολιόχνη Κίτρινη    *  *    *   *  ΠΕΧ ΙΙΙ 
Τσούγκιζα    *   *    *   *  ΠΕ ΙΙ 

Κα-
τη-
γο-
ρία  
2 Μπερµπάτι   *   *    *   *  ΠΕ ΙΙ 

 
Πίνακας 8. Τετράγωνα και ορθογώνια κτίσµατα σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
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Αυτόνοµες αποθηκευτικές δοµές µικρών διαστάσεων (2.00x2.00, πάχ. τοιχωµάτων 
0.40) και µε είσοδο έχουν αποκαλυφθεί σε πλατεία στο Taskum Mekvii, της ΠΕΧ 

περιόδου, στην ανατολική Ανατολία (Εικ. 74)219. 
 
2. Προσαρτηµένες ορθογώνιες κατασκευές 
 Στην οικοδοµική νησίδα VIII στην Κίτρινη Πολιόχνη δύο ορθογώνιες δοµές 

(3.80x0.80, 1.80x0.80) ήταν προσαρτηµένες στους τοίχους του προπύλου και της 
αυλής του µεγάρου 605, και ερµηνεύτηκαν ως αποθήκες δηµητριακών (silos) ή 
άλλων αγαθών (Εικ. 6)220.  

Στην εξωτερική όψη του ΒΑ τοίχου της οικίας Β στη Τσούγκιζα Β, ένας µικρός 
χώρος (3.50x1.00) ήταν πιθανόν αποθήκη τροφίµων ή αντικειµένων για 
τροφοπαρασκευή (Εικ. 41)221.  

Ανάλογο πρόσκτισµα (1.70x1.00) που υπάρχει εξωτερικά της οικίας BR στο 
Μπερµπάτι έχει θεωρηθεί θρανίο (Εικ. 43). Αλλά στην κάτοψη δεν αποδίδεται 
συµπαγές και ανήκει πιθανότατα στην υπό εξέταση κατηγορία222.  

Ωστόσο ήδη στην ΤΝ στο Beycesultan, της κεντρικής Ανατολίας πηλόκτιστοι 
τετράγωνοι χώροι για αποθήκευση δηµητριακών έχουν κατασκευαστεί στην 
εξωτερική όψη του ιερού (επίπεδο ΧVΙΙ)223.  

 
Συνοψίζοντας, µε εξαίρεση τη δοµή στη Βοϊδοκοιλιά, που διαµορφώνει έναν 

µεγάλο αυτόνοµο χώρος, οι υπόλοιπες δεκατέσσερεις ορθογώνιες κατασκευές είναι 
σχετικά µικρές. Θεµελιώνονται ως επί το πλείστον στο επίπεδο του εδάφους, φέρουν 
κτιστό θεµέλιο, που σώζει συνήθως µια σειρά λίθων και είχαν ίσως λίθινη ή πλίνθινη 
ανωδοµία. Μόνο στο Demircihüyük είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από 
πλίνθους. ∆ύο δοµές έχουν είσοδο (Ραφήνα 1, Βοϊδοκοιλιά), και τρεις διαµορφωµένο 
δάπεδο (Ραφήνα 1, Ντέµπλα, Demircihüyük O).  

Το ορθογώνιο κτίσµα στο Ηραίον σώζεται σε ύψος 0.40, στο Καστρί τα 0.50 
στο Demircihüyük τα 0.80, όµως τα τελευταία είναι κατά το ήµισυ τουλάχιστον µέσα 
στο έδαφος και η πρόσβαση θα πρέπει να γινόταν από το ανώτερο τµήµα. Συνεπώς, η 
ύπαρξη εισόδου δεν κρίνεται απαραίτητη σε ανάλογα κτίσµατα µε µικρό, ως επί το 
πλείστον, εµβαδόν.  

Η στέγασή τους εξάλλου µε ξύλινες δοκούς και άλλα πρόχειρα υλικά ή ακόµη 
και µε πλακαρούς λίθους είναι πιθανή224.  

Η αποθηκευτική χρήση των κατασκευών αυτών στοιχειοθετείται µε σχετική 
ασφάλεια στο Demircihüyük. Οι υπόλοιπες χαρακτηρίζονται πιο ουδέτερα βοηθητικοί 
χώροι, ακόµη και µαντριά ή στάβλοι (Ραφήνα Α, Ζυγουριές).  

Στο εσωτερικό οικιών, ανάλογη χρήση θα µπορούσαν να έχουν οι θήκες που 
άλλοτε έχουν κτιστά ή πλίνθινα τοιχώµατα και άλλοτε φέρουν επένδυση µε όρθιους 
πλακαρούς λίθους.225. Μια ορθογώνια θήκη από πλίνθους (1.10x0.80) βρίσκεται στην 
οικία Α στην Άργισσα (Εικ. 4)226. Ενώ, στα Πευκάκια ανάλογη δοµή (1.90x1.20) 

                                                 
219 Sagona 1994, 5. 
220 Bernabo-Brea 1976, 155. 
221 Pullen 1990, 343, και Siennicka 2002, 174. 
222 Säflung 1965, 99. 
223 Lloyd 1962, 32. 
224 Caskey 1971, 371. Ορθογώνια θήκη στο εσωτερικό οικίας στην Αγία Ειρήνη καλυπτόταν µε 
τέτοιους λίθους, όπως επίσης και σύγχρονα βοηθητικά κτίσµατα, συνήθως αποθήκες, στο Καστρί της 
Σύρου. 
225 Τουλούµης 1994, 70. 
226 Hanschmann, Milojcic 1976, 15. 
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είναι αβέβαιο αν βρίσκεται σε υπαίθριο ή στεγασµένο χώρο227. Στη Μύρινα, κτιστές 
θήκες βρίσκονται στο τµήµα του οικισµού που είναι ιδρυµένο στο µυχό του 
κόλπου228. Στη Θερµή ΙV οι θήκες δηµιουργούνται από όρθιες πλάκες. Στο χώρο Η 
της οικίας IV στο Εµποριό ΙV, υπάρχει θήκη κατασκευασµένη από πηλό (Εικ. 14)229. 
Το δάπεδο, οι πλευρές και η κάλυψη της θήκης στην Αγία Ειρήνη ήταν από 
σχιστολιθικές πλάκες230. Ενώ, θήκες από όρθιες πλάκες εντοπίστηκαν και σε κάποια 
δωµάτια στον Μύρτο Φούρνου Κορυφή (Εικ. 55)231. Ορθογώνιες κτιστές θήκες 
υπήρχαν, επίσης, στην Τροία Ι b (0.75x0.45), ΙΙΙ α (2.20x0.85) και ΙV α232. 

 
Πεταλόσχηµες κατασκευές (Πίν. 9)  
Από τις δύο µικρές πεταλόσχηµες στα Ν της οικίας Η στην Εύτρηση Γ (Εικ. 

21), µία, (δοµή Ν, πάχ. τοιχ. 0.50) σώζεται στο ύψος µιας σειράς δόµων και έχει 
δάπεδο από πατηµένο πηλό, ενώ για την άλλη (δοµή Ο) δεν δίνονται καθόλου 
πληροφορίες. Βρέθηκαν αµφότερες κενές και ερµηνεύονται ως αποθηκευτικά 
κτίσµατα ή στάβλοι233.  

Η υπόσκαφη πεταλόσχηµη δοµή στο Ρουφ δεν συνδέεται µε τα υπόλοιπα 
οικιστικά κατάλοιπα (Εικ. 32). Έχει εσωτερικές διαστάσεις 1.80x1.30 και τοίχους 
που ορίζουν της περιφέρειά της «από ψιλές πέτρες και άλλες µεγαλύτερες 
πλακοειδείς». ∆ιατηρείται σε ύψος 0.50 περίπου, και  χρησιµοποιήθηκε αρχικά «ως 
αποθηκευτικός χώρος ή κάτι παρόµοιο». Το εσωτερικό της βρέθηκε, όµως, γεµάτο 
από θραύσµατα αγγείων, πέτρες, κεράµους, στάχτες, οψιανούς, οστά ζώων, ένα 
λίθινο πλάθανο, και µια πλάκα µε αβαθή λαξεύµατα που προέρχονται µάλλον από τη 
δεύτερη οικοδοµική φάση του οικισµού, στην προχωρηµένη ΠΕ ΙΙ περίοδο, όταν 
µετατράπηκε σε απορριµµατικό χώρο234.  

Μια κατασκευή που µοιάζει µε εκείνες στην Εύτρηση Γ αποκαλύφθηκε στο Ν∆ 
τµήµα της ακρόπολης στο Ασκηταριό της Ραφήνας. Περιγράφεται ως «το ήµισυ 
πεταλόσχηµου κτίσµατος» το οποίο ανήκει σε δευτερεύουσα κατασκευή, πιθανότατα 
αποθήκη 235.  

 
Συνοψίζοντας, από τις τέσσερεις υπό εξέταση κατασκευές, οι δύο δοµές στην 

Εύτρηση Γ φαίνεται να έχουν ανοικτή κάτοψη στη µια πλευρά τους. Μόνο στο Ρουφ 
θεµελιώνεται χαµηλότερα, ενώ µόνο η Ν στην Εύτρηση φέρει δάπεδο.  

Η χρήση των δοµών αυτών είναι αµφίβολη. Χαρακτηρίζονται κατά κανόνα 
αποθηκευτικοί ή βοηθητικοί χώροι, αλλά και στάβλοι, κυρίως εξαιτίας της απλής 
µορφής τους και απουσίας ευρηµάτων. 

 

                                                 
227 Christmann 1996, 26. 
228 Αρχοντίδου-Αργύρη 2004, 73. 
229 Hood 1981,126.  
230 Caskey 1971, 371.  
231 Warren 1972, 67, 74. 
232 Blegen et al. 1950, 93. Blegen ett al. 1951, 6-7, 66, 158. 
233 Goldmann 1931, 26, 28. 
234 Πετριτάκη 1980, 153 
235 Θεοχάρης 1954, 105. 
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Εύτρηση Β (Ν)   *  0.50 1.50χ(1) * *  *  ΠΕ ΙΙΙ 
Εύτρηση Β (Ο)   *  (0.50) (2.00χ1.40)  *  *  ΠΕ ΙΙΙ 
Ασκηταριό   *         ΠΕ ΙΙ 
Ρουφ   *   1.80χ1.30   *  * ΠΕ ΙΙ 
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4. ∆οµές για την Εργασία 
Πρόκειται ουσιαστικά για κυκλικές ή τετράπλευρες επίπεδες επιφάνειες, 

κατασκευασµένες συνήθως από λίθους και σπανιότερα εξολοκλήρου από πηλό. 
∆ιακρίνονται βάσει του σχήµατός τους σε κυκλικές και τετράπλευρες. 

 
Κυκλικές κρηπίδες/πλατφόρµες (Πίν. 10)  
Είναι κατασκευασµένες µε µικρές πέτρες διευθετηµένες σε κυκλικό σχήµα, ενώ 

σε κάποιες περιπτώσεις έχουν περιχείλωµα από µεγαλύτερους λίθους. 
Στους υπαίθριους χώρους Κ 18 και Ε 7 στη Θερµή ΙΙ, κυκλικές συµπαγείς 

κρηπίδες/πλατφόρµες (διάµ. 1.20, 2.00) εξυπηρετούσαν, φαίνεται, παντός είδους 
παραγωγικές δραστηριότητες (Εικ. 11)236.  

Μια αντίστοιχη δοµή (διάµ. 1.60) βρέθηκε στα Ν του µεγαροειδούς κτηρίου 
στο Ηραίον Ι (Εικ. 17)237. 

Η κρηπίδα/πλατφόρµα στις Λιθαρές βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο, πίσω από τις 
οικίες (Εικ. 19). Παρόλο που δεν αναφέρονται ευρήµατα, αυτή συγκρίνεται µε 
αντίστοιχη δοµή από την Ολυµπία 2 η οποία ερµηνεύεται ως εστία ή βωµός238. 

Η συγκεκριµένη δοµή στην Ολυµπία 2, όπως ήδη σηµειώθηκε (βλ. παραπάνω), 
είναι, πιο σύνθετη (Εικ. 49). Αποτελείται από δύο µε τρεις σειρές µεγάλου και µέσου 
µεγέθους ποτάµιων λίθων, και περιβάλλεται από κυκλική σειρά από όµοιους λίθους, 
εξωτερικά της οποίας υπάρχει δάπεδο από µικρά χαλίκια. Στο κέντρο της έφερε ίχνη 
πυράς239. Είναι, ωστόσο, δύσκολο να διαπιστωθεί η χρήση της ως βωµός, εστία, ή 
επιφάνεια για την εργασία.   

Περισσότερες κυκλικές πλατφόρµες βρίσκονται στους υπαίθριους χώρους στο 
Karatas (Εικ. 73).  Στη φάση V, δυο τέτοιες βρίσκονται στον τοµέα 35/37 ανάµεσα 
σε δυο οικίες. Η δοµή 2 (διάµ. 2.20) αποτελείται από ένα δάπεδο από σφιχτά 
τοποθετηµένους µικρότερους λίθους που περιβάλλεται από µεγάλους λίθους. Σε 
άλλους δυο τοµείς (54, 57) πιθανολογείται η ύπαρξη αντίστοιχων δοµών.  

Στη φάση VI, µικρότερες κρηπίδες (διάµ. 0.95-1.70) περιλαµβάνουν οι τοµείς 
14 και 69. Εκείνη στον τοµέα 69, µάλιστα, γειτόνευε µε σωρό απορριµµάτων µάλλον 
από στρώµα καταστροφής, που περιείχε κεραµεική, υφαντικά βάρη και λίθινα 
εργαλεία. Μυλόλιθοι  βρέθηκαν κοντά στις δοµές του τοµέα 57, και 35/37. Εικάζεται 
η επικάλυψή τους µε πηλό, ώστε να διαµορφώνεται µια οµαλή επιφάνεια εργασίας, 
πιθανότατα δηλαδή για το άλεσµα καρπών240. 

 
Τετράπλευρες κρηπίδες/ πλατφόρµες (Πίν. 11)  
Σε µια δεύτερη κατηγορία ανήκουν τετράπλευρες χαµηλές κρηπίδες/ 

πλατφόρµες, θρανία /πάγκοι και απλές πλακοστρωµένες επιφάνειες, στο επίπεδο του 
δαπέδου.   

                                                 
236 Κουκά 1997, 475. 
237 Kouka 2002, 288. 
238 «Το τµήµα του κυκλικού λιθόστρωτου στο χώρο 50 έχει το σύγχρονο παράλληλό του στην 
Ολυµπία, που ερµηνεύεται εκεί ως εστία ή βωµός. Τα στρώµατα στις Λιθαρές δεν παρουσιάζουν 
τίποτα το ιδιαίτερο, ώστε να εξηγείται η κυκλική κατασκευή ως εστία, αλλά η σύνθεση του εδάφους 
στο χώρο 50 και το γειτονικό 15 είναι διαφορετική από τον υπόλοιπο οικισµό, που ίσως φανερώνει ότι 
ο χώρος 50 ήταν πιθανότατα υπαίθριος». Τζαβέλλα-Evjen 1984, 94. Βλ. και σελ. 202 για τις αναλύσεις 
του χώµατος. 
239 Γιαλούρης 1964, 174-6.  
240 Warner 1994, 188. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πίνακας 10. Κυκλικές πλατφόρµες/κρηπίδες σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ 
 

Υπαίθριος χώρος Οικισµός  
∆ΡΟ ΠΛΑ ΑΚ.Χ ΑΥΛ 

∆ιάµετρος  Περιχείλωµα  
 

Συνευρήµατα Χρονολόγηση 

Θερµή ΙΙ   *  1.20-2.00   ΠΕΧ Ι 
Ηραίον Ι   *  1.60   ΠΕΧ ΙΙ 
Λιθαρές   *     ΠΕ ΙΙ 
Ολυµπία 2   *    Ίχνη καύσης ΠΕ ΙΙΙ-ΜΕ 
Karatas V   *  0.95 –2.53  *  ΠΕΧ ΙΙ 
Karatas VI   *  0.95-1.70  * Κεραµ.-Υφαντ. Βάρη- Μυλόλιθοι ΠΕΧ ΙΙΙ 
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1. Λίθινες κρηπίδες 
 Τέτοιες κατασκευές υπάρχουν στη Θερµή και το Ηραίον. Στους υπαίθριους 

χώρους στη Θερµή Ι, απαντούν µεµονωµένες (περιοχή Ν2) ή σε οµάδες (περιοχή Ε7), 
ενώ στη Θερµή ΙΙ µόνο µεµονωµένες (περιοχή Λ1 και Ε5) (Εικ. 10, 11). 
Αποτελούνται από δύο έως τρεις παράλληλες σειρές από πέτρες (απόσταση 0.20-
0.30) που συνιστούν τη σταθερή υποδοµή (ύψ. 0.20-0.40) επάνω στην οποία 
διαµορφωνόταν µε σχιστόπλακες (0.30-0.40x0.40-1.20) η χρηστική τους επιφάνεια. 
Το µέγεθός τους φτάνει από 2.40x1.80, µέχρι 4.60x2.20241. Στα Β του µεγαροειδούς 
κτηρίου στο Ηραίον Ι, η πλατφόρµα (2.30x1.70) σώζεται µόνο κατά την υποδοµή της 
και οι σειρές λίθων βρίσκονται σε απόσταση 0.30. Πιθανολογείται η επίστρωσή τους 
µε πηλό, ή κατά την Κουκά, µε µια πρόχειρη, πιθανότατα, κατασκευή από καλάµια 
και άλλα φθαρτά υλικά, γεγονός που οδηγεί σε µια αποθηκευτική χρήση242.  

2. Πλακοστρωµένες επιφάνειες  
 Απλούστερης µορφής είναι ανάλογες δοµές σε άλλους οικισµούς. Στους 

υπαίθριους χώρους της ΠΕΧ οι σχετικές δοµές είναι όλες λίθινες, µε εξαίρεση µία 
από τα Λιµενάρια, που είναι από πηλό. 

Στα Β∆ της οικίας Β στην Άργισσα, αποκαλύφθηκε µια πλακοστρωµένη 
επιφάνεια από µικρούς αργούς λίθους (1.00x0.90)(Εικ. 4), η οποία θεωρήθηκε ότι 
στέγαζε ανωδοµή από φθαρτά υλικά. Στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν όστρακα 
αγγείων και τρεις µυλόλιθοι243. 

  Στον Προσκυνά, µια ανάλογη τετράγωνη κατασκευή (1.40x1.40) χρησίµευε 
πιθανότατα ως υπαίθριος πάγκος εργασίας244. 

Στη Μάνικα, και ειδικότερα στον τοµέα ΙV, στο εσωτερικό πιθανής 
λιθόστρωτης αυλής σπιτιού, µια ορθογώνια δοµή (2.20x1.20) χαρακτηρίζεται ως 
«τροφοπαρασκευαστικός (;) χώρος» (Εικ. 27)245. 

Στην Ολυµπία 1 µια ανάλογη µικρή δοµή (0.70x0.50) αποκαλύφθηκε στο όριο 
πρωιµότερου ΠΕ ΙΙ τύµβου (Εικ. 46, 47). Στα Α της υπήρχε και άλλο λίθινο 
κρηπίδωµα, µήκους 2.60, στο οποίο βρέθηκε ένας µικρός χάλκινος πέλεκυς. Το 
σύνολο αυτό ερµηνεύεται ως βωµός246 . 

Στο Besik Yassi-Tepe, µια δοµή από επίπεδες πλάκες έχει διαµορφωθεί στην 
ίδια την επιφάνεια του εδάφους (Εικ. 66)247.  

Η µοναδική τέτοια δοµή που είναι κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από πηλό 
αποκαλύφθηκε στην πιθανή αυλή οικίας στα Λιµενάρια. Περιγράφεται ως µια 
στρώση πηλού, «πιθανόν έδρανο», δίπλα στο οποίο βρέθηκαν, σε στρώµα στάχτης, 
δυο αγγεία in situ (Εικ. 3)248. 

 
Συνοψίζοντας, η ανωδοµία από φθαρτά υλικά που προτείνεται για τις υπό 

µελέτη κατασκευές στη Θερµή, το Ηραίον και την Άργισσα, καθώς και ο προτεινόµε-
νος αποθηκευτικός χαρακτήρας εκείνης στην Άργισσα δεν στοιχειοθετούνται µε 
ασφάλεια. Πιθανότερη είναι η ερµηνεία τους ως θρανίων, κρηπίδων και γενικότερα 
επιφανειών εργασίας, που δικαιολογεί την τροφοπαρασκευαστική και βιοτεχνική όσο 
και, ενδεχοµένως, τη θρησκευτική τους χρήση.  

                                                 
241 Κουκά 1997, 471, 475. 
242 Kouka 2002, 288. 
243 Hanschmann, Milojcic 1976, 16. 
244 Zachou 2004, 1269. 
245 Σάµψων 1985 α, 64. 
246 Rambach 2002, 194. 
247 Korfmann 1986, 306. 
248 Μαλαµίδου, Παπαδόπουλος 1997, 586. 



 
Υπαίθριος χώρος Οικισµός  

∆ΡΟ ΠΛΑ ΑΚ.Χ ΑΥΛ 
∆ιαστάσεις  Παράλληλες 

σειρές υποδοµής, 
απόσταση 

Συνευρήµατα Χρονολό-
γηση 
 

Θερµή Ι     2.40x1.80  
4.60x2.20  

0.20-0.30  ΠΕΧ Ι 

Θερµή ΙΙ     (1.60x3.00) (0.20-0.40)  ΠΕΧ Ι 
Ηραίον Ι   *  2.30x1.70 0.30  ΠΕΧ ΙΙ 
         
Άργισσα    *    - Κεραµεική-µυλόλιθοι  ΠΕΧ ΙΙΙ 
Μάνικα     *    ΠΕ ΙΙ 
Προσκυνάς    *  1.40x 1.40  -  ΠΕ ΙΙ 
Ολυµπία 1   *  0.70x0.50  -  ΠΕ ΙΙΙ 
Besik Yassi Tepe  *     -  ΠΕΧ Ι 
         
Λιµενάρια     *   Ίχνη καύσης-κεραµεική ΠΕΧ Ι 
 
 
 

Πίνακας 11. Ορθογώνιες πλατφόρµες/κρηπίδες σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ 
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Εξάλλου, τέτοιες δοµές είναι εξαιρετικά συνήθεις και στο εσωτερικό των οικιών. 
Λίθινες κυκλικές πλατφόρµες έχουν βρεθεί σε σπίτια στη Θερµή ΙΙ249. Ενώ, 

ηµικυκλικές πήλινες (0.60-0.70) υπάρχουν στο Αρχοντικό και ανάλογες λίθινες στην 
Τροία ΙΙg 250. Εκεί φαίνεται ότι εξυπηρετούσαν κατά κανόνα τροφοπαρασκευαστικές 
ή εργαστηριακές δραστηριότητες, όπως το άλεσµα ή/και το στέγνωµα των καρπών, 

και άλλες εργασίες251. 
Στο Αρχοντικό υπάρχουν και ορθογώνιες πλατφόρµες που επίσης είναι 

κατασκευασµένες από πηλό252. Στην Πολιόχνη, χρησιµοποιούνται σε όλες τις φάσεις 
κρηπίδες από µικρούς πακτωµένους λίθους, αλλά και επιφάνειες από πλακαρούς 
λίθους εδρασµένους στο επίπεδο του δαπέδου της οικίας253. Στο εσωτερικό 
µεγαροειδούς κτηρίου στη Μύρινα δύο επίπεδες πλάκες στερεωµένες στο φυσικό 
έδαφος ερµηνεύτηκαν ως κατασκευή για την απόθεση στερεών προϊόντων254. Στη 
Θερµή ΙΙ υπάρχουν κτιστά ορθογώνια συµπαγή κρηπιδώµατα (3.00x1.00 ύψ. 0.20)255. 

Στην οικία 102 της Τροίας Ib έχουν βρεθεί δυο ορθογώνιες πλατφόρµες 
(2.00x0.90, ύψ. 0.30 και 2.35x1.70, ύψ. 0.50)256. Ενώ, πλακαροί λίθοι εδρασµένοι 
στα δάπεδα υπάρχουν και στο εσωτερικό των οικιών στο Besik Yassi-Tepe257. 

Κατά την Κουκά, οι ορθογώνιες κρηπίδες στο εσωτερικό των οικιών «ανάλογα 
µε τη θέση και το µέγεθός τους, χρησίµευαν για αποθήκευση, εργασία ή και ύπνο»258, 
κάτι που έχει υποστηριχθεί και από άλλους µελετητές259.  

 

                                                 
249 Κουκά 1997, 475. 
250 Αντίστοιχα Παπανθίµου, Πιλαλή 2004, 38. Blegen et al. 1950, 332. 
251 Κουκά 1997, 475, Παπανθίµου, Πιλαλή 2004, 38, Merousis 2004, 1294. 
252 Παπανθίµου, Πιλαλή 2004, 38. 
253 Kouka 2002, 107. 
254 Αχειλαρά 1997, 299 
255 Κουκά 1997, 475. 
256 Blegen et al. 1950, 93. 
257 Korfmann 1986, 306-307. 
258 Κουκά 1997, 475. 
259 Blegen et al. 1950, 93. 
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5. Λακκοειδείς δοµές. Λάκκοι – Βόθροι (Πιν. 12) 
 Πρόκειται για ορύγµατα µε ακανόνιστο, συνήθως, κυκλικό ή ελλειπτικό σχήµα. 

Στην απλή τους µορφή είναι σκάµµατα στο φυσικό έδαφος ή στον βράχο µε διατοµή 
σχήµατος U ή κόλουρου κώνου. Συχνά, έχουν τοιχώµατα καλυµµένα µε πηλό ή 
πέτρες. Η διάµετρός τους κυµαίνεται από λίγα εκατοστά έως 2.50, και το βάθος τους 
ποικίλλει από µερικές δεκάδες εκατοστά έως το 1.50.  

Στα ΝΑ πασσαλόπηκτης οικίας στο Ντικιλί Τας (τοµέας VΙ Γ), υπάρχει ένας 
µάλλον υπαίθριος χώρος µε τρεις τουλάχιστον λάκκους. Αυτοί έχουν διανοιχτεί στο 
στρώµα καταστροφής της υποκείµενης χαλκολιθικής φάσης. «Πιθανότατα, πρόκειται 
για λάκκους απορριµµάτων, αφού στο εσωτερικό τους βρέθηκαν θραύσµατα αγγείων 
και οστών ζώων, όστρακα και απανθρακωµένοι καρποί µέσα σε στρώµα στάχτης»260. 

Στο τετράγωνο QO A στους Σιταγρούς Vb, ανάµεσα στις πήλινες κυκλικές 
κατασκευές, βρέθηκε και ένας λάκκος (Εικ. 1) επιχρισµένος µε πηλό (βάθ. 0.70)261. 

 Στην Άργισσα, σε υπαίθριο χώρο στα Β της οικίας Β, ένας ωοειδής λάκκος 
ήταν ίσως υποδοχέας βυθισµένου στο έδαφος αγγείου, αφού περιείχε, ακριβώς, τµή-
µατα πιθανόν του ίδιου του πήλινου σκεύους262. 

Σε υπαίθριο χώρο στο Ηραίο Ι, αποκαλύφθηκαν δύο λάκκοι (διάµ. 1.00-2.00, 
βάθ. 1.00) που ήταν εν µέρει επενδεδυµένοι µε πηλό (Εικ. 17)263. 

Στον Προσκυνά, βρέθηκαν επίσης δύο λάκκοι. Ο ένας ήταν κυκλικός µε 
τοιχώµατα καλυµµένα µε πηλό, και µε δάπεδο το φυσικό χώµα. Είχε πιθανότατα 
χρησιµοποιηθεί για αποθήκευση καρπών. Ο άλλος περιείχε οστά αρνιού και 
µοσχαριού, και γειτνίαζε µε κυκλική δοµή, που απέδωσε οστά ταύρου (βλ. 
παραπάνω). Το σύνολο έχει, έτσι, ερµηνευτεί ως χώρος άσκησης τελετουργικών 
δραστηριοτήτων264 (Εικ. 18). Άλλοι τρεις λάκκοι (διάµ. 1.30-2.50, βάθ. 0.60), 
βρέθηκαν έξω από τα σπίτια του οικισµού. Ήταν οριοθετηµένοι από µικρούς λίθους, 
καλυµµένοι µε πηλό και είχαν για δάπεδο το φυσικό βράχο265. 

Στον Ορχοµενό, οι φάσεις της ΠΕ ΙΙ β και ΠΕ ΙΙΙ περιόδου χαρακτηρίζονται 
από την ύπαρξη µεγάλου αριθµού κοιλοτήτων, που µάλλον βρίσκονται κατά κανόνα 
σε υπαίθριους χώρους. Στην ΠΕ ΙΙ Β ανήκουν τρεις τουλάχιστον µικρές και αβαθείς 
κοιλότητες, µε τοιχώµατα χωρίς επίχρισµα και πυθµένα από πλακοειδείς λίθους, που 
ίσως ήταν θήκες αγγείων. Στην ΠΕ ΙΙΙ ανήκουν 37 λάκκοι. Η διάµετρός τους ενίοτε 
ξεπερνά το 1.00, ενώ το βάθος τους κυµαίνεται από 1.00 έως 1.50, και τα τοιχώµατά 
τους ήταν επιχρισµένα µε πηλό266.      

Στην Εύτρηση Α, ένας λάκκος έχει αποκαλυφθεί (Εικ. 20) σε πλακοστρωµένη 
περιοχή, που είναι πρωιµότερης φάσης από εκείνη της εστίας και της κυκλικής δοµής 
(βλ. παραπάνω). ∆εν αναφέρονται σχετικά ευρήµατα267. 

Στη Μάνικα, «λαξευτοί αποθέτες υπάρχουν µέσα ή κοντά στα κτήρια και το 
πιθανότερο είναι να πρόκειται για χώρους απορριµµάτων268». ∆εν παρέχονται, ωστό-
σο, περισσότερα στοιχεία.  

                                                 
260 Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1993, 138.  
261 Renfrew et al. 1986, 187. 
262 Hanschmann, Milojcic 1976, 16. 
263 Kouka 2002, 287. 
264 Zachou 2004, 1270-71. 
265 Ό.π. 1268. 
266 Τουλούµης 1994, 49. 
267 Caskey, Caskey 1960, 137-8. 
268 Σάµψων 1985 α, 323. 



Υπαίθριος χώρος Επίχρισµα Ευρήµατα Οικισµός 
∆ 
Ρ 

Π 
Λ 

Α 
Χ 

Α 
Υ 

∆ιάµετρος Βάθος 
Με  Χωρίς  Στάχτη  Οστά  Καρποί  Κερα-

µεική  

Χρήση-  
Ερµηνεία  

Χρονο-
λόγηση 

Ντικιλί Τας   *      *  *  Απορρ. ΠΕΧ Ι 
Σιταγροί    *          Αποθ. ΠΕΧ ΙΙΙ 
Λιµενάρια     *         Απορρ. ΠΕΧ Ι 
Άργισσα    *  0.60x0.80   *    * Υποδ.Αγ ΠΕΧ ΙΙΙ 
Ηραίον Ι   *  1.00-2.00 1.00 *       ΠΕΧ ΙΙ 
Προσκυνάς    *    *      Αποθ. ΠΕ ΙΙ 
Προσκυνάς    *     ;  ;   Τελετ. ΠΕ ΙΙ 
Προσκυνάς 2   *  1.30-2.50 0.60 *       Αποθ. ΠΕ ΙΙ 
Ορχοµενός Β   *     *      ΠΕ ΙΙ 
Ορχοµενός Γ     ^ 1.00  1.00-1.50 * *      ΠΕ ΙΙΙ 
Εύτρηση Α   *          Αποθ.; ΠΕ Ι 
Μάνικα     ;         Απορρ. ΠΕ ΙΙ 
Ραφήνα 2   *  2.00x 2.50 0.50  *    * Απορρ. ΠΕ ΙΙ 
Λαµπρικά    *  1.50 0.50        
Λαµπρικά    *  0.19 0.10 *       
Λαµπρικά    *  1.00 0.50       

Εργα-
στηρια-
κοί   

Ρουφ    *  1.30x1.50 0.30  *  *  *  ΠΕ ΙΙ 
Άλιµος    *     *    * Εργαστ.  
Ζυγουριές    *  1.10-1.45 

1.45-1.85  *       ΠΕ ΙΙ 

Τσούγκιζα Α   *  0.80-1.10   *     Αποθ.; ΠΕ Ι 
Λέρνα IV    *  0.60-1.00   * * * * * Αποθ. ΠΕ ΙΙΙ 
Ά.∆ηµήτριος   *  0.77-0.80 0.48-0.80 *  * *  * Αποθ.; ΠΕ ΙΙ α 
Κάτω Ακρωτήρι   *       *  * Τελετ.;  
Χαµαλεύρι Τσαµπακάς   *     *  *  * Απορρ.  
Χαµαλεύρι Μπολάνης   *     *    * Τελετ.;  
Τροία ΙΙ d 1    * 0.70-1.35 0.35-1.00 * *  *  * Αποθ.; ΠΕΧ ΙΙ 
Karatas I III      0.90-2.00 1.38   * *  * Αποθ. ΠΕΧ Ι 
Karatas VI            * Αποθ. ΠΕΧ ΙΙΙ 
 
 

Πίνακας 12. Λάκκοι-βόθροι σε υπαίθριους χώρους στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
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         Στη Ραφήνα 2, κοντά στο ορθογώνιο κτίσµα (βλ. παραπάνω), υπάρχει ωοειδής 
λάκκος (2.00x2.50, βάθ. 0.50) σκαµµένος στον φυσικό βράχο. Περιείχε µεγάλο 

αριθµό σκωριών σε βώλους, από την εκκαµίνευση µεταλλεύµατος, καθώς και όστρα-
κα αγγείων, κοµµάτια πήλινων κογχλιαρίων ή αρυτήρων, ένα µικρό πήλινο χωνί, και 
τµήµατα «της εκ πηλού µεταλλευτικής καµίνου». Στον χώρο αυτό πιθανολογείται η 
ύπαρξη εργαστηρίου χαλκουργίας, του οποίου οι απορρίψεις συγκεντρώνονταν στο  

βόθρο269. 
Ένα σύνολο λάκκων αποκαλύφθηκε στα Λαµπρικά (Εικ. 31). Πρόκειται για ένα 

ευµεγέθη κεντρικό ακανόνιστα κυκλοτερή βύθισµα (διάµ. 1.50, βάθ. 0.50), το οποίο 
περιέβαλλαν δυο σειρές κοιλοτήτων (διάµ. 0.19, βάθ. 0.10) και ακόµη δύο 
µεγαλωποί λάκκοι εκατέρωθεν αυτών (διάµ. 1.00, βάθ. 0.50). Άλλο µεγάλο 
ελλειψοειδές σκάµµα βρέθηκε στα Α της οµάδας αυτής. Ενώ οι µεγαλύτεροι λάκκοι 
δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη διαµόρφωση, οι µικρές κοιλότητες, εκτός από τη 
διάταξή τους σε δυο σειρές, ήταν επιπλέον επενδεδυµένες µε επίχρισµα από 
ασβεστούχα ύλη. Οι λάκκοι του πρώτου συνόλου ήταν κενοί ευρηµάτων, ενώ, 
αντίθετα, ο άλλος περιείχε «θραύσµατα λιθαργύρων µαζί µε άλλα απορρίµµατα 
(κεραµική, εργαλεία, κ.λπ.)». Στο σύνολό τους οι δοµές αυτές ερµηνεύονται ως µέρη 
εργαστηρίου µεταλλουργίας αργύρου270.   

∆υτικά του πεταλόσχηµου κτίσµατος στο Ρουφ, σε υπαίθριο, µάλλον, χώρο 
αποκαλύφθηκε ωοειδής λάκκος (1.30x0.50, βάθ. 0.30) µε όστρακα, καµένα χώµατα 
και οστά ζώων271.  

Στην πρώτη φάση του οικισµού στον Άλιµο ανήκουν πέντε λάκκοι ακανόνιστου 
σχήµατος, και ένας µικρότερος κυκλικός, όλοι λαξευµένοι στον φυσικό βράχο (Εικ. 
35, 36) Οι επιχώσεις των δύο από αυτούς «περιείχαν όστρακα αγγείων µε σαφή ίχνη 
µετάλλου στην επιφάνειά τους και πήλινα εργαστηριακά σκεύη, που φαίνεται ότι 
είχαν σχέση µε µεταλλουργικές εργασίες»272. 

Στις Ζυγουριές, στα Β του κύριου ανασκαφικού τοµέα, σε πιθανή αυλή της 
οικίας U, υπήρχε λάκκος επενδεδυµένος µε µικρές πέτρες. Στο ∆ τµήµα του λόφου 
δυο ακόµη λάκκοι ήταν σκαµµένοι στον φυσικό βράχο. Έχουν τη µορφή σφαιρικού 
πιθαριού, µε µεγαλύτερη διάµετρο στον πυθµένα τους (1.10-1.45 και 1.45-1.85), και 
ενώνονταν µεταξύ τους στα µισά τους βάθους τους273 . 

Από την πρώτη φάση κατοίκησης του οικισµού στην Τσούγκιζα Α, προέρχονται 
δεκατρείς τουλάχιστον λάκκοι µε όστρακα αγγείων. Καθώς τριγύρω δεν υπάρχουν 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, είναι πιθανή η υπαίθρια θέση τους274.  

Σε όλη την περίοδο κατοίκησης του οικισµού στη Λέρνα έχουν επισηµανθεί 425 
λάκκοι. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες για την ακριβή χωρική διασπορά τους, πάντως η 
υπαίθρια θέση πολλών θεωρείται βέβαιη. Στη Λέρνα ΙV, ανήκουν 280 λάκκοι (διάµ. 
0.60-1.00) µε οστά ζώων, ίχνη καύσης και όστρακα αγγείων275. 

Στον Άγιο ∆ηµήτριο, κοντά στην οικία Β, αποκαλύφθηκε λάκκος σχήµατος U, 
χωρίς να αναφέρονται σχετικά συνευρήµατα (Εικ. 44)276. 

Στο Κάτω Ακρωτήρι της Αµοργού, κοντά και µάλλον έξω από τον ΠΚ οικισµό 
αποκαλύφθηκαν δύο σπηλαιώδεις ρωγµές, πλήρεις θραυσµάτων αγγείων, όστρεων 

                                                 
269 Θεοχάρης 1951, 80-81. 
270 Κακαβογιάννη 2005, 45-46. 
271 Πετριτάκη 1980, 153. 
272 Καζά-Παπαγεωργίου 1993, 66. 
273 Blegen 1928, 26. 
274 Pullen 1990, 336. 
275 Caskey, Caskey 1960, 294-5. 
276 Zachos 1987, 160. 
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και οστών ζώων. Ανάµεσά τους υπήρχε επιµήκης λάκκος, διανοιγµένος στο στέρεο 
έδαφος (µήκ. 2.80, πλάτ. 2.30, βάθ. µεγαλύτερο του 1.00), µε ανώµαλα τοιχώµατα  
και πυθµένα. Εντός του βρέθηκαν όστρακα και ακέραια αγγεία, και σφοντύλια. Ο 
ανασκαφέας δεν ασπάζεται την ιδέα του απορριµµατικού λάκκου και θεωρεί ότι το 
σύνολο αυτό παραπέµπει σε «λείψανα θυσιών ή εναγισµάτων ή περιδείπνων»277.  

Στο Χαµαλεύρι, σε υπαίθριο χώρο στα Ν της οικίας Τζαµπακάς, έχουν 
αποκαλυφθεί «απορριµµατοφόροι λάκκοι, µε πολλή κεραµεική, κόκκαλα ζώων, 
πεταλίδες, ολόκληρα αγγεία, απολεπίσµατα οψιανού, τµήµατα λίθινων σκευών και 
λίθινα εργαλεία (Εικ. 61 )278. Στο Χαµαλεύρι και πάλι, αλλά στη θέση Μπολάνης, 
(εικ. 62), τέσσερεις λάκκοι-ορύγµατα, χαρακτηρίστηκαν «µεγάλοι λάκκοι 
απορριµµάτων»279. Στα Α του χώρου υπήρχε ένας αβαθής και επιµήκης λάκκος 
(λάκκος Σ), και στα ΒΑ δύο ορύγµατα. Στο ένα από αυτά βρέθηκε καπάκι πίθου µε 
µεγάλη κεντρική κυκλική οπή, όπου πατούσε η βάση κυλινδρικού αγγείου, από το 
οποίο έλειπε όλος ο πυθµένας. Η κατασκευή αυτή δίνει την εντύπωση ότι προοριζό-
ταν για την υποδοχή υγρού που για κάποιο λόγο έπρεπε να φθάσει ως τον φυσικό 
βράχο. Ένας τέταρτος λάκκος, (λάκκος Ο), στα Ν της εγκατάστασης είχε δυσερ-
µήνευτες κοιλότητες στον πυθµένα του και περιείχε 22 άωτα κύπελλα και ένα καµένο 
πήλινο δίσκο από τον πυθµένα κυλινδρικού σκεύους280. Παρόλο που δεν επιχειρείται 
κάποια αναλυτικότερη ερµηνεία για τους λάκκους αυτούς, η απορριµµατική χρήση 
τους µάλλον δύσκολα τεκµηριώνεται. 

Σε υπαίθρια αυλή της φάσης II d της Τροίας 1, αποκαλύφθηκαν 13 λάκκοι, 
(διάµ. 0.70-1.35, βάθ. 0.35-1.00) (Εικ. 63, 64). Κάποιοι ήταν απλά λαξεύµατα και 
κάποιοι άλλοι επιχρισµένοι. Ένας περιείχε καµένα κοµµάτια πηλού, οστά ζώων, 
όστρακα αγγείων και υφαντικά βάρη281.  

Οι λάκκοι συγκεντρώνονται στο Ν∆ άκρο του οικισµού στο Karatas κατά τις 
φάσεις Ι-ΙΙΙ (Εικ. 71). Είναι µεγάλων διαστάσεων (διάµ. 0.90-2.00) µε κάθετα 
τοιχώµατα, και βάθος που φτάνει ενίοτε και το 1.38. Ερµηνεύονται ως σιλό, και η 
συγκέντρωση των δοµών στο όριο του οικιστικού χώρου δείχνει µια οργανωµένη 
κοινοτική αποθηκευτική στρατηγική. Λάκκοι οµοίων διαστάσεων είναι, συγχρόνως, 
διασκορπισµένοι και σε άλλα σηµεία της εγκατάστασης και καλύπτουν προφανώς 
αυτοί, οικιακές και οικογενειακές ανάγκες. Λάκκοι δεν υπάρχουν κατά τη φάση ΙV. 
Ενώ στις φάσεις Vκαι VI, λάκκοι βρίσκονται µόνο µέσα στον οικισµό. Έτσι, στον 
τοµέα 35/37, στη φάση VI, υπήρχε στα Β της οικίας 35/37-c-1 ένας λάκκος 
οριοθετηµένος εν µέρει από λίθους που περιείχε τα όστρακα µιας πρόχου (Εικ. 73)282.  

 
Συνοψίζοντας, ένα βασικό πρόβληµα µε τις λακκοειδείς δοµές αφορά κυρίως 

την αναγνώριση του εκάστοτε χαρακτήρα τους και πολλοί µελετητές επιχείρησαν 
ακριβώς να ερµηνεύσουν τη χρήση και τη λειτουργία τους283, ως αποθηκευτικών, 
απορριµµατικών αλλά και ως εστιών ή υπόσκαφων φούρνων, ή ακόµη και 
τελετουργικών βόθρων. Σε µερικές περιπτώσεις, οι συνάφειές τους δείχνουν την 
βιοτεχνική τους χρήση, ως βοηθητικών δοµών διατήρησης νερού ή µεταλλευτικών 
εργαστηριών κ.λπ.. Όταν οι ανασκαφείς τους θεωρούν αποθηκευτικούς ή 

                                                 
277 Τσούντας 1898, 166. 
278 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 α, 38-39. 
279 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 β, 45.  
280 Ό.π. 46. 
281 Blegen et al. 1950, 278-280. 
282 Warner 1994, 45, 170, 181. 
283 Ενδεικτικά: Hutchinson 1935, 1-19. Hutchinson 1936, 55-64. Marinatos 1968, 89-90. Strasser 1999, 
813-817. 
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τελετουργικούς συνήθως τους ονοµάζουν βόθρους, ενώ όταν τους αποδίδεται 
απορριµµατική χρήση, τους χαρακτηρίζουν αποθέτες ή λάκκους.  

 
Η Alram-Stern πιστεύει ότι αποθηκευτικοί είναι µόνο οι πηλεπένδυτοι 

λάκκοι284, και η Παντελίδου-Γκόφα υποστηρίζει ότι «η προχειρότητα της 
κατασκευής, η ακαθόριστη µορφή και ο τυχαίος τρόπος λάξευσης των παρειών και 
του πυθµένα», είναι χαρακτηριστικά των απορριµµατικών λάκκων285. ∆ιάκριση σε 
απλά και επικονιαµένα ορύγµατα κάνει και ο Τh. Strasser286. Ωστόσο, πειραµατικά 
έχει αποδειχτεί πως η επένδυση µε πηλό δεν είναι πάντα απαραίτητη για την 
αποθηκευτική χρήση287.  

Το πιο συχνό εύρηµα στο εσωτερικό των λακκοειδών δοµών είναι η στάχτη, 
και, µαζί οστά, καρποί δηµητριακών και όστρακα αγγείων. Τα ευρήµατα αυτά άλλοτε 
ερµηνεύονται ως σκουπίδια, και άλλοτε ως προφυλαγµένα είδη. Στην δεύτερη 
περίπτωση, ενδέχεται οι κοιλότητες να αποτελούν απλώς υποδοχές των αγγείων µε 
προϊόντα (Άργισσα, Ορχοµενός Β, και σε οικίες στη Θερµή ΙΙΙ-ΙV). Τις περισσότερες 
φορές, όµως, η αποθήκευση π.χ. δηµητριακών µέσα στους λάκκους είναι άµεση. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε πολλά εθνοαρχαιολογικά παραδείγµατα, θεωρείται πιθανή και 
η χρήση της φωτιάς σε τέτοια ορύγµατα, για το στέγνωµα των τοιχωµάτων και την 
ενδεχόµενη καταστροφή µικροοργανισµών, βλαβερών για τα διατροφικά προϊόντα288. 
Για τη διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας και υγρασίας στο εσωτερικό τους, και την 
επαρκή συντήρηση των προϊόντων µετά την απόθεσή τους, οι δοµές αυτές συχνά 
καλύπτονταν και σφραγίζονταν µε στάχτη, άµµο, άχυρα και ξερά φύλλα289. Σπάνια 
παρατηρείται το γέµισµά τους µε λίθους µετά την τοποθέτηση των όποιων προϊόντων. 
Ενώ υπάρχουν δυο πιθανές ενδείξεις για επικάλυψή τους µε πλακαρούς λίθους (Άγιος 
Κοσµάς, Τροία)290.  

Απορριµµατικοί, από την άλλη, ήταν ίσως αυτοί στο Κάτω Ακρωτήρι, τη 
Ραφήνα 2, και την οικία Τζαµπακάς στο Χαµαλεύρι.  Μικρός µόνο αριθµός λάκκων 
σχετίζεται µε ειδικά ευρήµατα, οπότε θεωρείται πιθανή η σχέση µε αποστραγγιστικές 
(Κολώνα 5), εργαστηριακές (Λαµπρικά, Άλιµος Α), ή τελετουργικές δραστηριότητες 
(Προσκυνάς, Χαµαλεύρι, θέση Μπολάνης(;)).  

Οι λάκκοι που βρίσκονται µέσα σε σπίτια δεν διαφέρουν σηµαντικά από 
εκείνους έξω από αυτά. Για παράδειγµα, λιθεπένδυτοι λάκκοι είναι γνωστοί σε µια 
οικία στις Λιθαρές αλλά και σε υπαίθριο χώρο στις Ζυγουριές. Οι περισσότεροι 
οικιακοί λάκκοι είναι επιχρισµένοι µε πηλό, εκτός και αν πρόκειται για θήκες 
αγγείων, όπως οι κοιλότητες στη Θερµή Ι291. 

Λάκκοι έχουν, εποµένως, βρεθεί σχεδόν σε όλους τους γνωστούς ηπειρωτικούς 
οικισµούς, καθώς και στα νησιά του Β. και του ΒΑ. Αιγαίου. Εξαίρεση αποτελεί ίσως 
η Κρήτη, όπου τέτοιες δοµές διαπιστώνονται κατά την ΜΜ Ια, δηλαδή στο τέλος της 
3ης χιλιετίας. Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις και για πρωιµότερους, που όµως είναι 
δύσκολο να εκτιµηθούν292. Οµοίως, η απουσία ανάλογων δοµών στις Κυκλάδες 
ενδέχεται να οφείλεται, ως ένα βαθµό, στην περιορισµένη έκταση των περισσότερων 
ανασκαφών.  
                                                 
284 Alram-Stern 2004, 268. 
285 Παντελίδου-Γκόφα, 1991, 179.  
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 76

Ενδιαφέρουσα είναι, τέλος, η πυκνότητα της διασποράς των γνωστών λάκκων 
στους αντίστοιχους ΠΧ οικισµούς. Σε µερικούς είναι ελάχιστοι (π.χ. Ντικιλί Τας, 
Λιµενάρια), και σε άλλους πολυπληθείς (π.χ. στον Ορχοµενό, τη Τσούγκιζα και τη 
Λέρνα). Γεγονός που αντανακλά προφανώς διαφορετικές πολιτισµικές πρακτικές ως 
προς την αποθήκευση ή τις απορρίψεις και τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται 
µε τους λάκκους.    
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6. Σύνοψη. Γεωγραφική και χρονολογική κατανοµή των υπαίθριων δοµών στους 
αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ  (Πίν. 13, Χάρτ. 2-4) 

 
Κατά την ΠΕΧ Ι στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τα νησιά του Βόρειου και 

Βορειανατολικού Αιγαίου υπαίθριες δοµές ανιχνεύονται σε οικισµούς που συνεχίζουν 
να κατοικούνται από τη Νεολιθική Περίοδο (Ντικιλί Τας, Λιµενάρια, Εµποριό), αλλά 
και σε νεοϊδρυµένες αυτή την περίοδο εγκαταστάσεις (Θερµή Ι-ΙΙΙ). Στις Κυκλάδες 
δεν υπάρχουν οικισµοί αυτής της περιόδου, ενώ στη Στερεά ενδείξεις µόνο δύο 
εγκαταστάσεις προσφέρουν πρώιµες πληροφορίες (Εύτρηση Α, Μερέντα), και δύο 
ακόµα από την Κρήτη (Κνωσός, Χαµαίζι Α). Στη δυτική και κεντρική Ανατολία 
τέτοιες δοµές βρίσκονται σε οικισµούς µε νεολιθική παράδοση (Demircihüyük K, O, 
Besik Yassi-Tepe) όσο και σε νέους (Karatas I-III). 

Κατά την ΠΕΧ ΙΙ δεν είναι γνωστές υπαίθριες κατασκευές στη Μακεδονία και 
τη Θεσσαλία, µάλλον λόγω της έλλειψης ανασκαφικών δεδοµένων για αυτήν την 
περίοδο. Αλλά και στο Βόρειο και Βορειανατολικό Αιγαίο µόνο δυο εγκαταστάσεις 
παρέχουν πληροφορίες (Εµποριό ΙV, Ηραίον Ι), ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στις 
Κυκλάδες (Σκάρκος, Χριστιανά). Ενώ, σε αυτή τη φάση ανήκει η πλειονότητα των 
δοµών στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, και πολλές 
αντίστοιχες στην Ανατολία (Τροία II d, Bakla Tepe, Karatas IV-V). 

Κατά την ΠΕΧ ΙΙΙ συναφή στοιχεία προσφέρουν οικισµοί της Μακεδονίας και 
της Θεσσαλίας (Σιταγροί Vb, Άργισσα) και µόνο µια θέση στο ΒΑ Αιγαίο (Κίτρινη 
Πολιόχνη). Λιγοστεύουν εξάλλου οι πληροφορίες από την υπόλοιπη ηπειρωτική 
Ελλάδα (Κολώνα V, Μύλος Χελιώτη, Τσούγκιζα Γ, Λέρνα ΙV, Ολυµπία 1, 2). Ενώ, 
σηµαντικές ενδείξεις αντλούµε τώρα από την Κρήτη (Μύρτος Φούρνου Κορυφή και 
κυρίως Χαµαλεύρι της ΜΜ Ια), και την Ανατολία (Τροία ΙV, Αφροδισιάδα, Karatas 
VΙ). 

Ειδικότερα: 
Πηγάδια που υπάρχουν τη Νεολιθική Περίοδο συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται 

κατά την ΠΕΧ (Εµποριό). Τα περισσότερα ιδρύονται, όµως, αυτή την εποχή. Στην 
ΠΕΧ Ι ανήκουν αυτά της Θερµής, της Κυανής Πολιόχνης και της Κνωσού, και 
κάποια που συνεχίζουν και στην επόµενη ΠΕΧ ΙΙ και την ΙΙΙ περίοδο (αντίστοιχα 
Θερµή, Πολιόχνη Κίτρινη). Τα υπόλοιπα κατασκευάζονται στην ΠΕΧ ΙΙ (Μάνικα, 
Βασιλική, Karatas V), και κάποια µόλις στην ΠΕΧ ΙΙΙ περίοδο (Μύλος Χελιώτη, 
Κatatas VI). 

Οι δεξαµενές µπορεί να ανήκουν στη µετάβαση από την ΤΝ στην ΠΕ Ι 
(Ζάγανι), ή στην ΠΜ ΙΙ (Μύρτος Φούρνου Κορυφή), αλλά και στην ΠΕΧ ΙΙΙ περίοδο 
(Τσούγκιζα Γ, Karatas VI) έως και την ΜΜ Ια (Χαµαίζι).  

Οι υπόλοιπες κατασκευές για το νερό χρονολογούνται σε διάφορες φάσεις της 
ΠΕΧ, αντανακλώντας µάλλον τις ανάγκες των οικισµών και της εποχής τους. Αγωγοί 
ανιχνεύονται κατά την ΠΕ ΙΙ (Μάνικα, Λέρνα ΙΙΙ, Ακοβίτικα) και την ΠΕΧ ΙΙΙ 
περίοδο (Πολιόχνη), αυλάκια στην ΠΕΧ Ι (Demircihüyük, Εύτρηση Α), ορθοστάτες 
για την προστασία από την υγρασία στην ΠΕ Ι και ΙΙ (Λαµπρικά, Ραφήνα, 
Ασκηταριό) και λάκκοι αποστράγγισης στην ΠΕ ΙΙΙ (Κολώνα V). ∆ιαρκέστερη 
χρήση είχαν µάλλον οι υδατοφράκτες στο Ντικιλί Τας (ΠΕΧ Ι-ΙΙΙ) και την Πολιόχνη 
(Πράσινη-Κόκκινη). Ενώ, αµφίβολη χρονολόγηση και αδιευκρίνιστη χρήση είχαν οι 
τάφροι στην Παλαιά Κοκκινιά της ΤΝ-ΠΕ Ι, και στο Karatas και τα Λαµπρικά της 
ΠΕΧ Ι περιόδου, συνεχίζοντας, πιθανόν, µια νεολιθική παράδοση.    

Ως προς τις δοµές για τη φωτιά, εστίες υπάρχουν σε υπαίθριους χώρους σε όλη 
τη διάρκεια της ΠΕΧ. Κατά την ΠΕΧ Ι, απαντούν στα Λιµενάρια, και την Εύτρηση  



 
Οικισµός ΠΕΧ Ι ΠΕΧ ΙΙ ΠΕΧ ΙΙΙ 

∆οµή Π ∆ Τ Ε Φ Σ Ο Χ Κ Ω Λ Π ∆ Τ Ε Φ Σ Ο Χ Κ Ω Λ Π ∆ Τ Ε Φ Σ Ο Χ Κ Ω Λ 
Ντίκιλι Τας   *        *                       
Σιταγροί Vb                            *     * 
Λιµενάρια     *      * *                       
Άργισσα                           *      * * 
Πολιόχνη Κιτ.                       *  *  *  *     
Μύρινα ΙΙΙ      * *                           
Θερµή Ι *         *                        
Θερµή ΙΙ *  *      * *                        
Θερµή ΙΙΙ   *                               
Θερµή ΙV                                  
Θερµή V                                  
Εµποριό ΙV            *   *  *                 
Ηραίον Ι                  *  * * *            
Προσκυνάς                 * *    * *            
Λιθαρές                    *              
Εύτρηση Α   * *  *     *                       
Εύτρηση Β                              *    
Θήβα               *                   
Ορχοµενός Α                 *                 
Ορχοµενός Β                  *     *            
Ορχοµενός Γ                                  * 
Μάνικα             *  *       * ;            
Ερέτρια                  *                 
Ραφήνα 1              *    *                
Ραφήνα 2                  *                
Ασκηταριό               *     *               



Ζάγανι  *                                
Λαµπρικά    *        *                       
Ρουφ                    *   *            
Άγ. Κοσµάς                   ;                
Άλιµος Α                      *            
Κολώνα V                         *  *       
Ζυγουριές                  *    *            
Μ. Χελιώτη                       *           
Τσούκιζα Α           *                       
Τσούγκιζα Β                 ; *                
Τσούγκιζα Γ                        *          
Λέρνα ΙV                                 * 
Ά. ∆ηµήτριος                      *            
Βοϊδοκοιλιά                 * *                
Ολυµπία 1                        *  *      *  
Ολυµπία 2                               *   
Αγία Ειρήνη   *                               
Καστρί                             *     
Σκάρκος                *                   
Χριστιανά                 *                 
Κνωσός  *                                 
Βασιλική                                  
Χαµαίζι Α      ;           ;                 
Χαµαίζι Β                        *          
Μύρτος              *               *      
Χαµαλέυρι Τζαµ.                                 * 
Χαµαλεύρι Μπο.                          *  *     * 
Ντέµπλα                   *                
Τροία ΙΙ d                      *            



Τροία ΙV                           *       
Besik Y-Τepe          *                        
Bakla Tepe                  *                
Demircihüyük   *    *                           
Αφροδισιάδα                             *     
Karatas Ι-III   *        *                       
Karatas IV                *                   
Karatas V            *    *  *  *  *            
Karatas VI                       * *  *     *  * 
 

 
Πίνακας 13. Συγκεντρωτικός πίνακας κατανοµής στον χώρο και τον χρόνο των υπαίθριων δοµών στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ 
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Α, κατά την ΠΕΧ ΙΙ στο Εµποριό ΙV, τη Θήβα, τον Σκάρκο και το Karatas ΙV, ενώ 
κατά την ΠΕΧ ΙΙΙ, στην Άργισσα, την Ολυµπία 1, το Χαµαλεύρι, θέση Μπολάνης, 

και το Karatas VΙ. 
Φούρνοι δεν έχουν βρεθεί κατά την ΠΕΧ Ι σε υπαίθριους χώρους, και γενικά 

σπανίζουν και στις άλλες περιόδους. ∆ύο παραδείγµατα της ΠΕ ΙΙ είναι αυτά στον 
Προσκυνά και την Κολώνα V, και τρία της ΠΕΧ ΙΙΙ στην Κίτρινη Πολιόχνη, την 
Τροία ΙV και το Karatas V. Κεραµεικοί κλίβανοι βρίσκονται κατά την ΠΕΧ ΙΙ στον 
Προσκυνά και το Karatas V. 

Στον τοµέα των υπαίθριων κτιστών δοµών αβέβαιης χρήσης, οι πρωιµότερες 
κυκλικές κατασκευές που εξετάστηκαν ανήκουν στην περίοδο µετάβασης από την 
ΤΝ στην ΠΕΧ στη Μύρινα και τη Μερέντα, ενώ στην ΠΕΧ Ι εκείνο στην Εύτρηση, 
και στην ΠΜ Ι οι πιθανές στο Χαµαίζι Α. Τα υπόλοιπα παραδείγµατα από τη Στερεά 
Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο ανήκουν όλα στην ΠΕ ΙΙ (α, β) και τα 
πιθανά από το Χαµαίζι Β στην ΠΜ ΙΙ. Στην τελευταία φάση της ΠΕΧ ΙΙΙ 
κατασκευάζονται οι πήλινες δοµές στους Σιταγρούς, στην ΠΜ ΙΙΙ το τοξοειδές κτίσµα 
στο Μύρτο Φούρνου Κορυφή, και στην ΜΜ Ια περίοδο ο καµπύλος τοίχος στη θέση 
Μπολάνης στο Χαµαλεύρι.  

Με ανάλογο τρόπο, στη µετάβαση από την ΤΝ στην ΠΕΧ Ι χρονολογούνται τα 
τετράπλευρα κτίσµατα στη Μύρινα και το Demircihüyük Κ, ενώ στην ΠΕΧ Ι εκείνα 
στο Demircihüyük Ο. Η πλειονότητα των δοµών ανήκει στην ΠΕΧ ΙΙ, στο Ηραίον Ι, 
τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, και στο Bakla Tepe. Ενώ, στην ΠΕΧ ΙΙΙ 
τοποθετούνται οι δοµές στο Καστρί και την Κίτρινη Πολιόχνη.  

Στην ΠΕ ΙΙ ανήκουν οι πεταλόσχηµες δοµές της Αττικής, ενώ στην ΠΕ ΙΙΙ 
περίοδο εκείνες της Εύτρησης Β. 

Ως προς τις δοµές για την εργασία, κυκλικές κρηπίδες/πλατφόρµες υπάρχουν 
στη Θερµή ΙΙ της ΠΕΧ Ι, και κατόπιν στο Ηραίον Ι και το Karatas V της ΠΕΧ ΙΙ. 
Ανάλογες δοµές υπάρχουν στο Karatas VI της ΠΕΧ ΙΙΙ, ενώ στη µετάβαση προς τη 
ΜΕΧ χρονολογείται εκείνη στην Ολυµπία 2.  

Η χρήση σύνθετων τετράπλευρων κρηπίδων στη Θερµή Ι-ΙΙ και Ηραίον Ι 
µοιάζει να περιορίζεται στην ΠΕΧ ΙΙ. Ενώ, πλακοστρωµένες επιφάνειες υπάρχουν 
ήδη στα Λιµενάρια και το Besik Yassi-Tepe κατά την ΠΕΧ Ι. Οι αντίστοιχες στον 
Προσκυνά και τη Μάνικα ανήκουν στην ΠΕ ΙΙ, ενώ αυτές στην Άργισσα και την 
Ολυµπία 1 στην ΠΕΧ ΙΙΙ.  

Τέλος, λάκκοι-βόθροι υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ΠΕΧ, σχεδόν παντού 
στο Αιγαίο. Σε κάποιους µάλιστα οικισµούς µε νεολιθική παράδοση, αυτές 
εξακολουθούν να αποτελούν σηµαντικό στοιχείο οργάνωσης του χώρου (Ντικιλί Τας, 
Λιµενάρια). Ωστόσο µεγάλος αριθµός λάκκων συγκεντρώνεται σε εγκαταστάσεις της 
ΠΕΧ ΙΙ και ΠΕΧ ΙΙΙ, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο (Ορχοµενός Γ, 
Τσούγκιζα Α-Γ, Λέρνα IV), αλλά και στην Ανατολία (Τροία IId, Karatas I-VI), ενώ 
αρκετές άλλες θέσεις φιλοξενούν έστω µεµονωµένες τέτοιες δοµές (π.χ. Εύτρηση Α, 
Ρουφ, Άγιος ∆ηµήτριος). Στην Κρήτη τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα 
προέρχονται από το ΜΜ Ια Χαµαλεύρι.   
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Χάρτης 2. Γεωγραφική κατανοµή των σταθερών δοµών στους υπαίθριους χώρους 
των αιγαιακών οικισµών κατά την ΠΕΧ Ι περίοδο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανοµή των σταθερών δοµών στους υπαίθριους χώρους 
των αιγαιακών οικισµών κατά την ΠΕΧ ΙΙ περίοδο  
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Χάρτης 4. Γεωγραφική κατανοµή των σταθερών δοµών στους υπαίθριους χώρους 
των αιγαιακών οικισµών κατά την ΠΕΧ ΙΙΙ περίοδο 
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ΙΙ. Σύνθεση των δεδοµένων 
 

1. Υπαίθριες δοµές και οικιστική οργάνωση στο Αιγαίο την ΠΕΧ 
Η ύπαρξη ποικίλων σταθερών δοµών στους υπαίθριους χώρους των αιγαιακών 

οικισµών της ΠΕΧ προσανατολίζει την έρευνα στη µελέτη του ευρύτερου οικιστικού 
συνόλου, µε στόχο να ενταχθούν οι υπό εξέταση κατασκευές στον ευρύτερο οικιστικό 
ιστό, µε τη βοήθεια ενός φάσµατος χαρακτηριστικών. Αυτά είναι η τοπογραφία-
γεωµορφολογία, η µορφή του οικισµού-πολεοδοµικός σχεδιασµός, η πρόσβαση και 
κυκλοφορία στους υπαίθριους χώρους και η σηµασία των υπαίθριων δοµών για τον 
οικισµό.    

 
Τοπογραφία-Γεωµορφολογία (Πίν. 14)  
Ανάµεσα στους παράγοντες που θα µπορούσαν να καθορίσουν τους τρόπους 

ένταξης των υπό µελέτη κατασκευών στο χωρικό σύνολο του οικισµού είναι η µορ-
φολογία του εδάφους και οι ανθρώπινες επεµβάσεις που ενδεχοµένως χρειάστηκαν 
για να χρησιµοποιηθεί ο ευρύτερος δοµηµένος χώρος. Όπως είναι γνωστό οι οικισµοί 
της ΠΕΧ εγκαθίστανται συνήθως σε ψηλούς λόφους µε υψόµετρο µεγαλύτερο από 
30, σε γηλόφους µε υψόµετρο λιγότερο από 30, ή σε ένα λόφο και σε µια επίπεδη 
έκταση συγχρόνως, ή, τέλος, σε µια εξ ολοκλήρου επίπεδη ή µε ελαφρά έξαρση 
έκταση293. 

Η παράθεση της θέσης των οικισµών και των σταθερών δοµών, όπως αυτή 
αποτυπώνεται και στον συγκεντρωτικό Πίνακα 14 δείχνει ότι η τοπογραφία δεν 
φαίνεται να επηρεάζει την ύπαρξη ή την απουσία σταθερών δοµών στους υπαίθριους 
χώρους τους. Οικισµοί σε ψηλούς λόφους διαθέτουν υπαίθριες δοµές (π.χ. Προσκυ-
νάς, Καστρί), όπως και εκείνοι σε επίπεδες εκτάσεις (π.χ. Μάνικα, Karatas).  

 Σε δυο περιπτώσεις µόνο, η γεωµορφολογία φαίνεται να επηρεάζει τη µορφή 
κάποιων δοµών. Και αυτό γιατί οι κλίσεις του εδάφους στους οικισµούς που 
βρίσκονται σε λόφο δηµιουργούσε, πιθανόν, προβλήµατα σταθερότητάς τους. Έτσι, 
στο Καστρί η ∆ πλευρά του ορθογωνίου κτίσµατος είναι ελαφρά κυρτωµένη για να  
προσαρµόζεται καλύτερα στο επικλινές έδαφος, ενώ στη Βοϊδοκοιλιά ο εξωτερικός 
τοίχος στο κυκλικό κτίσµα ίσως είχε και τον ρόλο αντηρίδας294.  

Ωστόσο, φαίνεται ότι ορισµένες δοµές µε ιδιαίτερο χαρακτήρα κατέχουν και 
συγκεκριµένη θέση στον οικισµό, η οποία επιλέγεται ανάλογα µε τη µορφολογία του 
εδάφους. Έτσι, στον Προσκυνά και τον Άλιµο, ο εργαστηριακός τοµέας δηµιουργεί-
ται στο ψηλότερο σηµείο του οικισµού, έτσι ώστε οι βλαβερές συνέπειες της 
βιοτεχνικής παραγωγής και της εκκαµίνευσης µετάλλων αντίστοιχα να αποµακρύ-
νονται ευκολότερα µε τη βοήθεια του αέρα. Για τον ίδιο λόγο, στη Ραφήνα 2 και τα 
Λαµπρικά οι εργαστηριακοί τοµείς τοποθετούνται στην άκρη του οικισµού, δηλαδή 
µακριά από τις οικίες. 

Επίσης η επιλογή θέσεων για τη διάνοιξη πηγαδιών εξαρτάται από τα φυσικά 
πετρώµατα.  
 

                                                 
293 Κόνσολα 1984, 93.  
294 Κορρές 1981, 221. 



Οικισµός  Σε λόφο                  ∆οµή Σε επίπεδη                     ∆οµή 
έκταση                    

Ντικιλί Τας * Τ, Λ   
Σιταγροί Vb  * Σ, Λ   
Λιµενάρια * Ε, Ω, Λ   
Άργισσα * Ε, Ω, Λ   
Πολιόχνη Κίτρινη   * Π, Τ, Φ, Ο 
Μύρινα * Σ, Ο *  
Θερµή Ι-V   * Π, Τ, Κ, Ω 
Εµποριό IV * Π, Ε, Σ   
Ηραίον I   * Ο, Κ, Λ 
Πρόσκυνας  * Σ, Φ, Ω, Λ   
Λιθαρές   * Κ 
Εύτρηση Α * Τ, Ε, Σ, Λ    
Εύτρηση Β * Χ   
Θήβα * Ε   
Ορχοµενός Α-Γ * Σ, Λ   
Μάνικα    * Π, Τ, Ω 
Μαγούλα Ερέτριας  * Σ   
Ραφήνα 1 * Τ, Ο   
Ραφήνα 2   * Ο, Λ 
Ασκηταριό * Χ   
Ζάγανι  * ∆   
Λαµπρικά    * Τ, Λ 
Ρουφ   * Χ, Λ 
Π. Κοκκινιά * Τ   
Άγιος Κοσµάς   * Ο 
Άλιµος  * Λ   
Κολώνα V * Φ   
Ζυγουριές * Ο, Λ   
Μύλος Χελιώτη * Π   
Τσούγκιζα Α-Γ * ∆, Λ   
Λέρνα * Λ   
Άγιος ∆ηµήτριος * Λ   
Σκάρκος * Ε   
Καστρί * Ο   
Κνωσός * Π   
Βασιλική  * Π   
Μύρτος Φούρνου Κορυφή  * ∆   
Χαµαίζι Α, Β * Σ (;), ∆   
Χαµαλεύρι Τζαµπακάς * Λ   
Ντέµπλα  * Ο   
Τροία 1 * Λ   
Τροία 2   * Φ 
Besik Yassi Tepe   *; Ω 
Demircihüyük Κ, Ο   * Λ, Ο 
Bakla Tepe  * O   
Αφροδισιάδα * Ο *  
Karatas    * Π, ∆, Τ, Ε, Φ, Ο, 

Κ, Λ 
 

Πίνακας 14. Συγκεντρωτικός πίνακας της µορφολογίας του εδάφους και των 
υπαίθριων δοµών στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
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Μορφή του οικισµού-πολεοδοµικός σχεδιασµός (Πίν. 15) 
Η µορφή του οικισµού και η ενδεχόµενη πρόβλεψη ανοικτών χώρων σχετί-

ζονται φυσικά µε τη γεωµορφολία και την τοπογραφία, αλλά, συγχρόνως, και µε τις 
ανάγκες των κατοίκων του. Από τα διαθέσιµα στοιχεία είναι δυνατόν να γίνουν 
κάποιες επιµέρους διαφοροποιήσεις.  

Σε µια πρώτη οµάδα εντάσσονται οικισµοί µε ασαφές σχέδιο που έχουν 
συνήθως αραιή ή πυκνή, αλλά πάντως προσθετική οργάνωση των οικιών. Σε αυτούς 
πολλοί χώροι αφήνονται ακάλυπτοι, οι οποίοι όµως δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν 
επακριβώς δρόµοι, πλατείες, αυλές (π.χ. Άργισσα, Μύρινα ΙΙΙ).  

Σε δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οικισµοί που παρουσιάζουν περιορισµένα 
στοιχεία ρυµοτοµίας, διαθέτουν δρόµους/περάσµατα, και κάποιο αναγνωρίσιµο σύ-
στηµα δόµησης (π.χ. περικεντρικό, Θερµή Ι-ΙΙΙ). Σε αυτούς, ωστόσο, µεταξύ των 
οικιών µένουν µεγάλοι ακάλυπτοι χώροι µε πολλά περιθώρια για την κατασκευή 
υπαίθριων δοµών. 

Σε µια τρίτη ενότητα περιλαµβάνονται οικισµοί που έχουν σαφές σχέδιο 
δόµησης ως επί το πλείστον πυκνό, όπως το περικεντρικό, το ορθογωνικό, ή το 
γραµµικό. Σε αυτούς αναγνωρίζονται συνήθως λίγοι αλλά οργανωµένοι υπαίθριοι 
χώροι που χαρακτηρίζονται εύκολα δρόµοι, πλατείες, αυλές κ.λπ. (Κίτρινη Πολιόχνη, 
Ραφήνα 1, Άγιος Κοσµάς).  

Βάσει του συγκεντρωτικού Πίνακα 15, οι περισσότερες υπαίθριες δοµές 
βρίσκονται σε οικισµούς που εντάσσονται στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία και 
ειδικότερα σε ισόπεδα ή πλατώµατα που δηµιουργούνται στη συµβολή δρόµων και σε 
ακάλυπτους χώρους ανάµεσα σε οικίες (Μύρινα, Θερµή Ι-ΙΙΙ, Άργισσα, Karatas). 
Εκεί υπάρχουν ποικίλες υπαίθριες δοµές, εστίες και φούρνοι, κυκλικές, ορθογώνιες, 
πεταλόσχηµες κατασκευές, πλατφόρµες ή κρηπιδώµατα και λάκκοι.  

Στην τρίτη κατηγορία, οι λίγοι χώροι που διατηρούνται ακάλυπτοι µετά τον 
σχεδιασµό του οικισµού, καλούνται προφανώς να στεγάσουν συγκεκριµένες δοµές 
και να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένες ανάγκες. Σηµασία δίνεται, εδώ, σε κατασκευές 
ύδρευσης, όπως τα πηγάδια και οι δεξαµενές, καθώς και σε ορθογώνια κτίσµατα και 
φούρνους (Κίτρινη Πολιόχνη, Άγιος Κοσµάς, Κολώνα, Καστρί, Χαµαίζι Γ).  

 
Πρόσβαση και κυκλοφορία στους υπαίθριους χώρους (Πίν. 16)  
Η σηµασία που αποδίδεται σε υπαίθριους χώρους φαίνεται καταρχήν από την 

ευκολία πρόσβασης και διακίνησης σε αυτούς. Γεγονός που επιτυγχάνεται, συχνά, µε 
την επίστρωσή τους µε λίθους, βότσαλα και χαλίκια, ένα δείγµα οργάνωσης του 
χώρου και χαρακτηριστικό αστικοποίησης κατά την Ντ. Κόνσολα295. Συγχρόνως, µια 
ένδειξη της σηµασίας που αποδίδεται στις υπαίθριες δοµές, στην ευκολία πρόσβασης 
σε αυτές, και εποµένως τη βούληση για τη συχνή, σταθερή και απρόσκοπτη χρήση 
τους.  

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 16, αν και σε πολλούς οικισµούς υπάρχουν 
ικανές ενδείξεις για επιστρώσεις υπαίθριων χώρων, ωστόσο σχετικά λίγες είναι οι 
περιπτώσεις εκείνες που σχετίζονται αποκλειστικά µε κάποια υπαίθρια δοµή, 
συνήθως στο εσωτερικό αυλών (Λιµενάρια, Κίτρινη Πολιόχνη, Μάνικα). Πολλοί 
δρόµοι είναι επίσης πλακόστρωτοι, σε κανέναν όµως δεν υπάρχει σταθερή δοµή. 
Περισσότερες πληροφορίες για σταθερές δοµές προσφέρουν οι πλατείες και οι 
ακάλυπτοι χώροι γενικά, οι οποίοι όµως σπάνια φέρουν πλακόστρωση (Κίτρινη 
Πολιόχνη, Εύτρηση Α, Ερέτρια, Μπερµπάτι, Χαµαίζι Γ). 

                                                 
295 Κόνσολα 1984, 53. 
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Οικισµός Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3  

Ντίκιλι Τας   *                   Τ, Λ  
Σιταγροί *                  Σ, Λ   
Λιµενάρια ;              Ε, Ω, Λ   
Άργισσα *             Ε, Ω, Λ   
Πολιόχνη Κίτρινη   *               Π, Τ, Ο  
Μύρινα ΙΙΙ *                  Σ, Ο   
Θερµή Ι  *                   Π, Κ  
Θερµή ΙΙ  *          Π, Τ, Κ, Ω  
Θερµή  ΙΙI  *                        Τ    
Θερµή ΙV-V   * 
Εµποριό IV   *               Π, Ε, Σ 
Ηραίον Ι *             Ο, Ω, Λ   
Προσκυνάς  *        Φ, Σ, Ω, Λ   
Λιθαρές  *                        Κ  
ΕύτρησηΑ *         Τ, Ε, Σ, Λ   
Εύτρηση Β *                       Χ   
Θήβα   *                        Ε  
Ορχοµενός Α *                       Σ   
Ορχοµενός Β *                  Σ, Λ   
Ορχοµενός Γ *                       Λ   
Ραφήνα 1   *                    Τ, Ο 
Ραφήνα 2 ;                   Ο, Λ   
Μάνικα   *               Π, Τ, Ω 
Μαγούλα Ερέτριας  *                        Σ  
Ζάγανι   *                        ∆ 
Ασκηταριό  *                    Τ, Χ  
Λαµπρικά  *                  Τ, Λ   
Ρουφ  *                  Χ, Λ   
Παλαιά Κοκκινιά *                       Τ   
Άγιος Κοσµάς   *                        Ο 
Άλιµος  *                       Λ   
Κολώνα V   *                    Τ, Φ 
Ζυγουριές   *                        Ο  
Μύλος Χελιώτη *                       Π   
Τσούγκιζα Α  *                        Λ  
Τσούγκιζα Β  *                        Ο  
Τσούγκιζα Β  *                        ∆  
Μπερµπάτι  ;                         Ο  
Λέρνα ΙV  *                        Λ  
Άγιος ∆ηµήτριος *                      Λ     
Βοϊδοκοιλιά  *                  Σ, Ο   
Ολυµπία 1 *              ∆, Ε, Ω   
Ολυµπία 2 *                       Κ   
Σκάρκος   *                        Ε 
Καστρί   *                       Ο 
Χριστιανά  ;                        Σ   
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Κνωσός *                       Π   
Βασιλική *   
Μύρτος Φούρνου–Κορυφή *                       ∆     
Χαµαλεύρι Τζαµπακάς  *                      Λ   
Ντέµπλα *                       Ο   
Τροία ΙΙ d   *                        Λ 
Tροία IV   ;                         Φ  
Demircihüyük   *                    Τ, Ο 
Besik Yassi Tepe   ;                         Ω 
Bakla Tepe   ;                         Ο  
Αφροδισιάδα *                       Ο   
Karatas I-III *                  Τ, Λ   
Karatas IV *                      Ε   
Karatas V *   Π, Φ, Ο, Κ, Λ   
Karatas VI *    Π, ∆, Ε, Κ, Λ   
 
 

Πίνακας 15. Πολεοδοµικό σχέδιο και υπαίθριες δοµές  
στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 



 
∆ρόµος Πλατεία Ακάλυπτος χώρος Αυλή οικίας Οικισµός 

Επίστρωση ∆οµή  Επίστρωση  ∆οµή  Επίστρωση ∆οµή  Επίστρωση ∆οµή  
Ντίκιλι Τας       Λ   
Σιταγροί       Σ, Λ   
Λιµενάρια        * Ε, Ω, Λ 
Άργισσα       Ε, Ω, Λ   
Πολιόχνη Κίτρινη * Τ * Π   * Φ, Ο 
Μύρινα       Σ, Ο   
Θερµή Ι-ΙΙΙ (*)     Τ, Π, Κ, Ω   
Θερµή IV-V *        
Εµποριό IV    Π  Σ  Ε 
Ηραίον I      Ο, Κ, Λ   
Προσκυνάς       Φ, Σ, Ω, Λ   
Λιθαρές  *     Κ   
Εύτρηση Α (;)    * Τ, Ε, Σ, Λ   
Εύτρηση Β *    * Χ   
Θήβα  *     Ε   
Ορχοµενός Α-Γ      Σ   
Μάνικα  *  *    * Π, Τ, Ω 
Ερέτρια    * Σ     
Ραφήνα 1 * Τ  Ο     
Ζάγανι     ∆     
Λαµπρικά      Τ, Λ   
Ρουφ      Χ, Λ   
Άγιος Κοσµάς *  (;) Ο     
Άλιµος       Λ   
Κολώνα V *    (;)  Φ, Τ   
Ζυγουριές  *     Ο   
Μπερµπάτι      * Ο   
Τσούγκιζα Α-Γ      ∆, Ο, Λ   



Λέρνα ΙV     (;) Λ   
Άγιος ∆ηµήτριος      Λ   
Βοϊδοκοιλιά       Σ, Ο   
Ολυµπία 1      ∆, Ε, Ω   
Ολυµπία 2      Κ   
Σκάρκος  (;)  *     Ε 
Καστρί     Ο     
Κνωσός       Π   
Βασιλική      *    
Χαµαίζι Α      Σ   
Χαµαίζι Β   * ∆     
Μύρτος Φούρνου Κορυφή      ∆   
Χαµαλεύρι Τζαµπακάς       Λ   
Χαµαλεύρι Μπολάνης  *     Ε, Σ, Λ   
Ντέµπλα       Ο   
Τροία ΙΙ d    Λ     
Besik Yassi Tepe  Ω       
Demircihüyük *   Ο     
Liman Tepe          
Bakla Tepe      O   
Karatas I-III      Τ, Λ   
Karatas IV      Ε   
Karatas V      Π,Ο,Κ,Λ   
Karatas V (ΜΕΕ)     * Φ   
Karatas VI      Π,∆,Ε,Κ,Λ   
 

 
Πίνακας 16. Επίστρωση των υπαίθριων χώρων και σταθερές δοµές στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ. 
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         Σηµασία των υπαίθριων δοµών για τον οικισµό 
Στους οργανωµένους οικισµούς του Αιγαίου της ΠΕΧ οι υπαίθριοι χώροι 

φαίνεται να έχουν συνήθως κεντρικό ρόλο, αφού σε αυτούς πραγµατοποιούνται 
πολλές σηµαντικές δραστηριότητες, εργαστηριακές, κοινωνικές, τελετουργικές και 
άλλες. Ένα καλό παράδειγµα είναι οι πλατείες µε τα πηγάδια στην Πολιόχνη. Η 
πλατεία 106 αναγνωρίζεται ως το πολιτικό κέντρο του οικισµού, διότι σε αυτήν έχουν 
τις προσόψεις τους κτήρια που συνδέονται µε τη δηµόσια ζωή (Κίτρινη Πολιόχνη). 
Ενώ στην πλατεία 103 «έβλεπε» ένα µεγάλο µέγαρο που θεωρήθηκε ο «ναός» της 
Πολιόχνης (Πράσινη έως Κίτρινη Πολιόχνη)296. Στη Μαγούλα της Ερέτριας, η θέση 
του υπαίθριου κυκλικού κτίσµατος είναι επίσης κεντρική, αφού γύρω του οργανώνο-
νται όλες οι οικίες, ενώ στα κινητά συνευρήµατά του «είναι πιθανό να έχει αναµειχθεί 
το περιεχόµενο δυο διαφορετικών χώρων, ενός εργαστηρίου και ενός χώρου όπου 
εκτελούνταν επισηµότερες λειτουργίες»297.  

Στον Άγιο Κοσµά, δηµιουργείται πλατεία που φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό 
ανοικτό χώρο µε δύο µικρές τετράπλευρες (;) δοµές, οι οποίες ίσως εξυπηρετούσαν 
τις θρησκευτικές ανάγκες του οικισµού298.  

Με ανάλογο τρόπο, η πλατεία µε το φούρνο στην Κολώνα V αποτελεί πιθανόν 
έναν εσωτερικό ακάλυπτο χώρο του οικισµού, ο οποίος συγκέντρωνε, ίσως, και άλλες 
δραστηριότητες και αποτελούσε το κέντρο του. 

Εξάλλου στους οικισµούς, που έχουν διαµορφωθεί µε το περικεντρικό πολεοδο-
µικό σχέδιο, οι υπαίθριοι χώροι βρίσκονται στο κέντρο και, είτε περιέχουν είτε όχι 
σταθερές δοµές, αποτελούν αναπόφευκτα κοµβικούς τοµείς των εγκαταστάσεων. 
Αυτοί διευκολύνουν την κυκλοφορία και τα συχνά περάσµατα, αλλά αποτελούν 
συγχρόνως και τόπους συνάντησης και συνάθροισης. Τέτοιο σηµαντικό ρόλο στην 
οργάνωση του συνολικού οικιστικού χώρου φαίνεται ότι έπαιζε η πλατεία µε τη 
δεξαµενή στο Ζάγανι και το Χαµαίζι Γ, αλλά και ο κεντρικός χώρος µε τα ορθογώνια 
κτίσµατα στο Demircihüyük. 

 
 
 

 

                                                 
296 Tiné, Traverso 2001, 42-44, 52.  
297 Σαπουνά-Σακελλαράκη 1988-89, 101. 
298 Mylonas 1959, 31. 
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2. Χρήσεις των υπαίθριων δοµών στους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ 
Σηµαντική µονάδα για τη διαµόρφωση των οικισµών στο Αιγαίο της ΠΕΧ 

αποτελούσε η οικία. Ο κατοικιακός χώρος φιλοξενούσε και εξυπηρετούσε τις 
καθηµερινές οικογενειακές λειτουργίες εκτός του ίδιου του βασικού κελύφους του 
σπιτιού αλλά και σε βοηθητικά και συµπληρωµατικά του εξωτερικά κτίσµατα. 
Χαρακτηριστική είναι η απουσία µιας σαφώς οριοθετηµένης ευρύτερης υπαίθριας 
ζώνης γύρω από την κατοικία της 3ης χιλιετίας π.Χ., για παράδειγµα µε έναν 
αυλόγυρο. Με λίγες, ίσως, εξαιρέσεις, όπως σε αυλές οικιών στην Πολιόχνη και τη 
Μάνικα, οι σταθερές δοµές στους υπαίθριους χώρους δεν φαίνεται, εποµένως, να 
έχουν συγκεκριµένο ιδιοκτησιακό χαρακτήρα. Έχει υποστηριχτεί, βέβαια, ότι τα 
ορθογώνια κτίσµατα στο Demircihüyük ίσως αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες οικίες, 
όµως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να διακριβωθεί299.  

Αν συνυπολογισθούν τρία στοιχεία, δηλαδή οι ίδιες οι υπαίθριες δοµές, τα 
λιγοστά, συνήθως, κινητά συνευρήµατά τους, και οι δραστηριότητες στις οποίες 
παραπέµπουν όλα αυτά (π.χ. πηγάδια, εστίες), είναι δυνατόν να ανιχνευτούν µερικές 
βασικές λειτουργίες τους, όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, η προετοιµασία και το 
ψήσιµο της τροφής, η αποθήκευση, η βιοτεχνική παραγωγή, η απόρριψη περισσευµά-
των, το τελετουργικό. Ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, υπαίθριες κατασκευές είναι 
πολυχρηστικές ή/και αλλάζουν χρήσεις µε το πέρασµα του χρόνου.   

 
Ύδρευση, αποχέτευση, αντιπληµµυρικά έργα  
Οι οικισµοί της ΠΕΧ υδρεύονται κατά κανόνα από φυσικές παροχές πόσιµου 

νερού, ποτάµια και χειµάρρους, πηγές και πηγάδια και προστρέχουν σπανιότερα σε 
κατασκευές συλλογής και αποθήκευσης σε στέρνες και δεξαµενές. Οι δοµές για την 
ύδρευση και την αποχέτευση, όπως τα πηγάδια, οι αγωγοί, κ.λπ., συχνά επισκευάζο-
νται ή µετασκευάζονται, και υπάρχει µέριµνα για τη συντήρησή τους και τη διατήρη-
ση καθαρού του πόσιµου νερού. Ενίοτε, για τη συλλογή βρόχινων νερών χρησιµο-
ποιούνται ηµιµόνιµες λύσεις, όπως η χρήση πίθων, ή ενδεχοµένως τάφροι, που ίσως 
εξυπηρετούσαν συγχρόνως τη βιοτεχνική και γεωργοκτηνοτροφική υποδοµή του 
οικισµού.  

Την αποµάκρυνση των βρόχινων νερών διευκολύνουν οι πλακοστρώσεις των 
επικλινών ακάλυπτων χώρων και σε µερικές περιπτώσεις αυλάκια και αγωγοί, ενώ, 
στις αντιπληµµυρικές κατασκευές περιλαµβάνονται τοιχία-υδατοφράκτες και τάφροι.  

Πρόκειται, πάντως, για δοµές δηµόσιου µάλλον χαρακτήρα, µε προσβασιµότητα 
και χρήση από όλους τους κατοίκους ενός οικισµού. Κάποια πηγάδια, που βρίσκονται 
στο εσωτερικό των σπιτιών (Θερµή, Βασιλική), ίσως δηλώνουν ωστόσο κάποιο 
ιδιωτικό χαρακτήρα ή/και τον έλεγχο της παροχής και χρήσης του πόσιµου νερού. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι µέχρι το 1960, για τη διάνοιξη ενός πηγαδιού σε ένα χωριό 
ευθύνη είχε αποκλειστικά ο κοινοτάρχης του300. 

 
Τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες και όπτηση τροφής  
Υπαίθριες δοµές προετοιµασίας και προπαρασκευής της τροφής αποτελούν 

συχνά οι κυκλικές και τετράπλευρες πλατφόρµες/κρηπίδες, τα θρανία και οι 
πλακοστρωµένες επιφάνειες. Ενώ, βασικές δοµές όπτησης της τροφής είναι οι εστίες 
και οι φούρνοι. Συχνά µάλιστα τέτοιες κατασκευές βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση 
µεταξύ τους, όπως συµβαίνει στην Άργισσα, αλλά και στο Karatas VI, όπου οι εστίες 

                                                 
299 Korfmann 1983, 210.  
300 Marangou 2003, 36. 
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δεν απέχουν πολύ αντίστοιχα από τις τετράπλευρες και κυκλικές πλατφόρµες (Εικ. 4, 
71).   

Κάποιες από τις λίθινες κρηπίδες που µελετήθηκαν θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιούνται ως επιφάνειες εργασίας για το άλεσµα σιτηρών και άλλων καρπών, 
καθώς τα συνηθέστερα εργαλεία που έχουν βρεθεί σε υπαίθριους χώρους γενικά και 
ειδικότερα κοντά σε πλατφόρµες και σε φούρνους είναι τα τριβεία παλινδροµικής 
κίνησης (Άργισσα,  Karatas  V-VI).  

Όσον αφορά το µαγείρεµα σε εστίες, ο Α. Leroi-Gourhan διακρίνει το άµεσο 
και το έµµεσο ψήσιµο, ανάλογα µε το εάν η τροφή εκτίθεται άµεσα στη φωτιά, π.χ. 
µε σούβλα ή σχάρα, ή εάν παρεµβάλλεται κάποιο αγγείο για παράδειγµα µια χύτρα ή 
ένα ταψί301. Μαγειρικά σκεύη σώζονται στους υπαίθριους χώρους πολλών οικισµών 
στο Αιγαίο της ΠΕΧ, συχνά µάλιστα σε συνδυασµό µε εστίες. Τα καλύτερα 
παραδείγµατα προέρχονται από τον Σκάρκο. Ενώ στο Εµποριό και το Κaratas, 
θεωρείται ότι οι υπαίθριες εστίες προορίζονταν για το µαγείρεµα και οι µικρότερες, 
εσωτερικές, µόνο για θέρµανση302. Το ίδιο υποστηρίζεται και για άλλους οικισµούς 
της Ανατολίας303.  

Η όπτηση του ψωµιού δεν υπήρξε πάντοτε και παντού αποκλειστικά ατοµική 
και οικογενειακή υπόθεση. Είναι πολύ πιθανόν, φούρνοι σε αυλές και σε κοινόχρη-
στους χώρους οικισµών της ΠΕΧ να χρησιµοποιήθηκαν από περισσότερα νοικοκυ-
ριά, µε παράδειγµα εκείνο στην Κολώνα V. Ενώ, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 
σύνολο των φούρνων στο Karatas V, που παραπέµπει σε οργανωµένη παρασκευή 
ψωµιού στο επίπεδο της κοινότητας. 

 
Αποθηκευτικές δραστηριότητες.  
Οι ενδείξεις από τους αιγαιακούς οικισµούς της ΠΕΧ παραπέµπουν συχνά σε 

αποθηκευτικές δραστηριότητες, που πραγµατοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο των 
οικιών. Παράλληλα, οι νέες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες σε σχέση µε τη 
Νεολιθική Περίοδο καθρεπτίζονται στη δηµιουργία µεγάλων κτηρίων, µε διοικητική 
και αποθηκευτική χρήση, όπως το Κυκλικό κτήριο στη Τίρυνθα, οι επίσης κυκλικές 
δοµές στον Ορχοµενό και η λεγόµενη Σιταποθήκη στην Πολιόχνη. Τέτοιες 
κατασκευές, προφανώς, προορίζονταν για συνθετότερες ανάγκες, οικισµών που 
βρίσκονται σε πλούσιες σιτοπαραγωγικές περιοχές, και χρειάζεται ενδεχοµένως να 
αποθηκεύουν  έτσι το κοινοτικό πλεόνασµα304. 

Μικρότερες υπαίθριες δοµές εξυπηρετούν επίσης την αποθήκευση. Ίσως 
εξαιτίας της έλλειψης αρκετού ωφέλιµου χώρου στο εσωτερικό των οικιών, όπως 
υποστηρίχθηκε για τις δοµές στο Demircihüyük305. Επιπλέον, επειδή οι εξωτερικές 
συνθήκες ευνοούν σε ορισµένες περιπτώσεις τη συντήρηση των προϊόντων που 
αποθηκεύονται. Ή ακόµη, γιατί έτσι δηλώνεται η ανάγκη ύπαρξης αυτόνοµων 
«κοινοτικών» αποθηκευτικών χώρων, και, πιθανόν, κάποιου κοινοτικού ελέγχου της 
παραγωγής306. Είναι ευνόητο ότι το µέγεθος των κατασκευών αυτών, και εποµένως η 
ποσότητα των εκεί αποθηκευµένων προϊόντων ποικίλλουν ανάλογα µε το εύρος του 

                                                 
301 Τζαβάρα 1986, 417. 
302 Αντίστοιχα,  Hood 1981, 119 και Warner 1979, 138. “Most of the hearths within the houses are 
small and cooking probably took place elsewhere”. Βλ. επίσης και τις λακκοειδείς εστίες σε οικίες στη 
Θερµή ΙΙΙ-ΙV, οι οποίες προορίζονταν, µάλλον, κυρίως για τη θέρµανση (Ντούµας 2004, 91). 
303 Yakar 1985, 37. 
304 Κόνσολα 1994, 21. Κουκά 1999, 62. 
305  Korfmann 1983, 418. 
306 Κόνσολα 1994, 19-32. Τουλούµης 1994, 1996, 2002. 
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οικισµού, τον αριθµό των κατοίκων του και της έκτασης της εκµετάλλευσης 
σιτοπαραγωγικών πηγών. 

Ωστόσο, µια αποθηκευτική δοµή δεν είναι αυτόµατα κοινοτική επειδή βρίσκεται 
σε ανοικτό χώρο. Αφού, για παράδειγµα, κάποιες από αυτές ήταν σαφώς προσαρτη-
µένες σε συγκεκριµένες οικίες του οικισµού, π.χ. στην Κίτρινη Πολιόχνη, την 
Τσούγκιζα Β, το Μπερµπάτι ή θεωρείται πως αντιστοιχούσαν σε συγκεκριµένη οικία, 
για παράδειγµα στο Demircihüyük Κ, Ο. Ο ιδιωτικός ή ο δηµόσιος χαρακτήρας των 
δοµών αυτών είναι, εποµένως, σχεδόν αδύνατον σε πολλές περιπτώσεις να εξακριβω-
θεί.   

Οι υπαίθριες δοµές για την αποθήκευση µπορεί να έχουν πολλές µορφές. Οι 
συνηθέστερες είναι οι κτιστές ή πήλινες κατασκευές, ορθογώνιες, κυκλικές ή 
πεταλόσχηµες κατασκευές και πιθανόν κάποιες πλατφόρµες, όσο και µερικοί λάκκοι 
και βόθροι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενίοτε µια τέτοια δοµή φαίνεται 
να διαδέχεται µια άλλη αντίστοιχη. Έτσι συµβαίνει στη Βοϊδοκοιλιά, όπου το 
τετράγωνο κτίσµα αντικαθιστά ένα προγενέστερο κυκλικό, αλλά και στο Demirci-
hüyük, οι τετράγωνες δοµές της ΠΕΧ όπου ιδρύονται στη θέση αποθηκευτικών 
λάκκων της ΤΝ.   

Η υπερύψωση από το έδαφος, όπως συµβαίνει µε τις ορθογώνιες 
κρηπίδες/πλατφόρµες στη Θερµή I-II, το Ηραίον I και µε το σιλό στο Εµποριό IV, 
αλλά και η βύθιση κάποιων µέσα στο χώµα, όπως συµβαίνει µε τους λάκκους και µε 
µερικά κυκλικά και ορθογώνια κτίσµατα, π.χ. στην Ερέτρια και το Demircihüyük Κ, 
Ο φανερώνουν ότι το περιεχόµενό τους είχε ανάγκη ειδικής προστασίας307. Τα 
δεδοµένα από τις υπό εξέταση δοµές, όσο και συναφείς εθνογραφικές µελέτες, 
δείχνουν ότι σε αυτές αποθηκεύονταν στερεά αγαθά, κυρίως δηµητριακά, αλλά και 
προϊόντα, όπως έλαια και νερό. Επειδή, όταν τα δηµητριακά αποθηκεύονται χύµα 
ασκούν πιέσεις στα τοιχώµατα, είναι πιθανό ότι αυτά συγκεντρώνονταν σε υπόγειες 
δοµές. Αντίθετα σε υπέργειες δοµές τα σιτηρά θα πρέπει να τοποθετούνταν µέσα σε 
αγγεία. Ωστόσο, το µεγάλο πάχος των τοιχωµάτων κάποιων κτιστών κατασκευών, 
όπως στις περιπτώσεις των κυκλικών κτισµάτων στον Ορχοµενό, αλλά και του διπλού 
τοίχου της δοµής στη Βοϊδοκοιλιά, οφείλονται, ίσως, στη βούληση να αντέξουν σε 
ισχυρές πιέσεις308.  

Για την αποθήκευση των υγρών δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιµα στοιχεία. Το 
νερό συγκεντρωνόταν ενίοτε σε δεξαµενές και σε αγγεία, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποκλεισθεί και η αποθήκευσή του σε λάκκους, όπως συνέβαινε στη Νεολιθική 
Περίοδο309. Για τα υπόλοιπα υγρά είδη, τα αγγεία θα ήταν τα καταλληλότερα µέσα.   

 
Εργαστηριακές/βιοτεχνικές δραστηριότητες  
Εξειδίκευση της εργασίας διαπιστώνεται σε πολλούς οικισµούς της ΠΕΧ, µέσα 

από την ύπαρξη εργαστηρίων σε χωριστά κτίσµατα, όσο και από την ποικιλία στα 
υλικά και τους τύπους των εργαλείων και τις δραστηριότητες στις οποίες αυτά 
παραπέµπουν310.  

Λίγες είναι, ωστόσο, οι ενδείξεις για εργαστηριακές δραστηριότητες σε υπαί-
θριους χώρους. Στα Β του οικισµού στον Προσκυνά, υπάρχει ένα οργανωµένο 
εργαστήριο µε µόνιµη λεκάνη καθαρισµού του πηλού, δεξαµενές για την επεξεργασία 

                                                 
307 Marinatos 1968, 83. 
308 Για να αποφευχθούν οι όποιες πλάγιες πιέσεις έχουν κατασκευαστεί ίσως και οι πεταλόσχηµες 
αντηρίδες στο µεγάλο Κυκλικό Οικοδόµηµα της Τίρυνθας (Κόνσολα 1994, 21).  
309 Τουλούµης 1994, 72. 
310 Κόνσολα 1984 α, 127. 
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του, και κεραµεικοί κλίβανοι για το ψήσιµο των αγγείων. Ένας χώρος κατασκευής 
λίθινων αντικειµένων από στεατίτη έχει επίσης προταθεί για τη θέση αυτή.  

Εργαστήριο υπήρχε πιθανότατα και στα Λαµπρικά, αν κρίνει κανείς από τους 
λάκκους που σχετίζονταν µε την κατεργασία λιθαργύρων. Καθώς και στη Ραφήνα Β, 
όπου βρέθηκε το ορθογώνιο κτίσµα και ο λάκκος µε τις σκωρίες, που παραπέµπουν 
σε ένα γειτονικό µεταλλουργικό εργαστήριο. Μεταλλευτικές εργασίες υποδηλώνο-
νται και στον Άλιµο, όπου ίσως κατασκευάζονταν και λίθινα εργαλεία από οψιανό311. 
Στη θέση Μπολάνης στο Χαµαλεύρι, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και οι αναλύσεις 
που έγιναν στο περιεχόµενο των αγγείων συνηγορούν υπέρ ενός εργαστηρίου παρα-
γωγής αρωµατικών υλών312. 

Κεραµεικός κλίβανος υπήρχε επίσης µέσα στον οικισµό στο KaratasV.  
  
∆ραστηριότητες απόρριψης των περισσευµάτων  
Σε µια προσπάθεια να µελετηθούν οι τρόποι και οι χώροι απόρριψης των 

προϊστορικών κατοίκων στο ΥΚ Ακρωτήρι, διακρίθηκαν δύο κατηγορίες «σκουπι-
διών»313. Στην πρώτη ανήκουν τα κατάλοιπα της κατανάλωσης, δηλαδή τα κατάλοιπα 
τροφίµων και τα αντικείµενα που καταστράφηκαν και συνεπώς αχρηστεύτηκαν. Στη 
δεύτερη εντάσσονται τα υπολείµµατα της παραγωγής, ό,τι απέµεινε δηλαδή από την 
ολοκλήρωση της κατασκευής ενός αντικειµένου, λίθινου, ξύλινου, µεταλλικού κ.λπ. 

Συνήθως τα κατάλοιπα και των δύο κατηγοριών δεν απορρίπτονται πάντα ή 
αµέσως µετά την αχρησία τους. Το πιο συνηθισµένο είναι αυτά να ξαναχρησιµοποιη-
θούν δευτερογενώς314. Για παράδειγµα, τα υπολείµµατα των τροφών αλλά και εκείνα 
από τον καθαρισµό των δηµητριακών θα χρησίµευαν ως ζωοτροφή ή ως καύσιµη ύλη 
315. Στα συµφραζόµενα της ΠΕΧ, µε απορρίψεις επιστρώνονται τα δάπεδα γύρω από 
µαγειρικούς χώρους, όπως εκείνους στο Εµποριό και τον Σκάρκο316. Επίσης, µε 
σπασµένα αγγεία, εργαλεία, και οστά ζώων εξοµαλύνονταν ανωµαλίες και κλίσεις 
των δαπέδων, για παράδειγµα στη Βοϊδοκοιλιά317. Με όστρακα αγγείων και βότσαλα 
είχε διαµορφωθεί το δάπεδο της αυλής στα Λιµενάρια318. Η επίστρωση µέσω απορ-
ριπτικών διαδικασιών των αυλών και των δρόµων είχε συχνά ως αποτέλεσµα την 
υπερύψωση του δαπέδου τους σε σχέση µε εκείνο των οικιών, όπως στην Εύτρηση, 
τον Άγιο Κοσµά και τη Βοϊδοκοιλιά319.  

Όστρακα αγγείων είχαν όµως επίσης, περιληφθεί, ως ένα είδος κορασάνι, στο 
δάπεδο εστίας στο Εµποριό και στο δάπεδο του ορθογώνιου κτίσµατος στο Demirci-
hüyük Ο, καθώς και στους αποστραγγιστικούς λάκκους της Κολώνας V320. Κάποιοι 
λάκκοι ίσως χρησιµοποιήθηκαν εξ αρχής ως απορριµµατικοί, ενώ άλλοι «γέµισαν» σε 
δεύτερη χρήση τους εξαιτίας της αλλαγής των τρόπων αποθήκευσης. Η φθορά 

                                                 
311 Καζά-Παπαγεωργίου 1993, 66-67. 
312 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 β, 48-49. 
313 Τζαχίλη 1990, 13. 
314 Ό.π. 14. 
315 Παπανθίµου, Πιλάλη 2004, Τα υπολείµµατα  (λέπυρα-ζιζάνια), από τον καθαρισµό του σιταριού θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως ζωοτροφές ή ως καύσιµη ύλη για τις εστίες.  
316 Αντίστοιχα Μαρθάρη 1997, 372 και Hood 1981, 119. 
317 Κοιλότητες κάτω από το δάπεδο του κυκλικού κτίσµατος «ανευρέθησαν πεπληρωµένοι λιθαρίων, 
θραυσµάτων αγγείων, οστών ζώων, και λιθίνων εργαλείων (µυλόλιθοι, τριπτήρες και οψιανών 
απολεπίσµατα και λεπίδες που είχον χρησιµοποιηθεί παλαιότερον)». Κορρές 1982, 217. 
318 Μαλαµίδου, Παπαδόπουλος 1997, 586. 
319 Σταθόπολος 1984, 72. 
320 Hood 1981, 119. Korfmann 1983, 179. Walter 1981, 39. 
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κάποιας δοµής συνέβαλε, ενδεχοµένως, επίσης στη µετατροπή της σε χώρο απόρρι-
ψης, όπως έχει υποστηριχθεί για το πεταλόσχηµο κτίσµα στο Ρουφ321.   

Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις και για την οργανωµένη διευθέτηση των απορριµ-
µάτων, που προϋπέθετε την ύπαρξη κάποιου κεντρικού συντονισµού. Ήδη στην 
Ερυθρή Πολιόχνη υπήρχε φαίνεται σχέδιο πλήρωσης του τείχους µε τα καθηµερινά 
απορρίµµατα, που έφταναν σε ύψος τα  8-9. Αυτά ήταν στάχτες και υπολείµµατα 
τροφών, οστά βοοειδών, χοιρινών, προβάτων και κοχύλια θαλάσσιων και λιµνιαίων 
µαλάκιων322.  

Συγχρόνως, δεν µπορεί να αποκλεισθεί η απόρριψη των σκουπιδιών σε 
χείµαρρους και ποτάµια, όπως έχει υποστηριχθεί για την Αίγυπτο323, αλλά και η 
σκόπιµη κατάχωσή τους. Στη Θερµή ΙΙΙ, το ρέµα επιχώσθηκε και επικαλύφθηκε από 
βοτσαλωτό δάπεδο324. Κάτι παρόµοιο συνέβη και στον Άλιµο, σε µια προσπάθεια 
ισοπέδωσης της περιοχής προκειµένου ο χώρος να χρησιµοποιηθεί για µια νέα 
εγκατάσταση325.  

 
Τελετουργικές δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους  
Λιγοστές είναι γενικά οι περιπτώσεις χώρων που εξυπηρετούσαν τελετουργικές 

δραστηριότητες στους οικισµούς της ΠΕΧ στο Αιγαίο. Μεµονωµένα τέτοια παρα-
δείγµατα αποτελούν δυο εσωτερικοί χώροι στη Βοιωτία, το λεγόµενο «ιερό των 
ταύρων» στις Λιθαρές, και η οικία L στην Εύτρηση.  

Συναφείς ενδείξεις έχουν συνδεθεί µε κάποιους υπαίθριους χώρους. Για παρά-
δειγµα στον Προσκυνά έχει υποστηριχθεί ότι, ανάµεσα στις εργαστηριακές δοµές, 
υπήρχε ένας χώρος θυσίας ζώων. Η παλαιότερη υπόθεση του «Χάσµατος» στην 
Εύτρηση δεν υποστηρίζεται επαρκώς, αν και ίσως αποτελεί αποθετική προσφορά. 
Στην Ολυµπία, η κατασκευή της πλατφόρµας και του κρηπιδώµατος  πάνω από έναν 
πρωιµότερο τύµβο της ΠΕ ΙΙ περιόδου, και το εκτεταµένο συναφές στρώµα πυράς 
θεωρήθηκαν ισχυρά επιχειρήµατα για τον ενδεχόµενο ρόλο των δοµών αυτών ως 
βωµών. Αδιευκρίνιστη παραµένει η χρήση ενός ορύγµατος στο Χαµαλεύρι, ενδεχοµέ-
νως ως δοµής για υγρές προσφορές ή σπονδές326.  

Αµφίβολη είναι και η ερµηνεία µιας περιφραγµένης πλατείας µε το ορθογώνιο 
κτίσµα στο Karatas, ως χώρου όπου διεξάγονταν εορταστικές εκδηλώσεις327.  

 
Πολυχρηστικοί χώροι  
∆οµές όπως τα κυκλικά, ορθογώνια, και πεταλόσχηµα κτίσµατα δεν είχαν 

πιθανόν µια συγκεκριµένη χρήση, αλλά φιλοξενούσαν ποικίλες δραστηριότητες, 
αποθηκευτικές, εργαστηριακές, τροφοπαρασκευαστικές και άλλες. 

Εξάλλου, οι ορθογώνιες και πεταλόσχηµες κατασκευές στην Εύτρηση Β, τη 
Ραφήνα 1 και τις Ζυγουριές έχουν χαρακτηρισθεί στάβλοι. Έχει υποστηριχθεί ότι 
στην Πολιόχνη τα ζώα εκτρέφονταν σε οικογενειακό επίπεδο, και η φύλαξή τους 
γινόταν στο εσωτερικό του οικισµού, και ειδικότερα στις αυλές των σπιτιών328. Στις 
περιπτώσεις  οργανωµένων κοπαδιών, είναι δόκιµο τέτοιες δοµές να αναζητούνται 

                                                 
321 Πετριτάκη 1980, 153. 
322 Tiné, Benvenutti 1994, 39. Bernabo-Brea 1964, 119. (Questo deposito leggero, cineritizio, forma un 
regolare pendio dal sommo delle mura antiche fino ad una distanza di circa m. 8-9 dal piede di esse).  
323 Dixon 1972, 648 
324 Lamb 1936, 37, Marangou 2003, 34 
325 Καζά-Παπαγεωργίου 1993, 66 
326 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 β, 46. 
327 Warner 1994, 181. 
328 La Rosa, Cultrato 2000, 106. 
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κυρίως σε χώρους έξω από τους οικισµούς, σε πρόχειρα καταλύµατα, όπως έχει 
υποστηριχθεί για την Κολώνα, ή και σε σπήλαια329.  

 
3. Υπαίθριες δοµές και άνθρωποι 

Οι προϊστορικοί άνθρωποι χρησιµοποιούν ένα κοµµάτι του φυσικού χώρου για 
να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Σε αυτόν ανήκουν οι οικίες, ο χώρος 
ανάµεσά τους, οι άµεσες ζώνες εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων της περιοχής 
τους (χωράφια, ποτάµι, θάλασσα κ.λπ.), και ένα ευρύτερο πεδίο εποχικής ή µερικής 
εκµετάλλευσης σε µεγαλύτερη απόσταση330. 

Το ερώτηµα ποιοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται, ποιοι συµµετέχουν ή/και 
αποκλείονται από τις καθηµερινές δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους ενός 
οικισµού στο Αιγαίο κατά την ΠΕΧ είναι δύσκολο να απαντηθεί331. Κατά κύριο λόγο, 
θα έπρεπε να γνωρίζουµε ποια πρόσβαση είχαν οι κάτοικοι στα εκάστοτε µέσα 
παραγωγής και πόσο έλεγχαν τις συνθήκες και τα προϊόντα της εργασίας τους332. 
Επιπλέον ποιος ήταν ο ανά φύλο και ηλικία καταµερισµός των καθηµερινών τους 
υποχρεώσεων, αφού από αυτόν εξαρτώνται, σε µεγάλο βαθµό, οι σχέσεις τους µε τις 
πρακτικές που σχετίζονται µε τις υπό µελέτη δοµές333. 

Είναι γενικά παραδεκτό, µέσα κυρίως από την ανθρωπολογική εµπειρία, ότι στο 
πλαίσιο µια οµάδας οι δραστηριότητες διακρίνονται σε κατεξοχήν ανδρικές (π.χ. ο 
πόλεµος, η γεωργία, η κτηνοτροφία) και σε κατά κανόνα γυναικείες (π.χ. η ύφανση, η 
τροφοπαρασκευή και το µαγείρεµα). Οι δραστηριότητες αυτές είναι τις περισσότερες 
φορές αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώµενες.  

Εξετάζοντας το θέµα της κοινωνικής ταυτότητας του φύλου στην Αιγαιακή 
Προϊστορία, οι ∆. Κοκκινίδου και Μ. Νικολαϊδου αναφέρουν ότι «µε την έναρξη της 
Εποχής του Χαλκού, η δραστηριότητα των γυναικών επικεντρώνεται στον οικιακό 
χώρο και περιορίζεται η συµµετοχή της στην αγροτική παραγωγή, η οποία πλέον 
αποτελεί κυρίως ανδρική ασχολία και γίνεται εντατικότερη µε τη χρήση του αρότρου 
και των ζώων στα πλαίσια της επανάστασης των δευτερογενών προϊόντων. … Η ίδια η 
αύξηση της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής θα µπορούσε να υπαγορεύει τον 
οικιακό χαρακτήρα των γυναικείων ασχολιών, επειδή τώρα υπάρχουν περισσότερα 
προϊόντα, όπως το µαλλί, το γάλα και οι διάφοροι αγροτικοί καρποί, που χρειάζονται 
ειδική επεξεργασία πριν να καταναλωθούν»334.  

Εθνογραφικές παρατηρήσεις δηλώνουν, εξάλλου, ότι σε πολλές κοινωνικές 
οµάδες γυναίκες ασχολούνται µε την κατασκευή της κεραµεικής, αλλά και µε 
δραστηριότητες που σχετίζονται, διαχρονικά, µε το νερό, όπως το πλύσιµο, και 
φυσικά η µεταφορά πόσιµου νερού335.  

Ωστόσο, τα αρχαιολογικά ευρήµατα που προέρχονται από τους υπαίθριους 
χώρους που µελετήθηκαν (κεραµεική, εργαλεία, υφαντικά βάρη κ.ά.) είναι πολλά και 
ποικίλα, είτε υπάρχουν σταθερές δοµές σε αυτούς είτε όχι. Εποµένως, η διάκριση 
ενός οποιουδήποτε καταµερισµού των εργασιών σε σχέση µε τις υπαίθριες δοµές 
είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα µπορούσε κανείς να φανταστεί γυναίκες να 
µεταφέρουν νερό, να αλέθουν δηµητριακά και καρπούς, να ζυµώνουν ψωµί, να 
µαγειρεύουν το καθηµερινό φαγητό. Ενώ τους άντρες να δραστηριοποιούνται κυρίως 

                                                 
329 Walter 2001, 68. Halstead 1996, 27. Σάµψων 1985 β, 44.  
330 Vita-Finzi, Higgs 1970, 6-7. 
331 Rapoport 1997, 12. 
332 Μπακαλάκη 1994, 26. 
333 Ό.π. 65. 
334 Κοκκινίδου, Νικολαϊδου 1993, 71-72. 
335 Marangou 2003, 36. 
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εκτός του οικισµού, σε γεωργικές, κτηνοτροφικές εργασίες, αλλά και µέσα σε αυτόν, 
να ασχολούνται µε τη σφαγή και την εκδορά των ζώων, µε την αποθήκευση και 
κάποιες βιοτεχνικές δραστηριότητες, π.χ. ως χαλκουργοί, λιθοξόοι, κατασκευαστές 
εργαλείων κ.λπ.336.  

Στο πλαίσιο λοιπόν ενός οικισµού, και φυσικά και των υπαίθριων χώρων του, 
είναι δεδοµένη η συνεργασία των περισσοτέρων κατοίκων. Ευκαιρίες για κοινωνική 
συνεύρεση, επικοινωνία και ανταλλαγή θα έδιναν οι γιορτές, τελετές ή άλλες 
συγκεντρώσεις στους ανοικτούς χώρους του οικισµού, οι οποίες θα διασφάλιζαν την 
ισορροπία και την αρµονική συµβίωση των νοικοκυριών και της κοινότητας, στο 
πλαίσιο του οικισµού, που µοιράζονταν, πολλές φορές, επί γενεές ολόκληρες σε 
καθηµερινή βάση.  

 
4. Οργάνωση των υπαίθριων χώρων και των δοµών  

«Η οργάνωση του χώρου, άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη χρήση του, αναφέρεται 
στη χωροθέτηση των διαφορετικών δράσεων»337. Οι σταθερές υπαίθριες δοµές δεν 
είναι απλά υλικά κατάλοιπα κάποιας περιορισµένης ή ευρύτερης χρήσης τους. Είναι 
χώροι, µε συγκεκριµένο τρόπο οργάνωσης, που κατασκευάστηκαν για να εξυπηρε-
τούν συγκεκριµένες δραστηριότητες όχι µόνο, ή όχι πάντα, των µελών µιας οικογέ-
νειας, αλλά και µιας οµάδας ανθρώπων, που συµβιώνουν και συλλειτουργούν σε ένα 
περιβάλλον κατασκευασµένο από τους ίδιους για τους ίδιους. Το στοιχείο της 
συλλογικότητας εκφράζεται µέσα από την οργάνωση του χώρου ζωής τους, που 
αποκαλύπτει συγγενικούς δεσµούς και άλλες σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ των 
νοικοκυριών, και διέπεται από υλικούς και συµβολικούς κώδικες που διασφαλίζονται 
από συλλογικές ή/και κεντρικές διεργασίες και αποφάσεις.   

Για τη Νεολιθική Περίοδο στο Αιγαίο, ο Ρ. Halstead διακρίνει τρία στάδια στην 
οργάνωση των βασικών δοµών ενός οίκου – νοικοκυριού. Στο πρώτο στάδιο οι 
τροφοπαρασκευαστικές δοµές βρίσκονται στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς 
χώρους, ενώ οι αποθηκευτικές µέσα στα σπίτια. Στο δεύτερο στάδιο, γίνεται 
διαχωρισµός του οικισµού σε θέσεις «οικοτεχνικής δραστηριότητας», και οι 
τροφοπαρασκευαστικές δοµές εξακολουθούν να βρίσκονται µέσα όσο και έξω από τις 
οικίες. Στο τρίτο στάδιο, που αντιστοιχεί στη Νεότερη Νεολιθική, οι τροφοπαρα-
σκευαστικές κατασκευές περιορίζονται στις αυλές των οικιών338.  

Ο Κ. Τουλούµης, που ασχολείται επίσης µε αυτό το θέµα, υποστηρίζει ότι «όσο 
πλησιάζουµε στην Εποχή του Χαλκού, το µαγείρεµα και η κατανάλωση της τροφής 
περιορίζονται ανάµεσα σε γείτονες ώσπου καταλήγουν στο όλο και λιγότερο µοίρα-
σµα της τροφής µε άλλους»339. Ο ίδιος αναφέρει, ωστόσο, και παραδείγµατα νεολιθι-
κών οικισµών που δεν εγγράφονται στην κατάταξη του Halstead. Έτσι, η ύπαρξη 
σταθερών δοµών σε υπαίθριους χώρους, όπως είναι οι εστίες και οι φούρνοι στο 
Μακρύγιαλο Πιερίας της Νεότερης Νεολιθικής, εντάσσονται «στις παρατηρήσεις για 
µια διάθεση αλτρουισµού των ανθρώπων της Νεολιθικής, που µαγειρεύουν από 
κοινού και µοιράζονται την τροφή µεταξύ τους»340.  

Φαίνεται, εποµένως, πως κατά το τέλος της Νεολιθικής Περιόδου και τις αρχές 
της ΠΕΧ γίνονται συγχρόνως και τα πρώτα βήµατα για την αστικοποίηση των 
οικισµών, όπως αυτή εκδηλώνεται µε τον περιορισµό των υπαίθριων χώρων. Στις ΠΕ 
εγκαταστάσεις η Κόνσολα αναγνωρίζει ένα «διαµορφωτικό ή πρώιµο στάδιο 
                                                 
336 Treuil et al. 1996, 192. 
337 Χουρµουζιάδη 2000, 106. 
338 Halstead 1999, 80. 
339 Τουλούµης 2002, 89. 
340 Ό.π. 91. 
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αστικοποίησης», παρά την «έλλειψη σταθερού προτύπου αστικοποίησης, πράγµα που 
σηµαίνει πως οι σχετικές διαδικασίες είναι ακόµη ρευστές, και δεν έχουν αποκρυ-
σταλλωθεί»341.  

Από την άλλη πλευρά ο Χ. Ντούµας παραδέχεται πως προκύπτουν σαφείς 
διαφορές ανάµεσα στους νησιωτικούς και τους ηπειρωτικούς οικισµούς (του ελλαδι-
κού, τρωαδίτικου και κρητικού χώρου). Ενώ, προσθέτει ότι «στα κατάλοιπα ενός 
αρχαίου οικισµού θα πρέπει να µπορούµε να διακρίνουµε πτυχές του δηµόσιου και 
του ιδιωτικού βίου, που έχουν καταγραφεί µε υλική µορφή. Με βάση αυτό το 
σκεπτικό, θα προσπαθήσουµε να αναζητήσουµε πληροφορίες για την κοινωνική και 
πολιτική οργάνωση των προϊστορικών κοινωνιών του Αιγαίου, παρακολουθώντας την 
πολεοδοµική εξέλιξη των αντίστοιχων οικισµών»342.  

Στα πολεοδοµικά κριτήρια συγκρότησης των οικισµών, η Κόνσολα εντάσσει 
τους ακάλυπτους χώρους και τους επίστρωτους δρόµους, τους οποίους εξετάζει ως 
δείγµατα οργάνωσης του χώρου αλλά και ως δηµόσια έργα343. Ωστόσο, οι υπαίθριες 
δοµές απουσιάζουν από τη µελέτη της. 

Οι Tiné και Traverso που µελετούν την Πολιόχνη υποστηρίζουν ότι οι ισχυροί 
αναληµµατικοί τοίχοι, τα δηµόσια κτήρια, το ορθογώνιο σχήµα των οικιών, και οι 
πλακοστρώσεις των δρόµων «προϋποθέτουν … µια οργάνωση της κοινωνικής ζωής, 
και θεωρούνται βασικά στοιχεία για µια κοινωνία που προχωρεί προς µια µορφή 
στοιχειώδους αστικής συγκέντρωσης»344. 

Στην ανάλυση της οργάνωσης και της χρήσης του χώρου στους οικισµούς του 
ΒΑ Αιγαίου η Κουκά εξετάζει τις δραστηριότητες στους στεγασµένους χώρους, 
κάνοντας µόνο απλές αναφορές σε υπαίθριες δοµές345.  

Η οργάνωση των υπαίθριων χώρων και των δοµών που περιλαµβάνουν είναι 
αρκετά περίπλοκη. Ποικίλει από οικισµό σε οικισµό και δεν εγγράφεται εύκολα σε 
µια τυπολογία. Ακόµη και µεταξύ των οικισµών της ίδιας πολιτισµικής ενότητας, 
συχνά οι οµοιότητες είναι λίγες έως ανύπαρκτες (π.χ. το Εµποριό IV και το Ηραίον Ι 
της ΠΕΧ ΙΙ). Εξάλλου, ο αριθµός των σταθερών δοµών στους υπαίθριους χώρους, δεν 
είναι τόσο µεγάλος ώστε να επιτρέπει µια λεπτοµερέστερη κατηγοριοποίηση. Είναι 
όµως αρκετός για να δώσει το έναυσµα για µια γενικότερη θεώρηση των υπαίθριων 
χώρων, τους οποίους οι άνθρωποι της ΠΕΧ χρησιµοποιούν εντατικά.  

Οι υπαίθριες δοµές δίνουν, εποµένως, σηµαντικές πληροφορίες για την 
οργάνωση του χώρου. Επειδή, επιπλέον, αντανακλούν καθηµερινές συνήθως ασχο-
λίες, δραστηριότητες και συνήθειες, οι οποίες ακολουθούν πολύ αργούς ρυθµούς 
αλλαγής, και εγγράφονται σε ένα «παραδοσιακό» πλαίσιο ζωής και παραγωγής, πολύ 
ανθεκτικό στο χρόνο. Συνεπώς, οι σταθερές δοµές στους υπαίθριους χώρους των 
οικισµών της ΠΕΧ στο Αιγαίο δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σηµαντικά στη 
διάρκεια της 3ης χιλιετίας π.Χ.. Πέρα πράγµατι από τις διαφορές που οφείλονται στη 
γεωµορφολογία, την τοπογραφία και τους τρόπους οργάνωσης κάθε εγκατάστασης, 
αυτές σχετίζονται γενικά µε τις διαδικασίες παραγωγής και όπτησης της τροφής, 
παροχής και αποµάκρυνσης του νερού, αποθήκευσης διατροφικών προϊόντων και 
διαχείρισης των απορριµµάτων. Υπαίθριες κατασκευές που σχετίζονται µε βιοτεχνι-
κές, εργαστηριακές και τελετουργικές δραστηριότητες υπάρχουν, επίσης, αλλά είναι 
συνήθως λίγες.   

                                                 
341 Κόνσολα 1984 α, 171. 
342 Ντούµας 2004, 96. 
343 Κόνσολα 1984 α, 41, 50, 53. 
344 Tiné, Traverso 2001, 16. 
345 Κουκά 1997, 467-497. Kouka 2002. 
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Ειδικότερα, στην πρώτη φάση της ΠΕΧ, σηµαντικές πληροφορίες για τις υπό 
µελέτη δοµές αντλούνται από τη Θερµή. Οι τρεις πρώτες φάσεις της εγκατάστασης 
(Ι-ΙΙΙ) εµφανίζουν µια υποτυπώδη περικεντρική διάταξη σε οικοδοµικές νησίδες. 
Υπάρχουν, τότε, πολλοί ακάλυπτοι χώροι, οι οποίοι στεγάζουν πηγάδια, κυκλικές και 
ορθογώνιες κρηπίδες/πλατφόρµες, για την τροφοπαρασκευή και την αποθήκευση, που 
είναι άµεσα προσβάσιµες σε όλους τους κατοίκους του οικισµού. Η γειτνίαση του 
οικισµού µε παρακείµενο ρέµα προσέφερε τη δυνατότητα ποικίλων σχετικών 
δραστηριοτήτων, όπως το πλύσιµο των ρούχων και της σκευής, το πότισµα των ζώων 
κ.λπ. Πλήθος οστράκων που έχει βρεθεί στους υπαίθριους χώρους ενισχύει τις 
δραστηριότητες αυτές.  

Στα Λιµενάρια, η εικόνα εµφανίζεται πιο «ιδιωτική», µε την εστία, την 
κρηπίδα/πλατφόρµα και το λάκκο στην αυλή µιας οικίας. Στην Εύτρηση Α, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το κυκλικό κτίσµα και η εστία, που όµως δεν µπορούν να 
συνεκτιµηθούν ικανοποιητικά µε το ευρύτερο σύνολο. Στους άλλους οικισµούς της 
ΠΕΧ Ι υπάρχουν κάποτε συγκεντρωµένες αποθηκευτικές δοµές, π.χ. στην Τσούγκιζα 
Α, όσο και µεµονωµένες δοµές όλων των τύπων, όπως στο Ζάγανι, τα Λαµπρικά, την 
Κνωσό, το Χαµαίζι Α, το Besik Yassi-Tepe, το Demircihüyük και το Karatas I-III.  

Κατά την ΠΕΧ ΙΙ στον Προσκυνά, που αποδεικνύεται ένας σηµαντικός οικισµός 
στη Λοκρίδα, τα δεδοµένα είναι ακόµη πιο πλούσια. Ένας οργανωµένος βιοτεχνικός-
εργαστηριακός και τελετουργικός χώρος βρίσκεται στα όρια του οικισµού. Περιείχε 
δεξαµενές καθαρισµού του πηλού για την κατασκευή αγγείων, και κλίβανους για το 
ψήσιµό τους. Στην ίδια εγκατάσταση, υπήρχε η ορθογώνια κρηπίδα/πλατφόρµα που 
παρείχε ιδανική επιφάνεια βιοτεχνικής ή τροφοπαρασκευαστικής εργασίας, ο 
φούρνος για το προφανώς συλλογικό ψήσιµο του ψωµιού, και λάκκοι απόρριψης 
ή/και αποθήκευσης. Ενώ, δεν αποκλείεται και η τέλεση θυσιών ανάµεσα σε αυτές τις 
δοµές.  

Με ανάλογο τρόπο στο Ηραίον Ι, της ΠΕΧ ΙΙ, σταθερές δοµές, τροφοπαρα-
σκευής, αποθήκευσης, απόρριψης, φαίνεται να εξυπηρετούν περισσότερα από ένα 
νοικοκυριά. Αλλά και στο Karatas IV-V, οι κατασκευές για την ύδρευση, οι εστίες, οι 
φούρνοι, το ορθογώνιο κτίσµα, οι κυκλικές πλατφόρµες και οι λάκκοι χρησιµο-
ποιούνται από περισσότερα από ένα νοικοκυριά.  

Οι υπόλοιποι οικισµοί, αν και προσφέρουν σηµαντικά στοιχεία για την 
ανάπτυξη των υπαίθριων δραστηριοτήτων, δεν παρέχουν ολοκληρωµένη εικόνα για 
την οργάνωση των υπαίθριων χώρων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, παρατηρείται 
συγκέντρωση αποθηκευτικών δοµών (Ορχοµενός Α, Β) ή βιοτεχνικών κατασκευών 
(Άλιµος). Αλλά οι περισσότερες εγκαταστάσεις διαθέτουν µόνο µία ή δύο υπαίθριες 
δοµές (Ραφήνα 1, Άγιος Κοσµάς, Χριστιανά, Χαµαίζι Β, Bakla Tepe). 

Την ίδια περίοδο (ΠΕΧ ΙΙ), ωστόσο, σε πιο οργανωµένα οικιστικά σύνολα όπως 
ο Σκάρκος, αλλά και το Εµποριό IV, εστίες αναπτύσσονται µόνο µέσα στις αυλές των 
σπιτιών και εξυπηρετούν, φαίνεται, τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού ξεχωριστά. Το ίδιο 
εξάλλου συµβαίνει και µε τα πηγάδια και τις ορθογώνιες τροφοπαρασκευαστικές 
δοµές της ΠΕ ΙΙ περιόδου στη Μάνικα.      

Κατά την ΠΕΧ ΙΙΙ, η οργάνωση του χώρου στην Άργισσα δίνει επίσης 
σηµαντικές πληροφορίες. Αποθηκευτικές και τροφοπαρασκευαστικές δοµές, σε 
συνδυασµό µε λίθινα εργαλεία και όστρακα αγγείων χρησιµοποιούνται από 
περισσότερα νοικοκυριά. Το ίδιο συνέβαινε και µε τα πηγάδια, τη δεξαµενή, τις 
εστίες, τις κυκλικές πλατφόρµες και τους λάκκους στο Karatas VI.  

Στην Ολυµπία 1, προστατεύεται µε κτιστό τοιχίο η κοινή πηγή πόσιµου νερού 
και διαµορφώνεται ένας υπαίθριος χώρος τελετουργικών δραστηριοτήτων. Ενώ στη 
θέση Μπολάνης στο Χαµαλεύρι, οργανώνονται σταθερές εργαστηριακές δοµές και 
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ίσως σπονδές. Συγκέντρωση αποθηκευτικών δοµών παρατηρείται στους Σιταγρούς, 
τον Ορχοµενό Γ και τη Λέρνα IV. Ωστόσο και πάλι, σε πολλές άλλες εγκαταστάσεις 
οι υπαίθριες δοµές είναι λίγες και µεµονωµένες (Κολώνα V, Τσούγκιζα Γ, Καστρί, 
Τροία IV, Αφροδιασιάδα). 

Στην Κίτρινη Πολιόχνη της ίδιας περιόδου, οι δραστηριότητες που σχετίζονται 
µε τους δρόµους και τις πλατείες έχουν υδρευτικό σκοπό, και είναι κοινής ωφέλειας. 
Οι αυλές των σπιτιών «ήταν ευρύχωροι αστέγαστοι χώροι που αφήνονταν εντός των 
νησίδων και έπαιζαν ρυθµιστικό ρόλο στην κυκλοφορία στο εσωτερικό τους, 
παρέχοντας φως και αερισµό στους γειτονικούς χώρους, κι ενώνοντας τις οικίες 
µεταξύ τους και µε τους δρόµους»346. Σταθερές κατασκευές σε αυτές, όπως τα 
ορθογώνια αποθηκευτικά κτίσµατα και ο µοναδικός φούρνος του οικισµού, θα 
εξυπηρετούσαν αντίστοιχα περισσότερα νοικοκυριά και τις κοινοτικές ανάγκες σε 
ψωµί. 

  
Συνοψίζοντας, παρά τον περιορισµένο και αποσπασµατικό χαρακτήρα των 

αρχαιολογικών δεδοµένων για τις υπαίθριες σταθερές δοµές στους αιγαιακούς 
οικισµούς της ΠΕΧ, είναι ωστόσο δυνατόν να συγκροτηθεί µια εικόνα για τις µορφές 
και τις χρήσεις τους. Η µικρή παρουσίαση και συζήτηση, στο πλαίσιο αυτής της 
εργασίας θα µπορούσε να αποτελέσει την αρχή για µια ευρύτερη συζήτηση για την 
γενικότερη οργάνωση των υπαίθριων χώρων, η οποία θα έπρεπε µελλοντικά να 
συµπληρωθεί και µε τις αντίστοιχες πληροφορίες για τους κλειστούς χώρους στο 
πλαίσιο των οικισµών, των περιόδων και των πολιτισµικών συνόλων της 3ης χιλιετίας 
π.Χ. στο Αιγαίο. 

 
 

                                                 
346 Γεωργάκη 2003, 148. 
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ΙΙΙ. Παράτηµα: Μερικά εθνοαρχαιολογικά παραδείγµατα 
 
Συχνά στις εγκαταστάσεις που ανασκάπτονται υπάρχουν κατάλοιπα του υλικού 

πολιτισµού τα οποία επιδέχονται περισσότερες από µία ερµηνείες. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις χρήσιµες είναι οι συγκρίσεις µε γειτονικούς οικισµούς, αλλά και µε 
οικισµούς σε άλλες πολιτισµικές ή γεωγραφικές ενότητες κατά την ίδια χρονική 
περίοδο. Ωστόσο, οι ερευνητές αντλούν σηµαντικές πληροφορίες από µεταγενέστε-
ρες, έως και σύγχρονες εγκαταστάσεις, εάν αυτές παρουσιάζουν κοινά στοιχεία 
κοινωνικής διαµόρφωσης, οικονοµικής ανάπτυξης κ.λπ.  

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις υπό µελέτη κατασκευές 
βρίσκονται σε οικισµούς που παρουσιάζουν κάποιες – εθνοαρχαιολογικές – 
αναλογίες µε παραδοσιακούς αγροτικούς οικισµούς του ελλαδικού χώρου και της 
Ανατολίας.  

Για παράδειγµα, όπως παρατηρεί ο Ν. Ευστρατίου, στα Ποµακοχώρια της 
Ροδόπης, η αυλή του σπιτιού κλείνει µε περίβολο και περιλαµβάνει τη βρύση, το 
κοτέτσι και έναν ηµι-υπαίθριο χώρο εργασίας Γύρω από το σπίτι, υπάρχουν µια-δυο 
ξύλινες ή πέτρινες αποθήκες για τις ζωοτροφές και για άλλες προµήθειες της 
οικογένειας. Εξάλλου, µέσα στα όρια του οικισµού υπάρχουν ειδικά κτίσµατα 
συλλογικής χρήσης, όπως το τζαµί, το σχολείο, το καφενείο, το σιδεράδικο, και λίγο 
πιο έξω βρίσκονται τα αλώνια, οι νερόµυλοι και µερικές στάνες347.  

Με ανάλογο τρόπο στην Ήπειρο, τον 19ο αιώνα, στο κέντρο του οικισµού 
υπάρχει η πλατεία που συγκεντρώνει τις βασικές κοινοτικές λειτουργίες µε την 
εκκλησία, την κοινοτική βρύση και τον πλάτανο, το καφενείο και το σχολείο348.  

Παρόµοια οργάνωση έχει ένας οχυρωµένος µεσαιωνικός οικισµός στη Θήρα. 
Στο εσωτερικό του υπάρχουν οι οικίες, η πλατεία, ένας κοινόχρηστος φούρνος και οι 
εκκλησίες. Όλες οι άλλες δραστηριότητες, που σχετίζονται µε κτηνοτροφία και 
γεωργία, δηλαδή τα αλώνια, οι στάνες, κ.λπ., βρίσκονται έξω από αυτόν349.  

Στην κοιλάδα της Πικροδάφνης, στην Αργολίδα, υπάρχει ένα ολοκληρωµένο 
παράδειγµα µελέτης της οργάνωσης των οικισµών. ∆ιακρίνονται, δηλαδή, επιµέρους 
κατασκευές που σχετίζονται µε την κατοίκηση, τον σταβλισµό, την αποθήκευση, τα 
βοηθητικά κτήρια για τις βιοτεχνικές εργασίες, τα νεκροταφεία, και τα δηµόσια 
κτήρια (εκκλησίες, διοικητικό κέντρο, σχολείο κ.λπ.). Ειδικότερα, στους ανοικτούς 
χώρους του οικισµού βρίσκονται πηγάδια, φούρνοι, εστίες, δεξαµενές, στέρνες, 
υδατοφράκτες, περιοχές για απόρριψη άχρηστων αντικειµένων, αλώνια, κλίβανοι, 
µύλοι, αναβαθµίδες κ.α.350    

Σε πολλά παραδοσιακά χωριά της Τουρκίας, οι κύριες τροφοπαρασκευαστικές 
δραστηριότητες λαµβάνουν χώρα στις εσωτερικές αυλές των οικιών, όπου υπάρχουν 
και οι φούρνοι και οι εστίες. Μεγάλοι µάλιστα τέτοιοι φούρνοι µε περιβόλους έχουν 
µελετηθεί σε οικισµούς στην περιφέρεια του νεολιθικού Catalhöyük351. Μια συνολική 
εικόνα της οργάνωσης του οικιστικού χώρου παρέχει το χωριό Zemzemiye352. Στα 
περίχωρά του υπάρχουν τα περιβόλια, οι κήποι, τα αλώνια, τα βοσκοτόπια και οι 
στάνες. Ενώ, µέσα στον οικισµό, συνήθως στις αυλές των σπιτιών, βρίσκονται οι 
ειδικοί χώροι για την αποθήκευση του αχύρου για τα ζώα και της ξυλείας, το κοτέτσι 
και η τουαλέτα. Κοινοτικής χρήσης κτήρια, διασκορπισµένα µέσα στον οικισµό, είναι 

                                                 
347 Ευστρατίου 2002, 123. 
348 ∆ηµητριάδης 1999, 167, 171.  
349 Radford, Clark 1974, 75. 
350 Murray, Kardulias 2000, 147. 
351 Matthews et al. 2000, 153. 
352 Dittemore 2002, 960-961. 
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το τζαµί, το καφενείο, το χαµάµ, ο φούρνος του χωριού, το σχολείο, το διοικητικό 
κέντρο και ο ξενώνας. Στην κεντρική πλατεία υπάρχει µόνο η κρήνη, το τζαµί, και το 
µπακάλικο.   

Τέλος, στους οικισµούς της ενδοχώρας του Πόντου, η βρύση, το αλώνι, η 
αποθήκη για αγροτικά προϊόντα και ο φούρνος είναι όλα κοινοτικά353. 

 

                                                 
353 Γαβρά 1998, 89. 
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Συµπεράσµατα 
 
 
Έναν οικισµό θα πρέπει να τον φανταστούµε ως ένα ζωντανό τοµέα που εµ-

ψυχώνεται από τις ποικίλες δραστηριότητες των χρηστών του, που σχετίζονταν µε τις 
καθηµερινές ανάγκες και την εκµετάλλευση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 
στο άµεσο και το ευρύτερο περιβάλλον του. Έτσι συνέβαινε και στις εγκαταστάσεις 
της ΠΕΧ στο Αιγαίο. Μερικές από τις σχετικές δράσεις προσπαθήσαµε να προσεγγί-
σουµε µέσα από τις σταθερές υπαίθριες δοµές τους. Στους ανοικτούς χώρους των 
οικισµών της ΠΕΧ, ανάµεσα στις οικίες, στις αυλές και τις πλατείες, συγκεντρώ-
νονται οι δοµές που σχετίζονται µε το νερό, την κατεργασία την παρασκευή και την 
όπτηση της τροφής, την αποθήκευση, την απόρριψη, και το τελετουργικό.  

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν παρουσιάστηκαν οι βασικοί τύποι δοµών για 
την παροχή και την αποθήκευση του νερού, του πηγαίου και του βρόχινου, καθώς και 
για την αποµάκρυνση των υδάτων και την αποφυγή πληµµύρων. Συγκεντρώθηκαν, 
επίσης, δοµές που σχετίζονταν µε τη χρήση της φωτιάς, κυρίως εστίες, φούρνοι και 
κεραµεικοί κλίβανοι. Καθώς και κυκλικά, ορθογώνια και πεταλόσχηµα κτίσµατα, 
κυκλικές και τετράπλευρες κρηπίδες / πλατφόρµες και λάκκοι-βόθροι. Τα κινητά 
συνευρήµατά τους συχνά ήταν ελάχιστα ή και ανύπαρκτα. Έτσι, οι δραστηριότητες 
που πλαισίωναν τις δοµές αυτές ανιχνεύονται τις περισσότερες φορές υποθετικά, σε 
σχέση µε συγκριτικό υλικό από καλύτερα τεκµηριωµένες εγκαταστάσεις της ΠΕΧ 
και, βέβαια, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των ανασκαφέων. Οι 
προτεινόµενες χρήσεις των υπό µελέτη κατασκευών συναποτελούν, συνήθως, µαζί µε 
τη µορφολογία τους, βασικά κριτήρια  για την κατάταξη και παρουσίασή τους.  

Ο αριθµός και ο τύπος των κατασκευών στους υπαίθριους χώρους των οικισµών 
που µελετήθηκαν ποικίλλει από εγκατάσταση σε εγκατάσταση. Τέτοιες δοµές είναι, 
όµως, οικείες στον αιγαιακό χώρο και η απουσία τους από κάποιους οικισµούς θα 
πρέπει µάλλον να οφείλεται στις συνθήκες διατήρησής τους και την περιορισµένη 
ανασκαφική διερεύνηση. Είναι, εποµένως, πολύ πιθανό να µη γνωρίζουµε παρά µικρό 
µόνο µέρος των ανάλογων δοµών και των δραστηριοτήτων που τις πλαισίωναν.  

Η επιλογή των υπαίθριων χώρων για την εγκατάσταση σταθερών δοµών δεν 
είναι τυχαία. Ιδίως στον αιγαιακό και τον εν γένει µεσογειακό χώρο, οι κλιµατικές 
συνθήκες επέτρεπαν για µεγάλο διάστηµα του έτους τις εξωτερικές εργασίες354. Για 
το λόγο αυτό, οι υπαίθριες δοµές αποτελούν γενικευµένο φαινόµενο, και βρίσκονται 
σε οικισµούς που συνεχίζουν να κατοικούνται από τη Νεολιθική Περίοδο (Λιµενάρια, 
Άργισσα, Besik Yassi Tepe), αλλά και σε εγκαταστάσεις που ιδρύθηκαν κατά την 
ΠΕΧ.  

Οι σταθερές δοµές που µελετήθηκαν διαµορφώθηκαν για να φιλοξενήσουν 
συγκεκριµένες και µάλλον ανά τύπο οµοιογενείς δραστηριότητες των προϊστορικών 
κατοίκων του Αιγαίου, σχετικές ως επί το πλείστον µε τις καθηµερινές τους ανάγκες. 
Οι όποιες διαφορές στις χρήσεις προκύπτουν κατά κανόνα από τους µορφολογικούς 
τύπους των κατασκευών και είναι κρίµα που ο περιορισµένος αριθµός τους συχνά δεν 
επιτρέπει την ασφαλή χρονολογική, γεωγραφική και τυπολογική κατάταξη τους. Θα 
µπορούσαν, πάντως, να διατυπωθούν κάποιες συνολικότερες σχετικές σκέψεις.  

Έτσι, για παράδειγµα, πηγάδια υπάρχουν σε οικισµούς του ΒΑ Αιγαίου, της 
Εύβοιας, της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η ενίοτε προσεγµένη 
µάλιστα κατασκευή τους, όπως στις περιπτώσεις εκείνων στο Μύλο του Χελιώτη και 

                                                 
354 Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε υπαίθριους χώρους των οικισµών της Ανατολίας, βλ. επίσης 
Yakar 1985, 37. 
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τη Βασιλική, µε τις εγκοπές για σκαλοπάτια, προϋποθέτει κάποια υψηλή σχετική 
τεχνογνωσία, η οποία δηλώνεται και µε συναφή έργα όπως οι αγωγοί, τα αυλάκια, οι 
προστατευτικοί ορθοστάτες, οι υδατοφράκτες και οι τάφροι. Αλλά και οι εργαστηρια-
κές δοµές δείχνουν το επίπεδο της τεχνικής εµπειρίας στο πλαίσιο των πολιτισµικών 
ενοτήτων στις οποίες εγγράφονται. Οι κεραµεικοί κλίβανοι στον Προσκυνά και το 
Karatas της ΠΕΧ είναι από τα πρωιµότερα γνωστά παραδείγµατα στο Αιγαίο.   

Στο πλαίσιο, εξάλλου, του ίδιου οικισµού ή διαφορετικών εγκαταστάσεων  
υπάρχουν πολλών τύπων εστίες, οι τετράπλευρες πλατφόρµες µπορούν να διαφέρουν 
κατά περίπτωση (Άργισσα, Θερµή Ι-ΙΙ, Besik Yassi Tepe), ενώ δεν λείπουν και 
αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι το τετράγωνο πηγάδι της Κίτρινης 
Πολιόχνης, το διαχωριστικό τοιχίο στο κυκλικό κτίσµα στη Μύρινα ή ο διπλός τοίχος 
στο αντίστοιχο κτίσµα στη Βοϊδοκοιλιά. 

∆ιαφορετικοί τύποι δοµών παραπέµπουν σε παρόµοιες αλλά και σε 
διαφοροποιηµένες χρήσεις τους. Οι πυρές-εστίες, για παράδειγµα, µπορεί να εξυπηρε-
τούν µαγειρικούς, εργαστηριακούς αλλά και τελετουργικούς σκοπούς. Οι τετράπλευ-
ρες πλατφόρµες ενίοτε ερµηνεύονται ως επιφάνειες εργασίας για τροφοπαρασκευα-
στικές δραστηριότητες, ή εικάζεται η πρόχειρη ανωδοµή τους για αποθηκευτικούς 
σκοπούς, έως και η χρήση τους ως βωµών. Είναι, επίσης, πιθανό η αποθήκευση 
δηµητριακών ή άλλων προϊόντων να γινόταν συγχρόνως και σε κυκλικά, σε ορθογώ-
νια, σε πεταλόσχηµα κτίσµατα, όσο και σε πρόχειρα στεγασµένες κρηπίδες και, 
βέβαια, σε λάκκους-βόθρους. Το προϊόν της αποθήκευσης λίγο φαίνεται να καθορίζει 
τη µορφή της κατασκευής, όπως στην περίπτωση των υγρών και στερεών αγαθών, 
που µπορεί να φυλάσσονται σε υπέργειες ή υπόγειες, κονιαµένες ή µη δοµές.  

Σταθερές δοµές βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους όσο και στο εσωτερικό των 
οικιών. Γεγονός που παραπέµπει σε ανάλογες ή συµπληρωµατικές χρήσεις. Ενώ, δεν 
µπορεί να αποκλεισθεί και η εποχική χρήση κάποιων εξωτερικών και εσωτερικών 
δοµών, όπως πιστεύεται ότι συνέβαινε στη Ντέµπλα, αλλά και στην Άργισσα.  

Η µορφολογία του εδάφους δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά την κατά-
σκευή και θέση των σταθερών δοµών στους υπαίθριους χώρους. Λαµβάνονται, ωστό-
σο, µέτρα για την ασφάλεια της κατασκευής (Βοϊδοκοιλιά, Καστρί). Ενώ, η γεωµορ-
φολογία της εγκατάστασης διευκολύνει ενίοτε την κατασκευή κάποιων δοµών υψη-
λότερα από το υπόλοιπο οικιστικό σύνολο (Προσκυνάς, Άλιµος).  

Η χαλαρή οργάνωση των οικιών σε ορισµένους οικισµούς επιτρέπει τη 
δηµιουργία ανοικτών χώρων και εποµένως, πιθανόν, και τη διαµόρφωση περισσότε-
ρων δοµών, που στεγάζουν ποικίλες δραστηριότητες. Ωστόσο δεν απουσιάζουν στα-
θερές δοµές από οικισµούς µε σαφή πολεοδοµικό σχεδιασµό, όπου οι ακάλυπτοι 
χώροι είναι πιο περιορισµένοι. Σε ελάχιστες περιπτώσεις διαφαίνεται κάποια ειδική 
µέριµνα για την επιµεληµένη πρόσβαση σε τέτοιες κατασκευές, κυρίως επειδή σπάνια 
αυτές ενέχουν κάποιο ιδιαίτερο ή κεντρικό ρόλο στη διαµόρφωση και τη λειτουργία 
του οικιστικού ιστού, όπως συµβαίνει, ωστόσο, στην Κίτρινη Πολιόχνη, την Ερέτρια, 
και το Χαµαίζι Β.  

Ειδικότερα, σηµαντική θέση στην οργάνωση του χώρου κατέχουν οι δοµές που 
σχετίζονται µε το πόσιµο νερό, αλλά και τη συγκέντρωση των οµβρίων. Παρατηρεί-
ται δε µέριµνα για την ύπαρξη σταθερής παροχής και ενίοτε αποθήκευσης ύδατος, 
εάν όχι µέσα στον ίδιο τον οικισµό, τουλάχιστον σε άµεση γειτνίαση µε αυτόν.  

Οι υπαίθριες δοµές που σχετίζονται µε την τροφοπαρασκευή, δηλαδή κυκλικές 
και τετράπλευρες κρηπίδες, θρανία, πλακόστρωτες επιφάνειες, εστίες και φούρνοι για 
το ψήσιµο, αλλά και λάκκοι ή δάπεδα για την απόρριψη των διατροφικών υπολειµµά-
των, µπορούν να παραπέµπουν σε ιδιωτικές αλλά και σε συλλογικές δραστηριότητες. 
Σε µια, δηλαδή, οργανωµένη ετοιµασία και ενδεχοµένως ένα µοίρασµα και κάποια 



 104

κοινή κατανάλωση της τροφής, καθώς και στην ελεγχόµενη αποθήκευση και απόρρι-
ψη των περισσευµάτων. ∆εν αναγνωρίζεται πάντως κάποια σταθερή θέση των δοµών 
αυτών και κάθε οικισµός µοιάζει να διαµορφώνει τις πιο κατάλληλες για τις ανάγκες 
του συνθήκες.  

 Οι δοµές για την αποθήκευση δηµητριακών και άλλων προϊόντων σε αυτόνο-
µους χώρους, κυρίως σε κυκλικά, ορθογώνια, πεταλόσχηµα κτίσµατα, ενδεχοµένως 
ελαφρά στεγασµένα κρηπιδώµατα και λακκοειδείς κατασκευές, δίνουν σηµαντικές 
πληροφορίες για την οργάνωση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Ανάλογα µε το 
µέγεθος και τη θέση τους, εξυπηρετούσαν τις ανάγκες ενός ή περισσοτέρων 
νοικοκυριών ή ολόκληρης της κοινότητας.   

∆οµές που σχετίζονται µε το τελετουργικό είναι λίγες και βρίσκονται αυτόνοµες 
στους χώρους µεταξύ οικιών, όπως στην Εύτρηση Α, το Karatas V, ή σε οργανωµέ-
νους χώρους λατρείας, στην Ολυµπία 1, ή ακόµη και ανάµεσα σε άλλες υπαίθριες 
δοµές, όπως στον Προσκυνά και το Χαµαλεύρι θέση Μπολάνης(;). 

Εργαστηριακές δοµές κάποτε βρίσκονται µέσα στον οικισµό (Karatas V), αλλά 
συνήθως οργανώνονται στην περιφέρειά του, πάντα σε άµεση γειτνίαση µε τον 
οικιστικό χώρο (Προσκυνάς, Ραφήνα 2, Λαµπρικά, Άλιµος). Είναι πολύ πιθανόν, 
κάθε εγκατάσταση να διέθετε έναν τουλάχιστον βιοτεχνικό τοµέα.   

Ως προς τη γεωγραφική και χρονολογική τους κατανοµή, κατά την ΠΕΧ Ι 
υπαίθριες δοµές υπάρχουν σε όλες τις γεωπολιτισµικές ενότητες, σε σχετικά 
περιορισµένο όµως αριθµό. Κατά την ΠΕΧ ΙΙ, δεν ανιχνεύτηκαν δοµές στη Βόρεια 
Ελλάδα και τη Θεσσαλία, γεγονός που ίσως οφείλεται στην απουσία ή την ελλιπή 
ανασκαφική διερεύνηση αντιπροσωπευτικών υπαίθριων χώρων στους γνωστούς 
οικισµούς. Ενώ, οι υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου παρέχουν σηµαντικές συναφείς  
πληροφορίες. Τέλος, κατά την ΠΕΧ ΙΙΙ οι υπαίθριες δοµές αντιπροσωπεύονται 
ικανοποιητικά σε οικισµούς σε όλο το Αιγαίο.   

Όπως φαίνεται από τη συγκέντρωση και σύνθεση των δεδοµένων για τις 
σταθερές δοµές στους υπαίθριους χώρους των αιγαιακών οικισµών της 3ης χιλιετίας 
π.Χ., η µελέτη της µορφής, της οργάνωσης και των χρήσεών τους αποτελεί ένα 
σηµαντικό ζήτηµα για την κατανόηση της ζωής στην ΠΕΧ.   

 
Τα βασικά ερωτήµατα που τέθηκαν στην αρχή αυτής της εργασίας 

απαντήθηκαν µόνο εν µέρει. Έγινε ωστόσο, ελπίζουµε, φανερό ότι οι σταθερές δοµές 
δεν αποτελούν ένα µεµονωµένο ή περιορισµένο φαινόµενο, αλλά µάλλον µια 
διαχρονική και σύνθετη ενότητα στο Πρωτοχαλκό Αιγαίο, η οποία οφείλει να συνα-
ξιολογείται ισότιµα στις χωρικές και οικιστικές µας προσεγγίσεις. Παρόλο που 
κάποιοι τύποι δοµών εκπροσωπούνται λιγότερο στις αρχαιολογικές συνάφειες, η 
εντύπωση που διαµορφώνεται είναι ότι περισσότερες γενιές ανθρώπων υιοθετούσαν 
συχνά παρόµοιες λύσεις σε διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου για την αξιοποίηση 
των υπαίθριων χώρων στις εγκαταστάσεις τους. Μεταξύ άλλων, κατασκεύαζαν σε 
αυτούς σταθερές δοµές, των οποίων οι λειτουργίες άλλοτε είναι πιο σαφείς και 
άλλοτε παραµένουν εξαιρετικά δυσερµήνευτες. Τα εθνοαρχαιολογικά παραδείγµατα 
και ενίοτε η χρήση της Πειραµατικής Αρχαιολογίας µπορούν, βέβαια, να εµπλουτί-
σουν, αν και µόνο αναλογικά, τους ερµηνευτικούς µας ορίζοντες και στον τοµέα 
αυτό.  
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Εικ. 1. Σιταγροί. Φάσεις V a και Vb, κάτοψη του οικισµού (Renfrew et al 1986, fig. 

8.5). 
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Εικ. 2. Λιµενάρια, τοπογραφικό σχέδιο (Μαλαµίδου, Παπαδόπουλος 1997, σχέδ. 1). 

 
 

 
 
 

Εικ. 3. Λιµενάρια, η πιθανή αυλή (Μαλαµίδου, Παπαδόπουλος 1997, σχέδ. 2). 
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Εικ. 4. Άργισσα, κάτοψη του οικισµού (Hanschmann, Milojcic 1976, Taf. E II). 
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Εικ. 5. Κίτρινη Πολιόχνη, κάτοψη του οικισµού (Ντούµας 1997, σχέδ. 2). 
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Εικ. 6. Κίτρινη Πολιόχνη, οικοδοµική νησίδα VIII (λεπτοµέρεια Εικ. 5). 
 
 
 
 

 
 
 

Εικ. 7. Κίτρινη Πολιόχνη, ο φούρνος (Tiné, Traverso 2001, σελ. 42).  
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Εικ. 8. Μύρινα, φάση ΙΙΙ, το κυκλικό κτίσµα (Ντόβα 1997, εικ. 3). 
 
 

 
 
 
 

Εικ. 9. Μύρινα, φάση ΙΙΙ, το ορθογώνιο κτίσµα (Ντόβα 1997, σχέδ. 2 α). 
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Εικ. 10. Θερµή Ι, κάτοψη του οικισµού (Κουκά 1997, σχέδ. 1). 
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Εικ. 11. Θερµή ΙΙ, κάτοψη του οικισµού (Κουκά 1997, σχέδ. 3). 
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Εικ. 12. Θερµή ΙΙ-ΙΙΙ, ορθογώνιες πλατφόρµες (Lamb 1936, fig. 7). 
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Εικ. 13. Θερµή ΙV, κάτοψη του οικισµού (Κουκά 1997, σχέδ. 11). 
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Εικ. 14. Εµποριό IV, τοµέας Α, κάτοψη του οικισµού (Hood 1981, fig. 61).  
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Εικ. 15. Εµποριό ΙV, τοµέας Β, η υποδοµή του κυκλικού κτίσµατος  
(Hood 1981, fig. 74).  
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Εικ. 16. Ηραίον, τοπογραφικό σχέδιο (Ντούµας 2004, εικ. 1). 
 
 

 
 

Εικ. 17. Ηραίον Ι, κάτοψη του οικισµού (Kouka 2002, pl. 46). 
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Εικ. 18. Προσκυνάς, κάτοψη του υπαίθριου χώρου (Zachou 2004, Taf. 3). 
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Εικ. 19. Λιθαρές, κάτοψη τµήµατος του οικισµού (Τζαβέλλα-Evjen 1984).  
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Εικ. 20. Εύτρηση Α, κάτοψη τµήµατος του οικισµού (Caskey, Caskey 1960, fig. 5). 
 
 

 
 

Εικ. 21. Εύτρηση Β, κάτοψη τµήµατος του οικισµού (Κόνσολα 1984 α, σχέδ. 4). 
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Εικ. 22. Θήβα, κάτοψη του οικισµού (Aravantinos 2004, pl. 1).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Εικ. 23. Ορχοµενός Α, τα κυκλικά κτίσµατα (Κόνσολα 1984 α, σχέδ. 6). 
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Εικ. 24. Μάνικα, τοµέας ΙΙ, το πηγάδι (Σάµψων 1985, σχέδ. 16 α). 
 
 

 
 
  

Εικ. 25. Μάνικα, τοµέας Ι, το πηγάδι και ο αγωγός (Σάµψων 1986, εικ. 139). 
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Εικ. 26. Μάνικα, τοµέας Ι, αναπαράσταση τµήµατος του οικισµού (Σάµψων 1986, 
εικ. 139). 

 
 

 
 

Εικ. 27. Μάνικα, τοµέας IV, αυλή οικίας µε ορθογώνια κρηπίδα (Σάµψων 1985, 
σχέδ. 18). 
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Εικ. 28. Μαγούλα Ερέτριας, κάτοψη του οικισµού (Σαπουνά-Σακελλαράκη 1988-89, 
σχέδ. 39).  

 
 
 

 
 
 

Εικ. 29. Μαγούλα Ερέτριας, το κυκλικό κτίσµα (Σαπουνά-Σακελλαράκη 1988-89, 
φωτ. 15). 

 



 126

 
 
 

 
 
 
 

Εικ. 30. Ραφήνα 1, κάτοψη του οικισµού (Κόνσολα 1984 α, σχέδ. 9). 
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Εικ. 31. Λαµπρικά, ο εργαστηριακός τοµέας (Κακαβογιάννη 2005, σχέδ. 5). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Εικ. 32. Ρουφ, το πεταλόσχηµο κτίσµα (Πετριτάκη 1980, πίν. 42 δ). 
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Εικ. 33. Παλαιά Κοκκινιά, τοπογραφικό σχέδιο (Θεοχάρης 1951).  
 
 

 
 
 

Εικ. 34. Άγιος Κοσµάς, κάτοψη του οικισµού (Mylonas 1959, fig. 76).  
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Εικ. 35. Άλιµος, κάτοψη της ανασκαφής σε αρχικό στάδιο (Καζά-Παπαγεωργίου 
1993, σχέδ. 2). 

 

 
 

Εικ. 36. Άλιµος, κάτοψη της ανασκαφής σε τελικό στάδιο (Καζά-Παπαγεωργίου 
1993, σχέδ. 3).  
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Εικ. 37. Κολώνα V, κάτοψη του οικισµού (Walter 2001, fig. 47) 
 
 
 

 
 

Εικ. 38. Κολώνα V, ο φούρνος (Walter 2001, fig. 53). 
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Εικ. 39. Ζυγουριές, τοπογραφικό σχέδιο (Blegen 1928, pl. 1).  
 
 

 
 

Εικ. 40. Ζυγουριές, Οικία των Πίθων (Blegen 1928, fig. 9). 



 132

 
 

Εικ. 41. Τσούγκιζα, κάτοψη του οικισµού κατά Harland (Pullen 1990, fig. 2).  
 

 
 

Εικ. 42. Τσούγκιζα, κάτοψη  του οικισµού µετά την έρευνα του Pullen  
(Pullen 1990, fig. 3). 



 133

 

 
Εικ. 43. Μπερµπάτι, κάτοψη του οικισµού (Κόνσολα 1984 α, σχέδ. 14) .  

 
 
 

 
 

Εικ. 44. Άγιος ∆ηµήτριος, τοπογραφικό σχέδιο (Sinos 1971, fig. 20). 
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Εικ. 45. Βοϊδοκοιλιά, το κυκλικό κτίσµα και το υπερκείµενο τετράγωνο (Κορρές 
1981, πίν. 170 β). 
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Εικ. 46. Ολυµπία 1, κάτοψη του οικισµού (Rambach 2002, Abb. 6). 
 
 

 
 
 

Εικ. 47. Ολυµπία 1, η δεξαµενή (Rambach 2002, Abb. 31). 
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Εικ. 48. Ολυµπία 1, πυρά και τετράπλευρη κρηπίδα (Rambach 2002, Abb. 22).  
 

 
 
 

Εικ. 49. Ολυµπία 2, η κυκλική κρηπίδα (Γιαλούρης 1964, σχέδ. 1).  
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Εικ. 50. Αγία Ειρήνη, τα ΠΚ κατάλοιπα µε µαύρο χρώµα (Barber 1994, εικ. 40). 
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Εικ. 51. Καστρί, κάτοψη του οικισµού (Barber 1994, εικ. 41). 
 

 
 

 
 
 

Εικ. 52. Καστρί, το ορθογώνιο κτίσµα (προσωπικό αρχείο). 
 
 
 



 139

 
 
 
 
 

 
 
 

Εικ. 53. Σκάρκος, κάτοψη του οικισµού (Marthari, 1999, fig. 4). 
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Εικ. 54. Βασιλική, κάτοψη του οικισµού (Preziosi 1999, fig. 21). 
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Εικ. 55. Μύρτος Φούρνου Κορυφή, κάτοψη του οικισµού (Treuil  et al. 1996, εικ. 10 
β). 

 
 
 

 
 

Εικ. 56. Μύρτος Φούρνου Κορυφή, δεξαµενή (;) (Warren 1972, fig. 30). 
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Εικ. 57. Μύρτος Φούρνου Κορυφή, το τοξοειδές κτίσµα (Warren 1972, fig. 31). 
 
 

 
 
 

Εικ. 58. Χαµαίζι, κάτοψη του ελλειψοειδούς κτιρίου (Παπαδάκης 1989, 162).  
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Εικ. 59. Χαµαίζι, οι ΠΜ φάσεις κατά Σαρηγιάννη (Σαρηγιάννης 1993, πίν. 17).  
 
 

 
 
 

Εικ. 60. Ντέµπλα, το τετράγωνο κτίσµα (Warren 1974, fig. 14). 
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Εικ. 61. Χαµαλεύρι, οικία Τζαµπακά (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 α, 39). 
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Εικ. 62. Χαµαλεύρι, θέση Μπολάνης (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999 β, 45). 
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Εικ. 63. Τροία ΙΙ d, κάτοψη τµήµατος του οικισµού (Blegen 1950, fig. 457). 
 
 

 
 
 

Εικ. 64. Τροία ΙΙ d, λάκκοι-βόθροι (Blegen 1950, fig. 456). 
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Εικ. 65. Τροία ΙV, κάτοψη τµήµατος του οικισµού (Korfmann 1994, Abb. 14). 
 
 
 

 
 
 
 

Εικ. 66. Βesik Yassi Tepe, κάτοψη του οικισµού (Korfmann 1986, Abb. 3). 
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Εικ. 67. Demirciüyük, κάτοψη του οικισµού (Korfmann 1983, Abb. 343). 
 
 

 
 
 
 

Εικ. 68. Demircihüyük, αναπαράσταση του οικισµού (Acar 2001, fig. 5). 
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Εικ. 69. Demircihüyük K, τετράγωνη κατασκευή (Korfmann 1983, Abb. 263). 
 
 

 
 
 

Εικ. 70. Demircihüyük O, ορθογώνια κατασκευή (Korfmann 1983, Abb. 326). 
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Εικ. 71. Karatas, γενικό πλάνο (Warner 1994, fig. 18). 
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Εικ. 72. Karatas V, τοµέας ΜΕΕ, οι φούρνοι (Warner 1994, pl. 24). 
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Εικ. 73. Karatas VI, τοµέας 35/37, κάτοψη (Warner 1994, pl. 59). 
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Εικ. 74. Taskun Mevkii, κάτοψη του οικισµού (Sagona 1994, fig. 9). 
 

 




