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ράιθηλα ζύξκαηα (Ρσκαίνο, 1954: 283, εηθ. 13) 

Δηθ. 15 Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, Θνισηόο Α, ιίζηλεο αηρκέο βειώλ (Ρσκαίνο, 

1954: 282, εηθ. 12) 

Δηθ. 16α-β Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, Θνισηόο Α: α) ρηέλη από ειεθαληνζηό 

(Ρσκαίνο, 1954: 283, εηθ. 14),  β) ζρέδην απνθαηάζηαζεο ρηεληνύ (Ρσκαίνο, 

1954: 284, εηθ. 15) 

Δηθ. 17α-δ Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, Θνισηόο Α, δηάθνξα θηεξίζκαηα: α) ζξαύζκα 

αξγπξνύ ηξππεηνύ αγγείνπ, β) αξγπξό ειαθξώο θνίιν δηζθάξην, γ) ρξπζά 

ειάζκαηα, δ) ςήθνη από ήιεθηξν, ε) ςήθνο γαιάδηνπ ιίζνπ θαη δ) ςήθνο από 

ζηεαηίηε (Ρσκαίνο, 1954: 284, εηθ. 16) 

Δηθ. 18 Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, κηθξόο ζνισηόο κπθελατθόο ηάθνο (Ρσκαίνο, 

1956: πίλ. 80α) 

Δηθ. 19 Γνξπθνξηθή θσηνγξαθία ηεο Πειιάλαο: Παιαηνθάζηξνπ. Α) ΠΔ ΗΗ ηαθηθνί 

πεξίβνινη (αλάκεζα ζηα ειαηόδεληξα), Β) ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η λεθξνηαθείν, Γ) 

Κηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηεο ΤΔ ΗΗΗ θάζεο κε ζπαξάγκαηα ΠΔ θαη ΜΔ ηνίρσλ 
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(Google Earth, 2010 Μάξηηνο) 

Δηθ. 20 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΠΔ ΗΗ ηαθηθόο πεξίβνινο κε θεληξηθό βόζξν 

(ππξόπνπινο, 2002: 21) 

Δηθ. 21 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΠΔ ΗΗ ηαθηθνί πεξίβνινη (ππξόπνπινο, 2002: 21) 

Δηθ. 22 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, θάηνςε ΠΔ ΗΗ ηαθηθνύ πεξηβόινπ θαη άιισλ 

θαηαζθεπώλ ζηα ΒΓ ηνπ (Spyropoulos, 1998: 34,  fig. 2.19) 

Δηθ. 23 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΠΔ ΗΗ πξόρνπο από ην ρώξν ησλ ηαθηθώλ πεξηβόισλ 

(ππξόπνπινο, 2002: 22) 

Δηθ. 24 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΠΔ ηαθή ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηαθηθνύ πεξηβόινπ 

(Spyropoulos, 1998: 36,  fig. 2.21) 

Δηθ. 25 Νπδξί, Λεπθάδαο, ΠΔ λεθξνηαθείν ηύκβσλ (Kilian-Dirlmeier, 2008: 161, εηθ. 1) 

Δηθ. 26 Νπδξί, Λεπθάδαο, ν κεγαιύηεξνο ΠΔ ηύκβνο (Cavanagh and Mee, 1998: 180, 

fig. 3.18) 

Δηθ. 27 Κξηαξίηζη πθηάο, λνκνύ Υαιθηδηθήο, ΠΔ ηύκβνο κε 30 ζπλνιηθά ηαθηθνύο 

πεξηβόινπο (Αζνπρίδνπ et al., 1998: 275, ζρ.6) 

Δηθ. 28 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔΗ λεθξνηαθείν θηβσηηόζρεκσλ 

(ππξόπνπινο, 2002: 26) 

Δηθ. 29 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔΗ λεθξνηαθείν. Ο ΤΔ Η θάζεηνο ιαθθνεηδήο 

(ππξόπνπινο, 2002: 26) 

Δηθ. 30 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ρξπζό έθηππν θπιιόζρεκν έιαζκα από ην ρώξν ηνπ 

ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η λεθξνηαθείνπ (Καξαηδαθέξε, 2003: 51) 

Δηθ. 31 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ζθξαγηδόιηζνο από ζάξδην (ππξόπνπινο, 2002: 20) 

Δηθ. 32 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΜΔ  θάλζαξνη (αξηζηεξά ΜΔ Η/ΗΗ, δεμηά ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η) 

από ην ρώξν ηνπ λεθξνηαθείνπ κε ηνπο θηβσηηόζρεκνπο (ππξόπνπινο, 2002: 

23) 

Δηθ. 33 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ην ιεγόκελν ΤΔ ΗΗΗ κεγαξόζρεκν ζπγθξόηεκα, από 

ΒΓ (ην κέζνλ ηνπ κεγάξνπ ν γεσκεηξηθόο λαόο ηεο Διέλεο). ηα αξηζηεξά 

ιείςαλα κπθελατθνύ ηεξνύ θαη απνζεθώλ, ζύκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα 

(ππξόπνπινο, 2002: 24) 

Δηθ. 34 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ην ιεγόκελν ΤΔ ΗΗΗ κεγαξόζρεκν ζπγθξόηεκα από Ν 

(ππξόπνπινο, 2002: 24) 

Δηθ. 35 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ζπγθξόηεκα απνζεθώλ ΒΓ ηνπ κεγάξνπ ζύκθσλα κε 

ηνλ αλαζθαθέα (ππξόπνπινο, 2002: 27) 

Δηθ. 36 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, δπηηθό ζθέινο ηεο Ν πιεπξάο ηνπ ηείρνπο κε ηελ 

θεληξηθή πύιε (ππξόπνπινο, 2002: 27) 

Δηθ. 37 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, κπθελατθά εηδώιηα από ην ηεξό ηνπ αλαθηόξνπ 

ζύκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα (ππξόπνπινο, 2002: 25) 
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Δηθ. 38 Πειιάλα, ΤΔ θηηξηαθά θαηάινηπα, ζσζηηθώλ αλαζθαθώλ εληόο ηνπ ζύγρξνλνπ 

νηθηζκνύ (Spyropoulos, 1998: 36, fig. 2.25) 

Δηθ. 39 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΤΔ ηείρνο ζηα Α ηνπ ιόθνπ, ζύκθσλα κε ηνλ 

αλαζθαθέα (ππξόπνπινο, 2002: 28) 

Δηθ. 40 Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, δξόκνο ηεο Δπνρήο Υαιθνύ, ζύκθσλα κε ηνλ 

αλαζθαθέα (Spyropoulos, 1998: 38, fig. 2.28) 

Δηθ. 41 Σνπνγξαθηθό ζρέδην ησλ ζέζεσλ Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, Πειιάλα: πειηέο 

θαη Πειιάλα: Σξππνξξάρε (tombs) (Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 126,  

fig. 8a-b) 

Δηθ. 42 Πειιάλα: πειηέο, ΤΔ λεθξνηαθείν ζαιακνεηδώλ. Με ην ζηέγαζηξν είλαη ν 

Σάθνο 2 ή Μεγάινο Σάθνο (ππξόπνπινο, 2002: 29) 

Δηθ. 43 Πειιάλα: πειηέο, θάηνςε θαη ηνκή ηνπ Σάθνπ 2 (Spyropoulos, 1998: 28, fig. 

2.1). ηε ιεδάληα ηεο εηθόλαο ηεο παξαπνκπήο αλαθέξεηαη σο ηάθνο 1. 

Δηθ. 44 Πειιάλα: πειηέο, ηκήκα ηνπ δξόκνπ θαη ε είζνδνο ηνπ Σάθνπ 2 

(ππξόπνπινο, 2002: 30) 

Δηθ. 45 Πειιάλα: πειηέο, Σάθνο 2, πηζακθνξέαο Αλαθηνξηθνύ ξπζκνύ κε θπηηθή 

δηαθόζκεζε (ππξόπνπινο, 2002: 25) 

Δηθ. 46 Πειιάλα: πειηέο, Σάθνο 2, πηζακθνξέαο Αλαθηνξηθνύ ξπζκνύ κε ζαιάζζηα 

δηαθόζκεζε (Spyropoulos, 1998: 32,  fig. 2.11) 

Δηθ. 47 Πειιάλα: πειηέο, Σάθνο 2, (από αξηζηεξά) ράιθηλε αηρκή, ρξπζό έιαζκα, 

ράληξα ήιεθηξνπ (Spyropoulos, 1998: 33,  fig. 2.15) 

Δηθ. 48 Πειιάλα: πειηέο, θάηνςε θαη ηνκή ηνπ ηθ 3 (Spyropoulos, 1998: 29, fig. 2.3) 

Δηθ. 49 Πειιάλα: πειηέο, θάηνςε θαη ηνκή ηνπ ηθ 2 (Spyropoulos, 1998: 29, fig. 2.2) 

Δηθ. 50 Πειιάλα: πειηέο, θάηνςε θαη ηνκή ηνπ ηάθνπ πνπ αλέζθαςε ν Καξαράιηνο 

(Spyropoulos, 1998: 29,  fig. 2.4) 

Δηθ. 51 Υάξηεο ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο πάξηεο κε αλαζθαθέο πξντζηνξηθώλ 

θαηαινίπσλ ηελ πεξίνδν 1992-2005 (Zavvou and Themos, 2009: 107, fig. 11.2) 

Δηθ. 52 Καηαλνκή ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ησλ νξζνγώλησλ θηηζηώλ ζαιακνεηδώλ ηάθσλ 

(έλαο ζηε πάξηε) (Papadimitriou, 2001: fig. 68c) 

Δηθ. 53 Φπρηθό πάξηεο, YE I θηηζηόο νξζνγώληνο (ηθ.1) θαη ΜΔ ιάθθνη (Εαββνύ, 

2010: 97, εηθ. 1) 

Δηθ. 54 Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο ζέζεο Μελειάην (Catling, 1983: 24, fig. 1) 

Δηθ. 55 Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ, ηνπνγξαθηθό ζρέδην ΜΔ θιηβάλσλ (Κ1-Κ2) θαη 

κεηαγελέζηεξσλ ΜΔ εληαθηαζκώλ (Σ1, Β1-Β5) (Catling, 2009: 54, fig. 58) 

Δηθ. 56 Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ, ΜΔ ΗΗ θεξακεπηηθόο θιίβαλνο 1 (Catling, 1982: 32, 

fig. 5) 

Δηθ. 57 Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ, ζρέδην ΜΔ εληαθηαζκώλ (Σ1, Β1-Β4) (Catling, 2009: 
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55, fig. 59) 

Δηθ. 58α-β Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ α) ΜΔ ΗΗ ή ΗΗΗ θάζεηνο ιαθθνεηδήο (Catling, 1982: 36, 

fig. 6), β) ρξπζό έιαζκα (Catling, 2009: 317, fig. 321, ιεπηνκέξεηα) 

Δηθ. 59 Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ, ΜΔ ΗΗ ή ΗΗΗ εληαθηαζκνί 2, 3, θαη 4 (Catling, 1982: 36, 

fig. 7) 

Δηθ. 60 Σνπνγξαθηθό ζρέδην Βόξεηνπ ιόθνπ θαη ιόθνπ Μελειάηνπ (Catling, 1977β: fig. 

2) 

Δηθ. 61 Σνπνγξαθηθό ζρέδην κε ηηο θαηόςεηο ησλ ηξηώλ δηαδνρηθώλ Μεγάξσλ ηνπ 

Μελειάηνπ (Catling, 1975α: 81,  fig. 1) 

Δηθ. 62 Σνπνγξαθηθό ζρέδην κε θάηνςε ηνπ Μεγάξνπ 1 θαη ησλ θηηξηαθώλ ιεηςάλσλ 

από ην ιεγόκελν «Βόξεην Κηίξην» ζηα ΒΓ ηνπ (Catling, 1975α: 82, fig. 2) 

Δηθ. 63 Μελειάην, Μέγαξν 1, ίρλε από μύιηλα δνθάξηα ζε ηνίρν ηεο ΒΓ γσλίαο ηνπ 

δσκαηίνπ 13 θαη ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο ηνπ δαπέδνπ (Catling, 2009: 29, ill. 3) 

Δηθ. 64 Σνπνγξαθηθό ζρέδην κε θάηνςε ηνπ Μεγάξνπ 2 (Catling, 1975α: 83,  fig. 3) 

Δηθ. 65 Τπνζεηηθή απνθαηάζηαζε θάηνςεο ηνπ Μεγάξνπ 2 (Catling, 2009: 21, fig. 23) 

Δηθ. 66 Σνπνγξαθηθό ζρέδην Ν πιαγηάο ηνπ Λόθνπ ηνπ Αεηνύ. Καηόςεηο ΜΔ θιηβάλσλ, 

ΜΔ λεθξνηαθείνπ, ΤΔ θηηξίσλ Α, Β θαη αλαιεκκαηηθνύ ηνίρνπ (Catling, 2009: 

52,  fig. 54) 

Δηθ. 67 Μελειάην, ιόθνο Αεηνύ, Ν πιαγηά. Κάηνςε αλαιεκκαηηθνύ ηνίρνπ, 

«πξνκαρώλα» θαη Κηηξίνπ Α (Catling, 2009: 216, ill. 17 ιεπηνκέξεηα) 

Δηθ. 68 Μελειάην, ιόθνο Αεηνύ, Ν πιαγηά. Αμνλνκεηξηθή αλαπαξάζηαζε 

αλαιεκκαηηθνύ ηνίρνπ, «πξνκαρώλα» θαη Κηηξίνπ Α ζε ζρέζε κε ηνλ δξόκν 

(Catling, 2009: 231, ill. 20) 

Δηθ. 69 Μελειάην, ιόθνο Αεηνύ, Ν πιαγηά, κνλνιηζηθό θαηώθιη Κηηξίνπ Α (Catling, 

1982: 37,  fig. 9) 

Δηθ. 70 Μελειάην, όζηξαθα «βαξβαξηθήο» ρεηξνπνίεηεο θεξακηθήο από ηνλ Πξνθήηε 

Ζιία (Catling and Catling, 1981: 77, fig. 3) 

Δηθ. 71 Μελειάην, Μηλσίδνπζα θεξακηθή (α-γ) (Catling, 1996: 73-74, 76, fig. 2-4) 

Δηθ. 72α-β Μελειάην, α) θύαζνο θαη β) γπλαηθείν εηδώιην ΜΜ (Catling, 1975β: fig. 2-3) 

Δηθ. 73 Μελειάην, ζξαύζκαηα πήιηλνπ νκνηώκαηνο θηηξίνπ από ην γέκηζκα ηνπ 

αλαβαζκνύ ηνπ Μεγάξνπ 2 (Catling, 1989: pl.35) 

Δηθ. 74 Πηζαλή αλαπαξάζηαζε ηνπ πήιηλνπ νκνηώκαηνο θηηξίνπ (Catling, 2009: 276, ill. 

24) 

Δηθ. 75 Μελειάην, a) ζθξαγηδόιηζνο από ζάξδην, ΤΔ ΗΗΒ/ΗΗΗΑ1, b-c) ζθξαγηδόιηζνο από 

θόθθηλν ηάζπε, ΤΔ ΗΗΗΑ-Β, e-g) ζξαύζκα κηθξνύ αγγείνπ από νξεία θξύζηαιιν, 

ΤΔ ΗΗΗΑ (Catling, 2009: pl. 130a-c, e-g) 

Δηθ. 76 Κνπθόβνπλν, Σνπνγξαθηθό ζρέδην αλαζθαθηθώλ πεξηνρώλ (Whitley, 2002-
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2003: 31,  fig. 51) 

Δηθ. 77 Κνπθόβνπλν, ηνκή ηνπ ιόθνπ όπνπ δηαθξίλνληαη νη ΠΔ ιάθθνη (Orgeolet, 2006: 

279, fig. 2) 

Δηθ. 78 Κνπθόβνπλν, ΠΔ ιίζηλε πιαηθόξκα ε νπνία είρε εξκελεπηεί ιαλζαζκέλα από 

ηνλ Vacano σο αςηδσηό θηίξην (Orgeolet, 2006: 282, fig. 5) 

Δηθ. 79 Κνπθόβνπλν, πεξηνρή C, ράιθηλε αηρκή δόξαηνο από ΜΔ ηαθή (Cavanagh et al., 

Yearly reports 2001: 10, fig. 4) 

Δηθ. 80 Κνπθόβνπλν, πεξηνρή Β, θάλζαξνο από ΜΔ ηαθή (Cavanagh et al., Yearly 

reports 2003: 14, fig. 6) 

Δηθ. 81 Κνπθόβνπλν, πεξηνρή Β, ΜΔ θηβσηηόζρεκνο ηάθνο (Cavanagh et al., Yearly 

reports 2001: 7, fig. 3) 

Δηθ. 82 Κνπθόβνπλν, πεξηνρή Α, ιίζηλε πιαηθόξκα 0004 θαη ΜΔ ηαθή 0009 (Cavanagh 

et al., Yearly reports 2004: 3, fig. 2) 

Δηθ. 83 Πίλαθαο κε ηε δεκνγξαθηθή ζύλζεζε ζην Κνπθόβνπλν βάζεη ησλ ΜΔ ηαθώλ 

θαη ζύγθξηζε κε Αζίλε θαη Λέξλα (Lagia et al., 2007: 317, table 19.1) 

Δηθ. 84 Σνπνγξαθηθό ζρέδην ησλ ζέζεσλ Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, Ακπθιαίν: 

πειάθηα, Βαθεηό θαη Παιαηνππξγί. Με ηελ αξίζκεζε F1-F4 αλαθέξνληαη 

ζέζεηο κε πηζαλνύο ζαιακνεηδείο ηάθνπο (Μπάλνπ, 1996-1997: 29, ράξη. 2) 

Δηθ. 85 Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, ράιθηλν καραίξη πηζαλόλ από ηαθή ζε απιό ιάθθν 

ηεο ΤΔ Η (Galligas, 1992: 37, fig.13b θαη 38, fig. 14) 

Δηθ. 86 Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θηηξηαθά θαηάινηπα ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 

ιόθνπ θαη γπλαηθεία εηδώιηα από ηηο επηρώζεηο ηνπο (ππξόπνπινο, 1981: πηλ. 

60γ-δ) 

Δηθ. 87α-β Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, α) ζξαύζκα ρεξηνύ πνπ θξαηάεη θύιηθα από κεγάιν 

άγαικα, β) ζξαύζκα από θεθάιη κεγάινπ γπλαηθείνπ αγάικαηνο, ζώδεη ηκήκα 

ηνπ πόινπ, ηνπ κεηώπνπ θαη ηνπ ελόο θξπδηνύ (Γεκαθνπνύινπ, 1982, πίλ. 25-

26) 

Δηθ. 88 Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, ΤΔ ΗΗΗΓ ηξνρήιαην δσόκνξθν εηδώιην 

(Γεκαθνπνύινπ, 1982: πηλ. 29) 

Δηθ. 89 Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, ρεηξνπνίεηα δσόκνξθα εδώιηα (Γεκαθνπνύινπ, 

1982: πηλ. 41) 

Δηθ. 90 Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, εηδώιην πηελνύ (Γεκαθνπνύινπ, 1982: πηλ. 49) 

Δηθ. 91 Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, όζηξαθν Δηθνληζηηθνύ ξπζκνύ. Σν ηκήκα ηεο 

απεηθόληζεο έρεη εξκελεπηεί σο ζθελή κάρεο (Γεκαθνπνύινπ, 1982: πηλ. 50 εηθ. 

116) 

Δηθ. 92α-γ Ακπθιαίν: πειάθηα, θάηνςε θαη ηνκή ησλ α) ηθ 1, β) ηθ 2, γ) ηθ 3 

(ππξόπνπινο, 1981: 127-129, ζρέδ. 2-4) 
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Δηθ. 93 Υξπζή θεθαιή ηαύξνπ από ην Μνπζείνπ ηνπ Λνύβξνπ. Χο ηόπνο πξνέιεπζεο 

αλαθέξνληαη νη Ακπθιέο Λαθσλίαο, αγλώζηνπ αξραηνινγηθνύ ζπλόινπ. 

Υξνλνινγείηαη ζηελ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζε (Laffineur, 1979: fig. 1) 

Δηθ. 94 Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, θαηόςεηο ηθ 1 θαη 2 (Γεκαθνπνύινπ, 1977: 31, 

εηθ. 1) 

Δηθ. 95α-γ Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, θαηόςεηο ηθ 4 (α), 5 (β) θαη Α1 (γ) 

(Γεκαθνπνύινπ, 1977: 35, εηθ. 2) 

Δηθ. 96 Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, αγγεία θαη εηδώιην ηύπνπ Φ από ηνλ ηθ Α1 

(Γεκαθνπνύινπ, 1967: πίλ. 141α-δ) 

Δηθ. 97 Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, αγγεία θαη εηδώιηα ηύπνπ Φ από ηνλ ηθ 5 

(Γεκαθνπνύινπ, 1977: πίλ. 12α-ζ) 

Δηθ. 98 Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, αγγεία από ηνλ ηθ 1 (Γεκαθνπνύινπ, 1977: πίλ. 

10β-ο) 

Δηθ. 99 Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, θηέξηζκα από ηνλ ηθ 1, πηζαλόλ ράιθηλν θύκβαιν 

(Γεκαθνπνύινπ, 1977: πίλ. 11δ) 

Δηθ. 100 Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, αγγεία θαη «θνκβία» από ηνλ ηθ 2 (πάλσ δεμηά ην 

εζσηεξηθό ηνπ ηάθνπ) (Γεκαθνπνύινπ, 1977: πίλ. 11α-γ, ε-ζ) 

Δηθ. 101 ηδεξέληα αληηθείκελα ηεο ΤΔ πεξηόδνπ. Ννύκεξν 6: ζηδεξέλην δαρηπιίδη από 

ηνλ ηθ Α1 ηνπ λεθξνηαθείνπ Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο (Varoufakis, 1981: 26,  

fig. 1) 

Δηθ. 102 Βαθεηό, θάηνςε θαη ηνκή ηνπ ζνισηνύ ηάθνπ (Σζνύληαο, 1889: 137-138) 

Δηθ. 103 Βαθεηό, πνιύηηκα θηεξίζκαηα από ηνλ ζνισηό ηάθν (Σζνύληαο, 1889: πίλ. 7) 

Δηθ. 104 Βαθεηό, ράιθηλα θηεξίζκαηα από ηνλ ζνισηό ηάθν (Σζνύληαο, 1889: πίλ. 8) 

Δηθ. 105 Βαθεηό, ζθξαγηδόιηζνη από ηνλ ζνισηό ηάθν (Σζνύληαο, 1889: πίλ. 10) 

Δηθ. 106 Σνπνγξαθηθό ζρέδην επηθαλεηαθώλ ζέζεσλ Βνπλό Παλαγηάο θαη θνύξα: Άγηνο 

Γεώξγηνο (Banou, 2000: 180, fig. 4) 

Δηθ. 107 Γεξάθη, πεξηνρέο αλαζθαθήο ζηε Β πιεπξά ηεο αθξόπνιεο (Crouwel et al., 

2002: 2, fig. 1) 

Δηθ. 108 Γεξάθη, αεξνθσηνγξαθία ηνπ νρπξσκαηηθνύ ηείρνπο (MacVeagh and Prent, 

2009: 237,  fig. 24.4) 

Δηθ. 109 Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ δσκάηην ελζσκαησκέλν ζην ηείρνο κε πίζνπο θαη ζθξαγίζκαηα 

(Crouwel et al., 2002: 7, fig. 4) 

Δηθ. 110 Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ δσκάηην κε πίζνπο θαη ζθξαγίζκαηα (Crouwel et al., 1997: 59, 

fig. 5) 

Δηθ. 111 Γεξάθη, ΠΔ πίζνο ηεο θεξακηθήο «Γεξάθη» (Crouwel et al., 1998: 97, pl. II) 

Δηθ. 112 Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ «cheesepot» (Crouwel et al., 1998: 105, pl. V) 

Δηθ. 113α-β Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ζθξαγίζκαηα α) (Crouwel et al., 2001: 20, pl. ΥII), β) 
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(Weingarten et al., 1999: 365-368, fig.10-15) 

Δηθ. 114α-δ Παξάιιεια ζθξαγηζκάησλ από α) Λέξλα IIID, β-γ) Λέξλα IIIC, δ) Λέξλα IIIC 

πξώηκε, ε) Beit Yenah Παιαηζηίλεο, ζη) Değirmentepe θαη δ) ζθξαγίδα από ηε 

βόξεηα πξία (Weingarten et al., 1999: 368-370, fig. 16-19) 

Δηθ. 115 Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ζθξάγηζκα 83/6/1 κε απνηύπσκα πθάζκαηνο (Weingarten et al., 

1999: 373, fig. 22) 

Δηθ. 116 Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ζθξάγηζκα 76/8/7 κε απνηύπσκα πθάζκαηνο (Weingarten et al., 

1999: 371, fig. 20a) 

Δηθ. 117 (Δπάλσ) Λεπηνκέξεηα ηνπ ζθξαγίζκαηνο 76/8/7 κε ελδείμεηο ησλ απνηππσκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πθάζκαηνο. (Κάησ) ρεδηάγξακκα ηεο ηερληθήο ύθαλζεο 

όπσο ππνδεηθλύεηαη από ην απνηύπσκα (Weingarten et al., 1999: 372-373, fig. 

20b-21) 

Δηθ. 118 Γεξάθη, ιίζηλν ΠΜ ΗΗ αγγείν (Crouwel et al., 2004: 13, pl. IX) 

Δηθ. 119 Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ιίζηλν πεξίαπην (a-b) θαη παξάιιειά ηνπ από ηε Λέξλα (c) θαη ηε 

Μηδέα (d) (Crouwel, 1999: pl. XXXIIa-d) 

Δηθ. 120 Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ιίζηλα πεληόζρεκα αληηθείκελα, πηζαλόηαηα βάξε κεηξηθνύ 

ζπζηήκαηνο (Crouwel et al., 2005: 16, pl. X) 

Δηθ. 121 Γεξάθη, όζηξαθν από ΜΔ εγράξαθην θπιηλδξηθό θύπειιν (Crouwel et al., 2004: 

15, fig. 4) 

Δηθ. 122 Γεξάθη, θηεξίζκαηα (αγγεία θαη ράιθηλε πεξόλε) από ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η θηβσηηόζρεκν 

ηάθν (Wace, 1909-1910: 74, fig. 4) 

Δηθ. 123 Γεξάθη, ΜΔ θηβσηηόζρεκνο ηάθνο πνπ εληνπίζηεθε ην 2004 (Crouwel et al., 

2005: 22,  pl. XII) 

Δηθ. 124 Γεξάθη, νζηέηλε εκηηειήο πεξόλε ή ηξππάλη από ΜΔ θηβσηηόζρεκν ηάθν πνπ 

εληνπίζηεθε ην 2004 (Crouwel, 2010: 85, fig. 8) 

Δηθ. 125α-β Γεληθά ηνπνγξαθηθά ζρέδηα α) ηνπ ιόθνπ ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 

δηαζπνξάο ησλ νζηξάθσλ ζην ΒΑ από απηόλ ύςσκα (Banou, 1999: 67, fig. 3), 

β) ζρέδην ησλ αλαζθαθηθώλ ηνκώλ (Έξγνλ, 2010: 34, εηθ. 24) 

Δηθ. 126 Άγηνο Βαζίιεηνο, Κηίξην Α, δσκάηηα 3-6 (Έξγνλ, 2010:35, εηθ. 25) 

Δηθ. 127α-

ζη 

Άγηνο Βαζίιεηνο, επξήκαηα από ην Κηήξην Α: α) θαηάινηπα νδνληόθξαθηνπ 

θξάλνπο, β) ιαηκόο ιίζηλνπ αγγείνπ, γ) πήιηλν ηαπξόκνξθν ξπηό, δ) επίκειν 

ιαβήο μίθνπο, ε) αηγππηηαθόο ζθαξαβαίνο, ζη) ρξπζά ειάζκαηα (Έξγνλ, 2010: 

35-36, εηθ. 26-31) 

Δηθ. 128 Άγηνο Βαζίιεηνο, ΜΔ ΗΗΗ – ΤΔ Η λεθξνηαθείν κε θηβσηηόζρεκνπο ηάθνπο 

(Έξγνλ, 2010: 37, εηθ. 32) 

Δηθ. 129 Άγηνο Βαζίιεηνο, Κηίξην Β (Έξγνλ, 2010: 39, εηθ. 35) 

Δηθ. 130 Άγηνο Βαζίιεηνο, ζξαύζκαηα ηνηρνγξαθηώλ από ηελ επίρσζε ηνπ Κηηξίνπ Β 
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(Έξγνλ, 2010: 39, εηθ. 36) 

Δηθ. 131α-β Άγηνο Βαζίιεηνο-ΝΓ ιόθνο, αγγεία από ηνλ ηθΑ ηεο ζπζηάδαο ησλ 

ζαιακνεηδώλ (Έξγνλ, 2010: 40, εηθ. 37β-γ) 

Δηθ. 132 Άγηνο Βαζίιεηνο, ζξαύζκαηα πηλαθίδσλ Γξακκηθήο Β’ γξαθήο (Σαξάληνπ, 2009, 

28 Απξηιίνπ) 

Δηθ. 133 Άγηνο Βαζίιεηνο, ζξαύζκα ΤΔ αλζξσπόκνξθνπ εηδσιίνπ (Σαξάληνπ, 2009, 28 

Απξηιίνπ) 

Δηθ. 134 Άγηνο Βαζίιεηνο, ΤΔ αγγείν (Σαξάληνπ, 2009, 28 Απξηιίνπ) 

Δηθ. 135 Αλζνρώξη, νηθ. Κνπηζνπιάθνπ, ηνπνγξαθηθό ζρέδην αλαζθαθήο κε ΠΔ θηηξηαθά 

θαηάινηπα (Zavvou, 2009: 34, fig. 4.12) 

Δηθ. 136 Αλζνρώξη, νηθ. Κνπηζνπιάθνπ, ζξαύζκαηα από ΠΔ «ηεγαλόζρεκα» ζθεύε 

(Zavvou, 2009: 38, fig. 4.30 θαη 4.31) 

Δηθ. 137 Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο πεξηνρήο Άξλαο. Με ην ζεκείν «?» επηζεκαίλνληαη 

πηζαλνί ζνισηνί ηάθνη (Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 129, fig. 9) 

Δηθ. 138 Άξλα, ζνισηόο ηάθνο (ππξόπνπινο, 1982α: πίλ. 59α) 

Δηθ. 139 Άξλα, ζνισηόο ηάθνο, ζξαύζκαηα αγγείσλ (ππξόπνπινο, 1982α: πίλ. 59β) 

Δηθ. 140 Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο ζέζεο Πεξηζηέξη: όιαθνη. ηα δεμηά θάηνςε ηνπ 

ζαιακνεηδνύο κπθελατθνύ ηάθνπ θαη ζρεδηάγξακκα ηεο εηζόδνπ ηνπ 

(Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 93, fig. 11a-b) 

Δηθ. 141 Αγγεία από ηελ θηέξηζε ηνπ ζαιακνεηδνύο ηεο εηθ.140 (Waterhouse and Hope 

Simpson, 1960: 94, fig. 12) 

Δηθ. 142 Πεξηζηέξη: όιαθνη, ζαιακνεηδήο κπθελατθόο ηάθνο ηνπ 2004. Μία από ηηο 

αλαθνκηδέο (Διεπζεξνηππία, 23/11/2004: 27) 

Δηθ. 143 «Μηλσηθά» αγγεία από ηελ αξραηόηεξε αλαθνκηδή ηνπ ζαιακνεηδνύο ηάθνπ ηνπ 

2004 ζηε ζέζε Πεξηζηέξη: όιαθνη (Θέκνο, 2007: 475, εηθ. 8) 

Δηθ. 144 Υάιθηλν δαρηπιίδη θαη ράιθηλεο πεξόλεο από ηελ ηειεπηαία ηαθή (ΤΔ ΗΗΗΓ) ηνπ 

ζαιακνεηδνύο ηάθνπ ηνπ 2004 ζην Πεξηζηέξη: όιαθνη (Demakopoulou, 2009: 

132, fig. 26) 

Δηθ. 145 Σνπνγξαθηθό ζρέδην κε ζέζεηο ζηελ πεξηνρή Κξνθεώλ, ζην Γ άθξν ηεο πεδηάδαο 

ηνπ Έινπο έσο ην Γύζεην ζηα ΝΓ (Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 104, 

fig. 19) 

Δηθ. 146 Γεσκνξθνινγηθόο ράξηεο ηεο πεδηάδαο ηνπ Έινπο κε πξντζηνξηθέο ζέζεηο θαη 

ηελ πηζαλή αθηνγξακκή ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ (Bintliff, 2008: 547,  fig. 13.6) 

Δηθ. 147 Άγηνο ηέθαλνο, ΠΔ Η-ΗΗ, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 561,  

fig. 14.1) 

Δηθ. 148 Άγηνο ηέθαλνο, ΠΔ κηθξά αληηθείκελα (ζθνλδύιηα, γπλαηθεία θαη δσόκνξθα 

εηδώιηα, ιίζηλα εξγαιεία ζηε ηειεπηαία ζεηξά). Γηαθξίλνληαη: 5004-5005) 
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γπλαηθεία εηδώιηα ηύπνπ Φ, 5011) εηδώιην βννεηδνύο πνπ πηζαλόλ θέξεη δπγό, 

5021) πηελόζρεκν εηδώιην (Taylor and Janko, 2008:  pl. 44) 

Δηθ. 149 Άγηνο ηέθαλνο, ME I, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 562, fig. 

14.2) 

Δηθ. 150 Άγηνο ηέθαλνο, ΜΔ ΗΗ-ΗΗΗ, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 573, 

fig. 14.4) 

Δηθ. 151 Άγηνο ηέθαλνο, ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η-ΤΔ Η, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 

2008: 574,  fig. 14.5) 

Δηθ. 152 Άγηνο ηέθαλνο, πεξηνρή Ν, θηίξην ηεο ΜΔ ΗΗΗ-ΤΔ Η θάζεο κε ζξαλίν θαη εζηία 

ζην έλα από ηα δύν δσκάηηα (Rutter and Rutter, 1976: 2, fig. III.1) 

Δηθ. 153 Άγηνο ηέθαλνο, ΜΔ ιίζηλν πιαθίδην κε δύν ηδενγξάκκαηα ηεο Γξακκηθήο Α’ 

γξαθήο (Banks and Janko, 2008: 442, fig. 9.12) 

Δηθ. 154 Άγηνο ηέθαλνο, ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η  γπλαηθεία ηαθή  (Α23) κε πινύζηα θηέξηζε 

(Taylour, 1972: 214, fig. 5) 

Δηθ. 155α-β Άγηνο ηέθαλνο, ηαθή Α23, α) ράιθηλα ελώηηα, δαρηπιίδη πεξόλε θαη ράληξεο 

(Taylor and Janko, 2008: pl.45, 6012α, β) εγράξαθην θύπειιν (Taylour, 1972: 

215, fig.7) 

Δηθ. 156α-β Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ Η αληξηθή ηαθή θαη παηδηθή αλαθνκηδή (Α28) α) θάηνςε 

εζσηεξηθνύ ηάθνπ (Taylour, 1972: 218, fig.11), β) θηεξίζκαηα: 1, 3-νζηέηλεο 

βειόλεο, 2-ράιθηλν εγρεηξίδην, 3-ράιθηλεο ηξηρνιαβίδεο, 5-ιεπίδεο νςηαλνύ θαη 

μέζηξν ππξηηόιηζνπ. 

Δηθ. 157 Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ ΗΗ, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 593, fig. 

14.8) 

Δηθ. 158 Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ Η/ΗΗΑ ηαθή (Nu13) κε ιίζηλε πιαηνθόξκα ζηε ΝΑ γσλία 

(πιεπξά θεθαιηνύ) (Taylour and Janko, 2008: 138, fig. 2.10) 

Δηθ. 159 Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ ΗΗΒ παηδηθή ηαθή (Β28), (Taylour and Janko, 2008: 130, 

fig. 2.5) 

Δηθ. 160 Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ ΗΗΒ παηδηθή ηαθή (Β28), ηα ηξία αγγεία ηεο θηέξηζεο 

(Taylour and Janko, 2008: pl.40, 3289-3291) 

Δηθ. 161 Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ ΗΗΗΑ1-ΗΗΗΑ2 πξώηκε, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and 

Janko, 2008: 594,  fig. 14.9) 

Δηθ. 162 Άγηνο ηέθαλνο, δηάθνξα ΤΔ εηδώιηα: 7092-κηλσηθό αλζξσπόκνξθν, 7122-

ηξνρόο από άξκα (French and Janko, 2008: 456, fig. 10.4) 

Δηθ. 163 Άγηνο ηέθαλνο, ζθξαγηδόιηζνο από ηελ ηαθή Η13 (French and Janko, 2008: 

459,  fig. 10.5, ιεπηνκέξεηα) 

Δηθ. 164 Άγηνο ηέθαλνο, κεηάβαζε θαη ΤΔ ΗΗΗΓ πξώηκε, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour 

and Janko, 2008: 603, fig. 14.11) 
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Δηθ. 165 Σνπνγξαθηθό ζρέδην Α άθξνπ ηεο πεδηάδαο ηνπ Έινπο θαη ησλ ζέζεσλ Άγηνο 

Δπζηξάηηνο, Άγηνο Δπζηξάηηνο: Διίηζα θαη Άγηνο Δπζηξάηηνο-Α ιόθνο 

(Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 88, fig. 9) 

Δηθ. 166 Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο ζέζεο Μαπξνβνύλη (Waterhouse and Hope Simpson, 

1961: 116, fig. 3) 

Δηθ. 167 Μαπξνβνύλη, θαηόςεηο ζαιακνεηδώλ ηθ 1-3, 5 (Waterhouse and Hope Simpson, 

1961: 117, fig. 4) 

Δηθ. 168 πθηά, θάηνςε ηθ 1 θαη θαηαλνκή ηαθώλ θαη θηεξηζκάησλ (ηατλρανπεξ, 1973-

1974: 295, ζρέδ. 6) 

Δηθ. 169 πθηά, αγγεία θαη μίθνο από ηνλ ηθ 1 (ηατλρανπεξ, 1973-1974: πίλ. 189) 

Δηθ. 170 πθηά, θάηνςε θαη ηνκή ηθ 2 (Δπζηαζίνπ, 1997: 198, ζρέδ. 16) 

Δηθ. 171 πθηά, αγγεία από ηνλ ηθ 2 (Δπζηαζίνπ, 1997: πίλ. 85β-γ) 

Δηθ. 172 πθηά, αγγεία από ηελ θηέξηζε ηνπ ηθ 3. Σν εζσηεξηθό ηνπ ιάθθνπ 1 ηνπ ηθ 3 κε 

νζηά αλαθνκηδώλ θαη αγγεία (Δπζηαζίνπ, 1998: πίλ. 80α-γ) 

Δηθ. 173 πθηά, αγγεία από ηελ θηέξηζε ηνπ ηθ 4. Αγγεία ζην δάπεδό ηνπ (Δπζηαζίνπ, 

1998: πίλ. 81α-δ) 

Δηθ. 174 Αγγειώλα: Μπάζηηδα, θάηνςε θαη ηνκή ηάθνπ (ππξόπνπινο, 1981: 130, 

ζρέδ.5) 

Δηθ. 175 Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο πεξηνρήο Δπηδαύξνπ Ληκεξάο θαη ησλ ηξηώλ 

ηνπιάρηζηνλ ζπζηάδσλ κε ΤΔ ζαιακνεηδείο ηάθνπο (Αγία Σξηάδα, Βακβαθηά 

θαη Παιαηόθαζηξν) (Κνπληνύξε, 1996-1997: 509, εηθ. 1) 

Δηθ. 176 Δπίδαπξνο Ληκεξά: Αγία Σξηάδα, ηθ Α (Υξήζηνπ, 1956: 208, εηθ. 1) 

Δηθ. 177 Δπίδαπξνο Ληκεξά: Αγία Σξηάδα, ηθ Β (Υξήζηνπ, 1956: 209, εηθ. 2) 

Δηθ. 178α-γ Αγγεία από ηελ θηέξηζε ησλ ηάθσλ α) ηθ.Β Αγίαο Σξηάδαο, β) ηθ.Α Αγίαο 

Σξηάδαο θαη γ) ηάθνπ Παιαηνθάζηξνπ ηεο Δπηδαύξνπ Ληκεξάο (Υξήζηνπ, 1956: 

πίλ.103α-γ) 

Δηθ. 179 Δηζεγκέλα ΤΔ ΗΗΑ αγγεία από ηάθν/νπο ηεο Δπηδαύξνπ Ληκεξάο (Κνπληνύξε 

1996-1997: 510, εηθ.2-3) 

Δηθ. 180 ΤΔ Η αγγεία πηζαλόλ από θηέξηζε ηάθνπ ζηελ ζέζε Αζσπόο: Μπνδά 

(Demakopoulou, 1992: 99, fig.29) 

Δηθ. 181 ΤΔ ΗΗΑ αγγεία πηζαλόλ από θηέξηζε ηάθνπ ζηελ ζέζε Αζσπόο: Μπνδά 

(Demakopoulou, 1992: 104, fig. 32) 

Δηθ. 182 ΠΔ ζθξάγηζκα από ηελ ζέζε Αζσπόο: Μπνδά (Εαββνύ, 2007: 441, εηθ. 16) 

Δηθ. 183 Σζεγθηάληθα: Μαλδξίηζα, είζνδνο ζαιακνεηδνύο κπθελατθνύ ηάθνπ (Εαββνύ, 

2002: 223, θση. 3) 

Δηθ. 184 Ληκαλάθη Απιόζπεινπ, είζνδνο κπθελατθνύ ηάθνπ (Εαββνύ, 2002: 224, θση. 5) 

Δηθ. 185 Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηνπ ΝΓ ηκήκαηνο ηεο ρεξζνλήζνπ Μαιέα θαη ηεο 
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Διαθνλλήζνπ. ην πεξίγξακκα επηζεκαίλεηαη ε ζέζε ηεο θαηαβπζηζκέλεο 

ζέζεο Παπινπέηξη (Harding et al., 1969: fig. 1) 

Δηθ. 186 Παπινπέηξη, απνηύπσζε ηνπ νξαηνύ θαηαβπζηζκέλνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ, ησλ 

αλεζθακέλσλ θαηαινίπσλ ζηελ νκώλπκε λεζίδα ζηα Ν θαη ηκήκα ηνπ 

λεθξνηαθείνπ ησλ ζαιακνεηδώλ ζηελ παξαιία Πνύληα ζηα Β (Harding et al., 

1969: fig. 3) 

Δηθ. 187 Παπινπέηξη, θηίξην ΗΥ (Harding et al., 1969: 120, fig. 5) 

Δηθ. 188α-β Παξαιία Πνύληα, θαηόςεηο ζαιακνεηδώλ ηάθσλ α) ηθ.37, β) ηθ.39 κε ηθ.38 θαη 

41 (Harding et al., 1969: 131, fig. 13) 

Δηθ. 189 Παξαιία Πνύληα, b) αεξνθσηνγξαθία ηκήκαηνο ηνπ λεθξνηαθείνπ c-d)  

ζαιακνεηδείο ηάθνη, e) ζαιακνεηδήο ηθ. 39 (Harding et al., 1969: pl. 25) 

Δηθ. 190 Παπινπέηξη, δηάθνξνη θηβσηηόζρεκνη ηάθνη εληόο ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ (Harding 

et al., 1969: 124-125,  fig. 7-8) 

Δηθ. 191 Παπινπέηξη, ΤΔ ζαιακνεηδείο ηάθνη (Harding et al., 1969: 127,  fig. 10) 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια ζεξκά λα επραξηζηήζσ ηηο ηξεηο επόπηξηεο ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο 

εξγαζίαο δξ. Ίξηδα Σζαρίιε (θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο),  δξ. Δπγελία 

Γηαλλνύιε (επίθνπξνο θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ) θαη δξ. Καηεξίλα 

Κόπαθα (αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο) ησλ νπνίσλ ε ζπλεξγαζία 

θαη θαζνδήγεζε ππήξμε πνιύηηκε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Σπρόλ ζθάικαηα 

ζε απηήλ είλαη δηθήο κνπ επζύλεο. 

Δπίζεο, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γηώξγν Παλόπνπιν, αγξνλόκν & 

ηνπνγξάθν-κεραληθό ΔΜΠ θαη ζύκβνπιν γεσπιεξνθνξηθήο ζην εξγαζηήξην 

Υαξηνγξαθίαο ηεο ζρνιήο Αγξνλόκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ 

Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, ν νπνίνο κε θάζε πξνζπκία κνπ δηέζεζε ηε λεώηεξε έθδνζε 

ArcGis 9.3.1. γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ζεκαηηθώλ ραξηώλ, ρσξηθά δεδνκέλα κέξνο ησλ 

νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ελ ιόγσ ράξηεο, θαη έθαλε ηελ γεσαλαθνξά ηνπ ράξηε 

C ησλ Hope-Simpson and Dickinson, 1979, ζε ΔΓΑ ‘87. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ηέθαλν Μπάκπε, Μίλα Νηθνινβηέλε, 

Έθε Αλησλίνπ θαη Γηάλλε Μαλσιάθν, νη νπνίνη είραλ πάληα ηε ζέιεζε λα αθνύλε θαη 

λα ζπδεηάλε, θαζώο επίζεο ηελ Διέλε Κνκκαηά πνπ δηάβαζε ηκήκα ηεο εξγαζίαο 

απηήο. 

αο επραξηζηώ πνιύ όινπο. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σηο ηειεπηαίεο πεξίπνπ ηξεηο δεθαεηίεο, έρεη ηεζεί κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

αξραηνινγηθή ζθέςε ε δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ηνπο αλζξψπνπο ζε ζπ-

γθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο επηινγέο. Σα πιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο εμεηάδνληαη 

ππφ ην πξίζκα εξσηεκάησλ φπσο πνηά είλαη ε θνηλσληθή δνκή ηεο εθάζηνηε θνηλφηε-

ηαο, ππφ πνηεο παξακέηξνπο δηακνξθψλεηαη θαη πψο εμειίζζεηαη ζε πνιππινθφηεξεο 

κνξθέο, απνζθνπψληαο ζηε δηάθξηζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο ζθέςεο ηνπ. 

Η θνηλσληθή νξγάλσζε έρεη ζπζρεηηζηεί κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ησλ α-

ηφκσλ θαη νκάδσλ (Pullen, 1994: 115), ε θιίκαθα ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη κε απιέο ή 

πνιχπινθεο κνξθέο δνκψλ (Wason, 1994: 41-57). Οη ζρέζεηο απηψλ, ησλ αηφκσλ θαη 

νκάδσλ, επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηα ίδηα ηα θπζηθά πξφζσπα φζν θαη απφ ηνπο ηξφ-

πνπο, επίζεκα ζεζκνζεηεκέλνπο ή κε, κε ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδνληαη ηα πνηθίια 

ππνζπζηήκαηα πνπ δηέπνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηαο (ηερλνινγηθφ, πεξηβαιιν-

ληηθφ, ζπκβνιηθφ, θηι). Σα ηδενινγηθά θαη πιηθά αγαζά, φπσο θαη ν βαζκφο 

πξφζβαζεο ζε απηά, δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δνκή, ζπ-

ρλά ακθίδξνκα (Voutsaki, 1995: 57, 59-60), γεγνλφο ην νπνίν δελ είλαη πάληα άκεζα 

νξαηφ θαη θαηαλνεηφ. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα επηρεηξεζεί ε ζθηαγξάθεζε ησλ θνηλσ-

ληθψλ δνκψλ ζηε ΝΑ Πεινπφλλεζν, ζπγθεθξηκέλα ζην λνκφ Λαθσλίαο, θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εμειίζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Η παξα-

πάλσ επηινγή βαζίδεηαη θπξίσο ζην φηη ε γεσγξαθηθή απηή πεξηνρή δελ έρεη 

απνηειέζεη βαζηθφ πεδίν κηαο θνηλσληνινγηθήο κειέηεο, ζρεδφλ γηα θακία πεξίνδν ηεο 

Υαιθνθξαηίαο. Μηθξέο αλαθνξέο επί απηνχ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε ιίγεο κνλν-

γξαθίεο θαη άξζξα, νη νπνίεο φκσο πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα ηαθηθψλ εζίκσλ, 

ζπγθεθξηκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ νηθηζηηθψλ ή ηαθηθψλ ηχπσλ, ρξεζηκνπνηψληαο απφ 

ηελ Λαθσλία κφλν φζεο αξραηνινγηθέο ζέζεηο εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο 

ηνπο.
1
 

Αλαθνξηθά κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ επηιέρηεθε λα εμεηαζηεί, θξίλεηαη φηη, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ αξθεηέο αλεζθακκέλεο ζέζεηο νη νπνίεο λα δεκηνπξ-

                                                 
1
 Μνλνγξαθίεο βι. θπξίσο Cavanagh and Mee: 1998, Papadimitriou: 2001, Boyd: 2002 θαη Cavanagh 

and Crouwel: 2002 (αθνξά θπξίσο ηελ ηεξαξρία θνηλνηήησλ ζηα Γ ηνπ Πάξλσλα), άξζξα Barber: 1992, 

Bennet and Galanakis: 2005. 
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γνχλ ζπγθξίζηκα κεηαμχ ηνπο ζχλνια αξραηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζαθψο εληαγκέλσλ 

ζηηο δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο ππνθάζεηο ησλ δπν ρηιηεηηψλ, είλαη πξνηηκφηεξε ε επηινγή 

ηεο εμέηαζεο ησλ θαηαινίπσλ ζπλνιηθά γηα ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, σο έλα πξψην α-

λαγλσξηζηηθφ ζηάδην ηεο θνηλσληθήο κειέηεο ησλ πιεζπζκψλ ηεο Λαθσλίαο. 

Οπσζδήπνηε, ε ζεψξεζε ηεο εμέιημεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζε κία ηφζν κε-

γάιε ρξνληθή πεξίνδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ιίγα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, εμ΄ αξρήο 

απνθέξεη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη θαηαλνεηφ θαη ιακβάλεηαη 

ππφςε ε αδπλακία χπαξμεο «ζσζηνχ» ζηαηηζηηθνχ κεγέζνπο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αλάιπζεο ησλ πιηθψλ θαηαινίπσλ. Χζηφζν, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη ε ζπγγξα-

θή ελφο θεηκέλνπ ην νπνίν ζα θαηαδεηθλχεη κε αμησκαηηθφ ραξαθηήξα ηελ εμέιημε ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο απφ ηελ ΠΔ Ι έσο ηελ χζηεξε ΤΔ 

ΙΙΙΓ θάζε, αιιά λα ζπλππνινγίζεη ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, παξνπζηάδνληαο δηαπηζηψ-

ζεηο θαη, θαηά θχξην ιφγν, ζέηνληαο εξσηήκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Οη δχν ρηιηεηίεο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηφδνπο έλην-

λα δηαθξηηψλ, αλ κπνξεί λα εηπσζεί, πνιηηηζκηθψλ κνξθσκάησλ. Η πξψηκε 

Υαιθνθξαηία ηαπηίδεηαη κε ηελ απαξρή ηεο αζηηθνπνίεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ πξντζηνξη-

θνχ Αηγαίνπ, θπξίσο θαηά ηελ ΠΔ ΙΙ θάζε, ηελ αθφινπζε δηαθνπή(;) ηεο θαηά ηελ ΠΔ 

ΙΙΙ θαη ηε ζηαδηαθή κεηεμέιημε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ κεηάβαζε ζηε Μέζε 

Δπνρή Υαιθνχ. Οη θάζεηο ΜΔ Ι θαη ΙΙ ζεσξνχληαη γεληθφηεξα φηη απνηεινχλ κία πεξί-

νδν πιεζπζκηαθήο κείσζεο, θησρνχ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, απνπζίαο θνηλσληθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ, εκθαλψλ ηνπιάρηζηνλ ζηα νηθηζηηθά θαη ηαθηθά θαηάινηπα, θαζψο 

θαη απνκφλσζεο ηνπ λφηηνπ επεηξσηηθνχ ειιαδηθνχ θφζκνπ απφ ηνλ ππφινηπν επεη-

ξσηηθφ θαη αηγαηαθφ ρψξν (Voutsaki, 2005: 134).  

Αληίζεηα, ε ΜΔ ΙΙΙ, έσο θαη ηελ ΤΔ Ι, βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο πξναλα-

θεξζείζαο εηθφλαο, θπξίσο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηαθηθψλ αξρηηεθηνληθψλ ηχπσλ – 

φπσο επίζεο θαη ηππνινγία μηθψλ, φζνλ αθνξά ηα θηλεηά επξήκαηα (Giannouli, 2010: 

501) - θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ χπαξμε ηδηαίηεξα πινχζησλ θηεξηζκάησλ, κε 

απνθνξχθσκα ηνπο Σαθηθνχο Κχθινπο ησλ Μπθελψλ. Καηά ηελ ΤΔ ΙΙ – ΙΙΙΑ θαη ΤΔ 

ΙΙΙΒ θάζε παξαηεξείηαη (ή θαη ελδερνκέλσο ζπλερίδεηαη) ε ζηαδηαθή αλάπηπμε θαη ε 

αθφινπζε εδξαίσζε αλαθηνξηθψλ θέληξσλ, γχξσ απφ ηα νπνία δηακνξθψλεηαη έλα 

νιφθιεξν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα. Η θαηάξξεπζε 

ησλ αλαθηνξηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζηελ ΤΔ ΙΙΙΒ2 ζεκαηνδνηεί κία ρξνληθή πεξίνδν, 

ηελ ΤΔ ΙΙΙΓ, πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ, εγθαηάιεηςεο νηθη-

ζκψλ αιιά θαη νηθνλνκηθήο επκάξεηαο άιισλ (Deger-Jalkotzy, 1999: 129-130). 
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Πνηά είλαη ε ζέζε ησλ θνηλνηήησλ ηεο Λαθσλίαο ζην γεληθφ απηφ ηζηνξηθφ 

πιαίζην θαη πψο ελδερνκέλσο επεξεάδνληαη νη θνηλσληθέο δνκέο ηνπο απφ ηηο πνηθίιεο 

πνιηηηζκηθέο εμειίμεηο; Μπνξεί άξαγε λα δηαπηζησζεί ακθίδξνκε ζρέζε επηξξνήο; 

Πψο αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβάζεηο απφ ηελ ΠΔΥ ζηελ ΜΔΥ θαη απφ ηελ 

ΜΔΥ ζηελ ΤΔΥ; Δπί παξαδείγκαηη,  κνινλφηη ζε πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο 

ηεξεάο Διιάδαο έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηνηρεία θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαηά ηελ Πξψ-

ηκε Υαιθνθξαηία - θπξίσο σο πξνο ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ έξγσλ, ηεο 

δηνηθεηηθήο/νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο παξαγφκελσλ αγαζψλ θαη αξρηηεθηνληθήο δηαθν-

ξνπνίεζεο - δελ είλαη εχινγα θαηαλνεηφ, εάλ ηα ζηνηρεία απηά εμειίζζνληαη ή 

κεηαβάιινληαη θαηά ην πέξαζκα ζηε Μέζε Δπνρή Υαιθνχ θαη έπεηηα, θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο. Θα κπνξνχζε, άξαγε, ην θαηλφκελν ηεο απφηνκεο δηαθνπήο ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηειηθήο θάζεο ηεο Υαιθνθξαηίαο λα ζπζρεηηζηεί κε ην 

αληίζηνηρν ζηα ηέιε ηεο ΠΔ ΙΙ θάζεο, φπσο δηεξσηάηαη ν Ο. Dickinson σο πξνο κηα 

πηζαλή θνηλή αηηηνιφγεζε απηψλ (Dickinson, 1982: 137); 

Όζνλ αθνξά ηελ κπθελατθή αλαθηνξηθή πεξίνδν, κέρξη πξφηηλνο ζεσξνχληαλ 

φηη ε πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο δελ θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε αλάινγε ησλ Μπθελψλ, ηεο 

Πχινπ θαη άιισλ αλαθηνξηθψλ θέληξσλ. Χζηφζν, ε πξφζθαηε αλαθάιπςε πηλαθίδσλ 

Γξακκηθήο Β‟ ζηνλ Άγην Βαζίιεην Ξεξνθακπίνπ, λφηηα ηεο πάξηεο, θιφληζε ηελ ά-

πνςε απηή. Σα πνιχ πξφζθαηα αλαζθαθηθά ζηνηρεία, ζχλνιν ράιθηλνπ νπιηζκνχ θαη 

απνηκήκαηα πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ ηεο πξψηκεο Μπθελατθήο ε-

πνρήο ζε ζρέζε θαη κε ηα πξναλαθεξζέληα ΤΔ ΙΙΙ αξρεηαθά θαηάινηπα, ζθηαγξαθνχλ 

ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε πςειά ηεξαξρεκέλσλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα, κε 

απνθνξχθσκα ηελ χπαξμε γξαθεηνθξαηηθνχ αλαθηνξηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δπνκέλσο, πψο εμειίζζνληαη νη θνηλσληθέο δνκέο ζηε Λαθσλία ιίγν πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα, θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ αλαθηνξηθψλ θέληξσλ;  

Μέζα ζε απηήλ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ δχν ρηιηεηηψλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ 

κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ην άηνκν σο κνλάδα ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε; Δληνπίδνληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ηδηφηεηεο (βηνινγηθέο θαη κε) ή/θαη ηηο δξαζηεξηφ-

ηεηεο απηνχ; Δίλαη εθηθηή ε επηζήκαλζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο ζε κία ηεξαξρεκέλε 

θνηλφηεηα (social rank), θαη εάλ λαη, απφ ηί δηακνξθψλεηαη θαη πψο εμειίζζεηαη; Η έλ-

λνηα ηνπ γνήηξνπ (social status) επεξεάδεη ηελ θάζεηε θνηλσληθή ηεξαξρία (social 

rank) ή κήπσο δχλαηαη λα αλαπηχμεη θαη κηα εζσηεξηθή νξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε;  

Αθνινχζσο, ζε έλα δεχηεξν δηεπξπκέλν επίπεδν απηφ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπ-

μεο ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε παξνπζία ηεξαξρεκέλσλ θνηλνηήησλ πφηε γίλεηαη 
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νξαηή ζηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα ηεο Λαθσλίαο, πψο εμειίζζεηαη ρξνληθά θαη κε 

πνηνχο παξάγνληεο αιιειεπηδξά; Ση ξφιν παίδνπλ νη επαθέο κε πεξηνρέο εθηφο ηεο ΝΑ 

Πεινπνλλήζνπ; Αλαθνξηθά κε ην ηειεπηαίν, νη δηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο, εληφο κηθξψλ ή 

θαη κεγαιχηεξσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζηγνχλ, έζησ θαη 

ζπλνπηηθά, θαζψο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ πνιηηηζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζε δηαθφξνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Δίλαη θαηαλνεηφ πσο ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα απαηηνχλ ην θαζέλα κία μερσ-

ξηζηή κειέηε. Χζηφζν, ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

απνζθνπεί ζε κία πξψηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη 

ηεο εμέιημήο ηνπο ζηε πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο, φπνπ ε ππάξρνπζα αλαζθαθηθή έξεπλα 

νπζηαζηηθά βξίζθεηαη ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ αθφκα ζηάδην.  

Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξσηεκάησλ, ζην κεφά-

λαιο 1 παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε επηινγή θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο αλεζθακκέλεο θαη επηθαλεηαθέο ζέζεηο ηεο Λαθσλί-

αο, νηθηζηηθψλ θαη ηαθηθψλ. ην πιαίζην απηήο ζα επηζεκαλζνχλ κεξηθά νπζηαζηηθά 

πξνβιήκαηα κειέηεο ησλ αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ, ηα νπνία εληνπίδνληαη ζπρλά 

ζηε βηβιηνγξαθία θαη ελ πξνθεηκέλσ ζηελ πεξίπησζε ηεο Λαθσλίαο (βι. θεθ. 2). 

Σν κεφάλαιο 2 απνηειεί κία εθηίκεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ ηνπ ππφ ε-

μέηαζε λνκνχ, αλαζθακκέλσλ θαη επηθαλεηαθψλ, σο πξνο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο. 

Πξψηνλ, ζα εηδσζεί ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν, αλεμαξηήησο ηεο αθξη-

βνχο ρξνλνιφγεζήο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξάγνληα 

ηεο γεσκνξθνινγίαο. Γεχηεξνλ, ζα επηζεκαλζεί ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ πην-

ζεηήζεθε γηα ηηο ζέζεηο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηε Λαθσλία, απφ ηα ηέιε πεξίπνπ 

ηνπ 19
νπ

 αη. έσο ζήκεξα, θαη ηξίηνλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζην βαζκφ κειέηεο θαη δεκνζί-

επζεο ησλ αλεζθακκέλσλ θαηαινίπσλ. Η επηζθφπεζε απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ αλαιπφκελσλ αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

ζεκαζίαο πνπ απηά ελέρνπλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο. 

ην θπξίσο κεφάλαιο 3 εκπεξηέρεηαη ε αλάιπζε ησλ αξραηνινγηθψλ ζηνηρεί-

σλ, ηα νπνία θξίλνληαη δεισηηθά θνηλσληθψλ δνκψλ γηα θάζε πεξίνδν ηεο 

Υαιθνθξαηίαο θαηά ρξνληθή αιιεινπρία, κε ηελ εμήο εζσηεξηθή δηάξζξσζε: α) ελδν-

θνηλνηηθφ επίπεδν θαη β) δηαθνηλνηηθφ επίπεδν. ην πξψην εμεηάδνληαη ηα νηθηζηηθά 

θαη ηαθηθά θαηάινηπα ηεο θάζε ζέζεο θαη ζην δεχηεξν ε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη νη 

θαηαδεηθλπφκελεο επαθέο κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ, είηε κε ηε κνξθή εηζεγκέλσλ ηειη-
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θψλ πξντφλησλ ή πξψησλ πιψλ, είηε πηνζέηεζεο ηδεψλ (φπνπ απηέο κπνξνχλ λα αλα-

γλσξηζηνχλ απφ ηα θαηάινηπα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ). 

Αθνινχζσο ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (κεφάλαιο 4), ζην δεχηεξν κέξνο 

ηεο εξγαζίαο, εληάζζνληαη δχν παραρτήματα, ηα νπνία απνηεινχλ θαηάινγν ησλ αξ-

ραηνινγηθψλ ζέζεσλ Λαθσλίαο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη απνζθνπνχλ ζηε 

δπλαηφηεηα άκεζεο ζπλνπηηθήο ζεψξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο θάζε ζέζεο μερσξηζηά. 

Αληίζηνηρα πεξηιακβάλνπλ ηηο Α) Ανασκαμμένες θέσεις θαη Β) Επιυανειακές θέσεις. 

Δληφο απηψλ νη ζέζεηο παξαηίζεληαη κε γεσγξαθηθή ζεηξά αλά πεξηνρέο ζπκβαηηθά ν-

ξηνζεηεκέλεο απφ Β πξνο Ν, ελψ ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ζέζεο παξαηίζεληαη αλά 

ρξνλνινγηθή αθνινπζία μεθηλψληαο απφ ηα πξσηκφηεξα ζσδφκελα θαηάινηπα ηεο Δ-

πνρήο Υαιθνχ.
2
 

Οη ζεκαηηθνί ράξηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο Β ηεο εξγαζίαο, ςεθην-

πνηήζεθαλ απφ ηελ γξάθνπζα κε ην ινγηζκηθφ ArcGis 9.3.1. Χο ππφβαζξν γηα ηελ 

ςεθηνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ Λαθσλίαο, εμαηηίαο απνπζίαο απφ ηελ βηβιη-

νγξαθία αθξηβψλ ζπληεηαγκέλσλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ράξηεο C ησλ Hope Simpson, R. and O.T.P.K., Dickinson. 1979. A Gazetteer of Ae-

gean Civilization in the Bronze Age. Vol.I: The Mainland and Islands. SIMA Vol. LII. 

Göteborg. Ο ελ ιφγσ ράξηεο γεσαλαθέξζεθε ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ „87, απφ 

ηνλ αγξνλφκν-ηνπνγξάθν κεραληθφ ηνπ ΔΜΠ, θ. Γηψξγν Παλφπνπιν. Η ςεθηνπνίεζε 

ησλ λεψηεξσλ ηνπ 1979 εληνπηζκέλσλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ εθπνλήζεθε κε βάζε ηα 

δηαζέζηκα δεκνζηεπκέλα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ή εηθφλεο ραξηψλ απφ ηελ γξάθνπζα. 

Σπρφλ ιάζε ζηνπο ράξηεο ή ζηελ εξγαζία είλαη δηθήο κνπ επζχλεο. 

                                                 
2
 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάξζξσζε ησλ παξαξηεκάησλ Α θαη Β βι. ζει. 191-192. 
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1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 

 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηνχλ νη έλλνηεο «θνηλσληθέο δνκέο» θαη «θνηλσληθή 

νξγάλσζε». Με απηνχο ηνπο φξνπο λννχληαη νη ηξφπνη βάζεη ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη 

ηα άηνκα κηαο θνηλφηεηαο ζε επίπεδν αηνκηθφ θαη νκαδηθφ. Παξάκεηξνη φπσο ην θχιν, 

ε ειηθία θαη ε ζπγγέλεηα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Χζηφζν, πέξα απφ ηα βηνινγηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε θπιεηηθή πξνέιεπζε, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο δηακνξθψλνληαη θαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο είλαη ε θνπιηνχξα, νη 

ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο (π.ρ. ζξεζθεπηηθέο), νη επαγγεικαηηθέο ή άιιεο ηδηφηεηεο 

(γεσξγφο, ηερλίηεο, έκπνξνο, ηεξέαο/ζακάλνο θ.ι.π.) (Voutsaki, 2004α: 40). 

Δπνκέλσο, νη θνηλσληθέο δνκέο ζρεηίδνληαη ηφζν κε νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, 

πνιηηηζκηθνχο θαη ηδενινγηθνχο παξάγνληεο, φζν θαη κε ην ιεγφκελν θνηλσληθφ θχιν, 

ηελ αιιειεπίδξαζε δειαδή ησλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε εθείλα ησλ 

πνιηηηζκηθψλ. Ο ηξφπνο δφκεζεο ησλ παξαπάλσ ζηηο θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο δελ 

είλαη πάληνηε αληρλεχζηκνο θαη θαηαλνεηφο, πφζν κάιινλ ζηνπο πξντζηνξηθνχο 

ρξφλνπο, φπνπ απνπζηάδνπλ νη γξαπηέο πεγέο, κε εμαίξεζε ίζσο ηνπο ΤΔ ΙΙΙ 

απνζπαζκαηηθνχο αξρεηαθνχο θαηάινγνπο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ. 

Δπηπξνζζέησο, κέζα απφ εζλνγξαθηθά παξάιιεια θαη ηζηνξηθέο καξηπξίεο έρεη 

θαηαζηεί αληηιεπηφ φηη ε ζεκαζία ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο θαη ησλ παξακέηξσλ 

(βηνινγηθψλ ή θνηλσληθά «επίθηεησλ») νη νπνίεο απνθηνχλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή νξγάλσζε, δελ είλαη θαη‟ αλάγθε νχηε δηαρξνληθέο νχηε δηαθνηλνηηθέο, 

δπζρεξαίλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληνινγηθή κειέηε ησλ πξντζηνξηθψλ 

θνηλνηήησλ. 

1.1. Μελέτη Αρχαιολογικών Δεδομένων 

Γηα ηελ θνηλσληθή αλάιπζε ζηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, ζηνλ θχξην φγθν ηεο βηβιηνγξαθίαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θχξην ιφγν 

ηα ηαθηθά θαηάινηπα. Η επηινγή απηή αηηηνινγείηαη θπξίσο απφ ην φηη απνηεινχλ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ (αλεζθακκέλσλ 

θαη δεκνζηεπκέλσλ) έλαληη ησλ νηθηζηηθψλ. Αλακθίβνια ζπληζηνχλ κηα ζεκαληηθή 

πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην πψο κηα θνηλφηεηα δηαρεηξίδεηαη ηνπο λεθξνχο ηεο, παξέρν-
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ληαο αξραηνινγηθή ζπλάθεηα αηφκνπ, θαηαζθεπψλ θαη αληηθεηκέλσλ, ηξία ζηνηρεία ηα 

νπνία ζπάληα ζπλππάξρνπλ ζηα νηθηζηηθά θαηάινηπα. 

Σα ηαθηθά δεδνκέλα πξσηίζησο έρνπλ εμεηαζηεί σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ λε-

θξνχ, σο πξνο ηνλ αξρηηεθηνληθφ ηαθηθφ ηχπν, ηα θηεξίζκαηα, ηηο ζπλαθείο κε ηνπο 

ηάθνπο θαηαζθεπέο θαη ηε δηαζπνξά ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζην ρψξν (εληφο ελφο ζπ-

λφινπ ηάθσλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ). Η πνζφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ην «θφζηνο» ζε 

ρξφλν, ελέξγεηα θαη πξψηεο χιεο απνηεινχλ ζπλήζσο βαζηθέο παξακέηξνπο αλάιπζεο 

(Wright, 1989: 172-173. Graziadio, 1991. Boyd, 2002), ελψ δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί 

θαη ε αλαινγία ηνπο κε εζλνγξαθηθά παξάιιεια (Ucko, 1969. Wason, 1994: 26-30). 

Η ζεσξεηηθή εμέιημε ηεο αξραηνινγηθήο επηζηήκεο, αθήλνληαο πίζσ ηελ 

ηζηνξηθή θαη εζλνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ ηαθηθψλ δεδνκέλσλ, εζηίαζε θαηά ηηο 

δεθαεηίεο 1960 θαη 1970 ζηελ θνηλσληθή ηνπο δηάζηαζε. Η θαηαλφεζε, φκσο, φηη φια 

ηα πξντφληα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ κπνξνχλ λα εθιάβνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζηνινγηθή 

έλλνηα ζε δηαθνξεηηθά αξραηνινγηθά ζχλνια, θαη φηη ε επηινγή ησλ ηαθηθψλ 

πξαθηηθψλ δελ θαζνδεγείηαη πάληα απφ ηελ ελ δσή θνηλσληθή ζέζε ηνπ λεθξνχ, 

δεκηνχξγεζε ζθεπηηθηζκφ γηα ηε ρξήζε ηεο «θάζεηεο πξνβνιήο» ζηελ εξκελεπηηθή 

ηνπο πξνζέγγηζε. Αληίζεηα, επηζεκάλζεθε ε αιιειεπίδξαζε ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ 

θαη ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ζπρλά κε ηξφπν ακθίζεκν (Lewartoski, 2000: 56. 

Voutsaki, 2004α: 40). 

ην ίδην απηφ ζεσξεηηθφ πιαίζην έρεη αθνινχζσο ακθηζβεηεζεί ε αμησκαηηθή 

ζχλδεζε ηεο πςειήο θνηλσληθήο ζέζεο ή ηνπ γνήηξνπ κε ηνλ πιηθφ πινχην. Η 

δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κπνξεί λα αηηηνινγείηαη ηφζν απφ ηα βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεθξνχ (ζπγγέλεηα, ηδηαίηεξα ζηνηρεία αλαηνκίαο θηι) φζν θαη απφ 

ηηο αηνκηθέο ηδηφηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη εληφο ηεο θνηλφηεηαο (ηερλίηεο, έκπνξνο, 

αξρεγφο/εγέηεο, πνιεκηζηήο, ηεξέαο, γηαηξφο/κάγνο, κεηέξα/ζχδπγνο θ.ά.), 

αλεμαξηήησο ηνπ πιηθνχ πινχηνπ πνπ δηέζεηε ή θαη ην αληίζηξνθν (Sjöberg, 2004: 21-

23). 

Χζηφζν, ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο ζεκαζίαο ησλ ηαθψλ, φπσο ην 

θχιν, ε ειηθία θαη ε ζπγγέλεηα, δελ έηπραλ αλάινγεο πξνζνρήο θαη νξζήο επηζηεκνλη-

θήο κεζνδνινγίαο.
3
 Ο θαζνξηζκφο απηψλ γηλφηαλ σο επί ην πιείζηνλ καθξνζθνπηθά 

θαη ζπλαξηήζεη εκπεηξηθψλ θαλφλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα φπια ππνδεηθλχνπλ α-

                                                 
3
 Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζθειεηηθά θαηάινηπα απφ ηνπο ΜΔ ηάθνπο ηεο Αζίλεο (Angel, 1971) θαη ηνπ 

Σαθηθνχ Κχθινπ Β (Angel, 1973). 
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ληξηθέο ελήιηθεο ηαθέο, ηα εξγαιεία πθαληηθήο θπξίσο γπλαηθείεο ή παηδηθέο, ελψ δε-

ισηηθά ησλ ηειεπηαίσλ ζεσξνχληαλ ηα κηθξνζθνπηθά αγγεία. Με αλάινγν ηξφπν 

πξνζεγγίζηεθε θαη ε ζπγγέλεηα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ γεηηλίαζε / νκαδνπνίεζε ησλ 

ηάθσλ (Goldstein, 1981). 

Πξφζθαηα, ζηελ θνηλσληνινγηθή αλάιπζε δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ, νη ηαθηθέο 

πξαθηηθέο εθιακβάλνληαη σο κέζν απηνπξνζδηνξηζκνχ, ηφζν ζε επίπεδν αηνκηθφ φζν 

θαη ηαπηφρξνλα ζπιινγηθφ, θνηλνηηθφ. Οη πξαθηηθέο κίαο ηαθήο ζεσξείηαη φηη εθθξά-

δνπλ φρη κφλν ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε αιιά θαη ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη ηδενινγίεο 

κέζα απφ ηηο νπνίεο απηή δηακνξθψλεηαη (Voutsaki, 2004α: 40-41). 

Αληίζεηα, ηα νηθηζηηθά θαηάινηπα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ιηγφηεξν γηα ηελ 

αλίρλεπζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ ΠΔΥ, κία ηέηνηα βαζηθή 

αλάιπζε απνηειεί ε κειέηε ηεο Κφλζνια γηα ηελ πξψηκε αζηηθνπνίεζε ζηνλ θεληξηθφ 

θαη λφηην επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν. πλζέηνληαο ηα ππάξρνληα ΠΔ νηθηζηηθά 

θαηάινηπα ππφ δηάθνξεο παξακέηξνπο (κέγεζνο, πνηφηεηα, θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ, 

δηαζπνξά θηηζκάησλ θαη νηθηζκψλ) δηαπίζησζε βαζκίδεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο 

θπξίσο θαηά ηελ ΠΔ ΙΙ θάζε (Κφλζνια, 1984).
4
 Γηα ηελ ΜΔΥ θάηη αλάινγν δελ έρεη 

επηρεηξεζεί κέρξη ζηηγκήο κε ηφζν ζπζηεκαηηθφ θαη αλαιπηηθφ ηξφπν, θπξίσο ιφγσ 

ησλ ειαρίζησλ ΜΔ νηθηζηηθψλ θαηαινίπσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη αλαζθαθεί.
5
 Γηα 

ηελ ΤΔΥ, ησλ Μπθελατθψλ αλαθηφξσλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ νηθηζκψλ, 

σο ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θηηζκάησλ εληφο επξχηεξσλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ νη κειέηεο ησλ Heisel: 1990 

θαη Darcque: 2005, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ νηθηζηηθά θαη αλαθηνξηθά θηίζκαηα ηνπ 

θεληξηθνχ θαη λφηηνπ επεηξσηηθνχ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

ε ειάρηζηεο φκσο πεξηπηψζεηο θνηλνηήησλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ έρεη 

θαηαζηεί δπλαηή ε ζπγθξηηηθή κειέηε ζχγρξνλσλ κεηαμχ ηνπο νηθηζηηθψλ θαη ηαθηθψλ 

θαηαινίπσλ. Η πνιχπιεπξε αλάιπζε ησλ εθάζηνηε νηθηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη‟ 

αλαινγία κε ηα ηαθηθά, θαη ε κεηαμχ ηνπο αληηπαξάζεζε ζε ζπγρξνλία είλαη αλαγθαία. 

                                                 
4
 Δπίζεο, κπνξεί λα αλαθεξζεί ε πνιππαξαγνληηθή κειέηε ΠΔ θηηζκάησλ ηνπ Pullen ην 1985 κε ζηφρν 

ηελ θνηλσληθή αλάιπζε ιακβάλνληαο θαηά θχξην ιφγν σο βαζηθφ άμνλα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ νξζνγψ-

ληνπ θηίζκαηνο κε δχν ή ηξία θαηά παξάηαμε δσκάηηα σο ηππηθή αξρηηεθηνληθή κνλάδα. Κξηηηθή σο 

πξνο απηφ απνηειεί ην άξζξν ηνπ Steven Harrison, 1995 φπνπ ππνζηεξίδεη ηελ κεγαιχηεξε πνηθηινκνξ-

θία θαη ην κεγαιχηεξν θαηά κέζν φξν εκβαδφλ ησλ νηθηζηηθψλ θαηφςεσλ ηεο ΠΔ ΙΙ.  

5
 Απνηειεί φκσο κειινληηθφ ζηφρν γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα “Middle 

Helladic Argolid: Shifting Identities” (Voutsaki, 2007, 7 Γεθεκβξίνπ). 
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Μφλν ηφηε είλαη εθηθηή ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, φηαλ δειαδή 

απηέο κειεηεζνχλ ζπλδπαζηηθά ζην πεδίν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο εληφο ηνπ νηθηζκνχ 

θαη ζην πεδίν ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ, φπνπ ελδερνκέλσο δηαηεξνχληαη ή 

ηξνπνπνηνχληαη ππφ ην πξίζκα ησλ κεηαθπζηθψλ αληηιήςεσλ. Μία ηέηνηα 

κεζνδνινγία ζα επηηξέςεη ηε δηάθξηζε ηνπ ηδενινγηθνχ ππνβάζξνπ ηεο εθάζηνηε 

θνηλφηεηαο θαη ησλ ηξφπσλ πνπ αιιειεπηδξά κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο.  

εκαληηθφ βήκα πξνο απηήλ ηε ζχλζεηε θαη δηεπηζηεκνληθή κεζνδνινγηθή 

αλάιπζε ησλ νηθηζηηθψλ θαη ηαθηθψλ θαηαινίπσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ επεηξσηηθφ 

ειιαδηθφ ρψξν, απνηειεί ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν αθνξά ηελ ΜΔ Αξγνιίδα 

θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε (Voutsaki, 2004α, 2005, 2007).  

Κξίλεηαη επνκέλσο απαξαίηεην γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζηε 

ΝΑ Πεινπφλλεζν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην λνκφ Λαθσλίαο, ε εμέηαζε ηφζν ησλ 

νηθηζηηθψλ φζν θαη ησλ ηαθηθψλ θαηαινίπσλ. Βάξνο ζα δνζεί ζηα αλεζθακκέλα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα νηθηζκψλ, λεθξνηαθείσλ ή κεκνλσκέλσλ ηάθσλ, αιιά θαη ζε 

θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο. πκπιεξσκαηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ 

επηθαλεηαθψλ ζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εηδσζεί ην ζχλνιν ηεο θαηνίθεζεο ζηελ 

πεξηνρή θαη πψο εμειίζζεηαη θαηά ηελ πάξνδν ησλ δχν ρηιηεηηψλ ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ.   

 

1.1.1. Οηθηζκνί 

Ο ρψξνο ηεο νηθηζηηθήο εγθαηάζηαζεο είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ηξφπνπ θνηλσληθήο νξγάλσζεο. ε αληίζεζε κε ηα λεθξνηαθεία, ζπγθεληξψλεη 

ζρεδφλ φιεο ηηο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο θνηλφηεηαο, παξέρνληαο κέζσ ηνπ 

νηθηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ θηλεηψλ επξεκάησλ, ηεο δηαζπνξάο 

θαη αξραηνινγηθήο ηνπο ζπλάθεηαο, πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο αλεμάξηεηα 

απφ κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο ζηελ ηέιεζε ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα 

κεηαιιάζνπλ ηελ «θνζκηθή» θνηλσληθή δνκή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα κειεηεζνχλ ηα εμήο: 

 Αξρηηεθηνληθή 

Σα νηθνδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηζκάησλ κηαο εγθαηάζηαζεο θαη ε 

ζπγθξηηηθή ηνπο κειέηε κπνξνχλ λα θαηαδείμνπλ πνηθίινπο βαζκνχο δηαθνξνπνίεζεο 

ή/θαη νκαδνπνίεζεο. Η θάηνςε, ην κέγεζνο, ηα νηθνδνκηθά πιηθά, ε πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία εθιεπηπζκέλεο αξρηηεθηνληθήο, φπσο ε ρξήζε 
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«εμσηηθψλ» πεηξσκάησλ, νη μπινδεζηέο ζηελ ηνηρνπνηία, ε πηζαλή χπαξμε θεξακηδηψλ 

ζηε ζηέγαζε (θπξίσο γηα ηελ ΠΔΥ), ε δηαθφζκεζε κε γξαπηφ θνλίακα, φια απνηεινχλ 

παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη. ε ζπλδπαζκφ κε ηα θηλεηά επξήκαηα, ζπρλά 

δεισηηθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο θηηξίσλ θαη δσκαηίσλ (εξγαζίαο, απνζήθεπζεο, δηνίθεζεο, 

ιαηξείαο ή άιιν) θαη ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δηαβαζκίζεσλ πνπ απηά 

παξνπζηάδνπλ, ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ζπληζηνχλ ελδείμεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ελφο θηηξίνπ σο απινχ νηθήκαηνο, Μεγάξνπ «Mansion» ή θαη αλαθηνξηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο (Barber, 1992: 13-14, 22. Σνπξλαβίηνπ, 1996: 60-62). Η πνηθηιία ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ θαη‟ επέθηαζε ππνδεηθλχεη θαη ην επίπεδν ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο.  

 Υσξνηαμία 

Αθνινχζσο, ε ρσξνηαμία φπσο γηα παξάδεηγκα ν θνηλφο ή κε πξνζαλαηνιη-

ζκφο ησλ θηηξίσλ, ε ζχληαμή ηνπο θαηά ζπζηάδεο ή ειεχζεξεο νηθνδνκηθέο κνλάδεο, ε 

χπαξμε δηαρσξηζηηθψλ αλαιεκκάησλ, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ νηθηζκνχ αλάινγα 

κε ηε γεσκνξθνινγία ηεο ζέζεο, αληηθαηνπηξίδνπλ θνηλσληθέο δνκέο ζπρλά κε ζπκβν-

ιηθφ ηξφπν. Η χπαξμε θαηαζθεπψλ θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα, νρπξψζεηο, δξφκνη, 

απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, αλνηρηνί ρψξνη θνηλφρξεζηνη ή κε, δεκφζηα θηίξηα, κεγάινη 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ρψξνη ιαηξείαο θαη άιια (Κφλζνια, 1984: 11, 14) ππνδειψλνπλ 

ηελ χπαξμε κηαο ηεξαξρεκέλεο θνηλφηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα ζπληνλίζεη ηελ θαηα-

ζθεπή ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ, λα ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

απηά. 

Δπίζεο, ε παξνπζία δηαθξηηψλ ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ εληφο θηηξίσλ ή ηνπ 

νηθηζηηθνχ ηζηνχ απνηεινχλ ελδείμεηο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο. Ο ρσξνηαμηθφο 

δηαρσξηζκφο εξγαζηεξίσλ, απνζεθψλ, ρψξσλ πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο 

ηξνθήο, δηνίθεζεο, ηειεηνπξγηψλ ή ιαηξείαο, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφο 

επηηπγράλεηαη αλά πεξίπησζε εληφο ή θαη εθηφο ηνπ νηθηζκνχ θαλεξψλνπλ θνηλσληθέο 

δνκέο (Konsola, 1986: 12, 14). 

 Παξαγσγή-Οηθνλνκία:  

Η παξαγσγή πξντφλησλ ζε επίπεδν ελφο λνηθνθπξηνχ, ελφο νηθηζκνχ ή αθφκα 

ελφο επξχηεξνπ εκπνξηθνχ δηθηχνπ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ βαζκφ θαη ηελ πνιππιν-

θφηεηα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο (Nordquist, 1995: 202-203). Η ρσξνηαμηθή 

νξγάλσζε, ν βαζκφο εμεηδίθεπζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ζε 

εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ θαη παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ, ε χπαξμε ηερληηψλ κεξηθήο 
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ή πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ε ζρέζε απηψλ κε δηνηθεηηθά θηίξηα απνηεινχλ ζεκαληη-

θέο παξακέηξνπο γηα εμέηαζε (Konsola 1986: 11, 14. Wiencke, 1989: 506).
6
 

Αθνινχζσο, νη ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ παξαγσγή, δηαθίλεζε θαη θαηαλά-

ισζε αγξνηηθψλ ή βηνηερληθψλ πξντφλησλ ζε δηαθνηλνηηθφ πιένλ επίπεδν θαλεξψλνπλ 

ζηνηρεία γηα έλα επξχηεξν θαη ηεξαξρεκέλν νηθνλνκηθφ δίθηπν, φπσο ππνδεηθλχεηαη φηη 

ππήξρε θαηά ηελ ΤΔ ΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ θάζε ζηελ πεξηνρή ησλ Μπθελψλ (Dabney, 1997: 

470-471). 

 Οηθηζηηθφ ζχζηεκα πεξηνρψλ 

Η ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο αθνξά ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ νηθηζκψλ κίαο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ηε ζέζε ηνπο ζην ηνπίν. Η αχμεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιππινθφηεηαο ζρεηίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη κε ηηο αιιαγέο ησλ 

νηθηζηηθψλ κεγεζψλ ηεο έθηαζεο θαη ηνπ πιεζπζκνχ κηαο θνηλφηεηαο, σο κνλάδα θαη 

σο ζχλνιν ζπγθξηηηθά κε άιιεο ηεο ίδηαο πεξηνρήο (Konsola, 1986: 9, 11. Pullen, 

2003: 29).  

Δπίζεο, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο δελ είλαη 

απνιχησο αλεμάξηεηε απφ ηε γεσκνξθνινγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Η παξνπζία 

απηήο ηεο ζρέζεο ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ελφο ηεξαξρεκέλνπ νηθηζηηθνχ κνληέινπ κε 

δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο γηα ηνλ εθάζηνηε νηθηζκφ (ζέζεηο πνπ ειέγρνπλ πεξάζκαηα, 

εκπνξηθνχο δξφκνπο, ιηκάληα, πεδηάδεο, αγξνηηθέο εθηάζεηο, πξψηεο χιεο) 

(Καινγεξάθνπ, 1996-1997: 121-125).  

Δπνκέλσο, ε δηαζπνξά ησλ νηθηζκψλ ζην ρψξν θαη ε δηαρξνληθή κειέηε ηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεσκνξθνινγία, ην κηθξνπεξηβάιινλ, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

θαη ηνλ ηξφπν εθκεηάιιεπζήο ηνπο, πέξα απφ ηελ ππφδεημε ηεο ηεξαξρεκέλεο δνκήο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ είλαη πηζαλφ λα απνθαιχςεη ηηο αηηίεο θαη ηνλ ηξφπν εμέιημήο 

ηεο κέζα ζε έλα ηζηνξηθφ πιαίζην. 

 Γηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο: επαθέο-εκπφξην 

Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ δηαθνηλνηηθψλ ζρέζεσλ κέζσ ηεο δη-

αθίλεζεο  ππεξεζηψλ, πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Δθηφο ηεο επαθήο κε 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, ηα εηζεγκέλα πιηθά αγαζά έρνπλ ραξαθηεξη-

ζηεί θαη σο ζπκβνιηθφο θνξέαο δχλακεο θαη θχξνπο (Burns, 1998: 145). ε θνηλσλίεο 

                                                 
6
 ρεηηθά κε ηελ νξνινγία θαη ηελ κεζνδνινγία ηαχηηζεο εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ ή ρψξσλ εξγαζίαο ζηα 

αξραηνινγηθά θαηάινηπα, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη εθαξκνζηεί απφ δηαθφξνπο κειεηεηέο βι. Lupack, 

2008: 11-14. 
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φπνπ δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο λνκηζκαηηθήο ηζνηηκίαο, ε αληαιιαγή, θαη γεληθφηεξα ε 

θπθινθνξία ησλ πξναλαθεξζέλησλ, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη δηέπεηαη θαη εμαξηάηαη απφ 

ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο δνκέο (Wiencke, 1989: 501. Voutsaki, 1999: 109-112).  

 

1.1.2. Σαθηθέο Πξαθηηθέο 

Οη παξάκεηξνη ησλ ηαθηθψλ ζπλφισλ, νη νπνίεο ζθηαγξαθνχλ θνηλσληθή 

νξγάλσζε, είλαη πνιιέο θαη ζπρλά πεξίπινθεο, θαζψο ζπλδένληαη κε ηδενινγηθέο 

πεπνηζήζεηο, θνηλσληθέο θαη κεηαθπζηθέο. Οη εξεπλεηέο πιένλ πξνζθεχγνπλ ζηε 

ιεπηνκεξή θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηηο 

ηαθηθέο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο εμεηάζνπλ είηε ζπλνιηθά ζε ρξνληθφ ή/θαη 

ηνπηθφ επίπεδν (Nordquist, 1990. Pullen, 1994. Cavanagh and Mee, 1998. Boyd, 

2002), είηε πξαγκαηεπφκελνη εηδηθφηεξα ζέκαηα, φπσο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

αξρηηεθηνληθψλ ηαθηθψλ ηχπσλ (Lewartovski, K. 2000. Papadimitriou, 2001) ή 

ηειεηνπξγηψλ (Gallou, 2005). 

Όζνλ αθνξά ηε ζεψξεζε ησλ ηαθηθψλ θαηαινίπσλ σο άκεζν θαζξέθηηζκα ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο έρνπλ πιένλ πξνζδηνξηζηεί θαιχηεξα νη αδπλακίεο θαη ηα 

ζθάικαηα πνπ απηή ελέρεη (Nordquist, 1990: 37). Η παιαηφηεξε, δειαδή, ζεψξεζε φηη 

ε νκνηνγέλεηα ή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ αληηθαηνπηξίδεη αλάινγε 

θνηλσληθή θαηάζηαζε, έρεη πιένλ ακθηζβεηεζεί (Cavanagh and Mee, 1998: 121-122). 

Έκθαζε δίλεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο σο κέζν δεκηνπξγίαο αηνκηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

ηαπηνηήησλ (Voutsaki, 1998: 44-45). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο 

θιαζζηθήο Αζήλαο, φπνπ λνκνζεηήζεθε πεξηνξηζκφο ζηελ επίδεημε ηνπ ηαθηθνχ 

πινχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηεζνχλ νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί κεηαμχ φισλ ησλ 

πνιηηψλ αλεμαξηήησο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο (Morris, 1994: 150, 160-161, 164).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα κειεηεζνχλ ηα εμήο: 

 Αξρηηεθηνληθή θαη Υσξνηαμία 

Η επηινγή αξρηηεθηνληθνχ ηαθηθνχ ηχπνπ εζσθιείεη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο 

αλζξψπηλεο πξφζεζεο (πξαθηηθνχο, ηδενινγηθνχο, πνιηηηζκηθνχο ή άιινπο) 

(Dickinson, 1983: 63-64). Η επηινγή ηνπ απινχ ιάθθνπ ζε ΤΔ ΙΙΙ λεθξνηαθείν ηνπ 

Άξγνπο θαη ηεο Κάησ Αθξφπνιεο ζηελ Σίξπλζα αληηθαηνπηξίδεη ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ζπληήξεζε ηεο παξάδνζεο, ελψ ζηε δεχηεξε πηζαλφηαηα ρακειή 

θνηλσληθή ζέζε (Cavanagh and Mee, 1998: 125). Αλαιφγσο νη δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ηάθνπ θαη ηα άιια δηαθξηηά θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ζήκαλζε, πεξίβνινο θ.ά.) είλαη δπλαηφλ λα ππνδειψλνπλ θάζε θνξά 
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θάηη δηαθνξεηηθφ. Σν κέγεζνο γηα παξάδεηγκα ηνπ ηάθνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

πξαθηηθνχο ιφγνπο (πεξηνξηζκέλνο ρψξνο) ή/θαη θνηλσληθνχο (θνηλσληθή ζέζε, 

γφεηξν) (Cavanagh and Mee, 1998: 26, 124). Παξνκνίσο, ε πνηφηεηα θαη ηα πιηθά ηεο 

θαηαζθεπήο κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ επρέξεηα δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, ηερληθψλ γλψζεσλ 

ή/θαη ζπκβνιηθέο πξνεθηάζεηο θνηλσληθνχ θχξνπο θαη ζέζεο (Wright, 1987: 177-179). 

εκαληηθέο πιεξνθνξίεο αληινχληαη θαη απφ ηελ ρσξνηαμία ησλ ηάθσλ είηε 

απηνί εληνπίδνληαη intra muros, είηε ζε extra muros λεθξνηαθεία. Η επηινγή ηνπ 

ρψξνπ εληαθηαζκνχ νξίδεηαη απφ πξαθηηθνχο ή/θαη ηδενινγηθνχο παξάγνληεο αλάινγα 

κε ηηο παξαδφζεηο ησλ θνηλνηήησλ, ηηο κεηαζαλάηηεο αληηιήςεηο θαη άιιεο ζπκβνιηθέο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνεθηάζεηο (Cavanagh and Mee, 1998: 124, 130). Γηα 

παξάδεηγκα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λεθξνηαθείσλ ζαιακνεηδψλ ηάθσλ θξηηήξην, 

πέξαλ ηεο ζρεηηθήο εγγχηεηαο κε ηνλ νηθηζκφ, απνηέιεζαλ ηα εδαθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πςσκάησλ, δειαδή ην καιαθφ πέηξσκα γηα ηελ επθνιφηεξε 

ιάμεπζε.
7
 Απφ ηελ άιιε, ε επηινγή ζέζεσλ κε νξαηφηεηα θαη γεσπνιηηηθή ζεκαζία 

ραξαθηεξίδεη ηνπο κεγάινπο ζνισηνχο κπθελατθνχο ηάθνπο, απνζθνπψληαο ζηελ 

πξνβνιή θαη ππελζχκηζε ηεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο ηφζν ζε ελδνθνηλνηηθφ φζν 

θαη ζε δηαθνηλνηηθφ επίπεδν (Wright, 1987: 180-182. Bennet and Shelmerdine, 2001: 

136). 

 Αηνκηθέο ή πνιιαπιέο ηαθέο 

Η επηινγή αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ εληαθηαζκψλ ελέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθν-

ξίεο γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Αλ θαη ε επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ελφο ηάθνπ 

παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα αλαζθαθήο θαη κειέηεο φζνλ αθνξά ην θάζε 

άηνκν μερσξηζηά, κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία ζε επίπεδν ζπγγεληθψλ ή ηνπηθψλ θνηλσ-

ληθψλ νκάδσλ. Απηφ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί εληνπίδνληαο δηαθνξνπνηήζεηο θαη 

νκαδνπνηήζεηο παξακέηξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειηθία, ην θχιν, ν ηχπνο θαη ν 

ρψξνο ηνπ ηάθνπ (Nordquist, 1990: 39. Pullen, 1994: 115, 130).  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη πνιιαπιέο ηαθέο, ηνπιάρηζηνλ ζην λφηην επεηξσ-

ηηθφ ειιαδηθφ ρψξν, εκθαλίδνληαη ζηα ηέιε ηεο ΜΔ ΙΙΙ κε αξρέο ηεο ΤΔ Ι γηα λα 

επηθξαηήζνπλ έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Η ρξήζε ηνπο επηζεκαίλεηαη, σο επί ην πιεί-

ζηνλ, ζε extra muros λεθξνηαθεία, ζε αληίζεζε κε ηνπο αηνκηθνχο πνπ απαληψληαη 

θπξίσο εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ (Lewartoski, 2000: 22-23). 

 

                                                 
7
 Πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ ηνπνινγία ησλ κπθελατθψλ λεθξνηαθείσλ βι. Dabney, 1999. 
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 Γηαρείξηζε λεθξνχ θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ο θαιισπηζκφο, ε έλδπζε, ε πηζαλή έθζεζε, ε ελαπφζεζε ηνπ λεθξνχ ζηνλ 

ηάθν θαη ν ελ ζπλερεία παξακεξηζκφο ησλ νζηψλ ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ ζθειεηηθψλ θαηαινίπσλ γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε δηαηξνθή θαη 

ηελ παζνινγία, απνηεινχλ θαίξηεο παξακέηξνπο κειέηεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ (Graziadio, 1991: 407). Η δπλαηφηεηα 

επηζήκαλζεο νκνγέλεηαο ή δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ παηδηψλ θαη ελειίθσλ ή κεηαμχ 

αληξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηνλ ρψξν θαη ηνλ ηχπν ηνπ ηάθνπ, ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζψκαηνο, ηελ χπαξμε θηεξηζκάησλ θαη ινηπέο ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο θαζηζηνχλ 

αλαγθαίεο ηηο αλζξσπνινγηθέο κειέηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν εληαθηαζκφο λεπίσλ έσο κία ειηθία 

εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ θαη φρη ζην λεθξνηαθείν ππνδεηθλχεη ηνλ ξφιν ηεο ειηθίαο 

σο κία ηνπιάρηζηνλ παξάκεηξν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηνπ αηφκνπ 

(Pullen, 1994: 130. Lewartoski, 2000: 54). Απφ ηελ άιιε, νη intra muros ηαθέο 

ελήιηθσλ αηφκσλ έρνπλ εξκελεπηεί σο επηινγή γηα κηθξφηεξε δαπάλε πιηθψλ θαη 

ελέξγεηαο, ζπλδένληαο θαη‟ επέθηαζε ηνλ εληαθηαζκφ εθηφο ηνπ νηθηζκνχ κε κία 

αλεξρφκελε ή ήδε δηακνξθσκέλε θνηλσληθή ειίη (Nordquist, 1990: 39. 2002β: 25). 

1. Κηεξίζκαηα 

Η χπαξμε ή κε θηεξηζκάησλ, ην πιήζνο, ε πνηθηιία, ε πνηφηεηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ επηιέγνληαη πξνο ηαθηθή απφζεζε, ε ζπαληφηεηα ηνπ πιηθνχ ή 

αθφκα θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ σο θαηεγνξία (Cavanagh and Mee, 1998: 32) 

απνηεινχλ δεδνκέλα, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθεη.
8
 

 «Γεπηεξεχνπζεο» ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο 

Με ηνλ φξν «δεπηεξεχνπζεο» ζπλνςίδνληαη νη πξαθηηθέο εθείλεο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηειεηνπξγίεο ζπνλδψλ, λεθξνδείπλσλ θαη αληρλεχνληαη κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαινίπσλ, θηεξηζκάησλ ή θαηαζθεπψλ, φπσο νζηά δψσλ, ππξέο, 

ζθεχε πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνχ, βφζξνη, απιάθηα, βσκνί, ιίζηλεο 

πιαηθφξκεο θ.ά. 

 

                                                 
8
 Βι. παξαθάησ 1.1.3. Κηλεηά επξήκαηα. 
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1.1.3. Κηλεηά επξήκαηα 

Σα θηλεηά επξήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Πιεξνθνξνχλ γηα 

ηερλνινγηθέο, αηζζεηηθέο θαη ηδενινγηθέο επηινγέο, γηα δξαζηεξηφηεηεο νηθηαθέο, 

βηνηερληθέο, νηθνλνκηθέο, ηειεηνπξγηθέο θαη θπζηθά γηα ην βηνηηθφ επίπεδν. Η 

ζπρλφηεξε θαηεγνξία, πνπ απνθαιχπηεηαη εληφο νηθηζηηθψλ θαη ηαθηθψλ θαηαζθεπψλ, 

είλαη ε θεξακηθή. Η ηππνινγηθή εμέιημε θαη ε πνηφηεηα ησλ αγγείσλ θαλεξψλνπλ 

έζησ θαη έκκεζα ζηνηρεία θνηλσληθψλ δνκψλ. Αιιαγέο ζην ζρεκαηνιφγην θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο ζθεπψλ ζε αξραηνινγηθή ζπλάθεηα κε ηνλ ρψξν, ηηο 

θαηαζθεπέο θαη άιια αληηθείκελα ζθηαγξαθνχλ δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ ηξνθίκσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ, θαη αθνινχζσο θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο.  

Χο έλα ηέηνην παξάδεηγκα εξκελεχεηαη ε εηζαγσγή ηεο ξακθφζηνκεο θηάιεο 

(ζαιηζηέξα) θαηά ηελ ΠΔ ΙΙ θάζε ζηελ νηθηαθή ζθεπή, ε νπνία ήδε πεξηιάκβαλε αγ-

γεία κεηάγγηζεο θαη κεηαθνξάο, ππνδειψλνληαο έκκεζα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

αλάγθεο πηζαλφλ θνηλσληθήο (Wiencke, 1989: 503). Αλαιφγσο, έρεη θαηαδεηρζεί φηη 

θαηά ηελ ΠΔ ΙΙ θάζε ζηελ ΒΑ Πεινπφλλεζν, απιά θεξακηθά ζθεχε αληαιιάζζνληαλ 

κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ πηζαλφηαηα φρη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο αιιά θπξίσο γηα ηα 

ίδηα ηα ζθεχε ζην πιαίζην θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, επηδηψθνληαο ίζσο «ζηπιηζηηθή 

νκνηνκνξθία θαη θνηλσληθή ζπλνρή» (Rutter, 2001: 122).  

Δπίζεο, κειέηε ΜΔ θεξακηθήο νηθηζκψλ φπσο ηεο Αζίλεο θαη ηεο Σζνχλγθηδαο 

παξαηεξεί, θπξίσο απφ ηα κέζα ηεο πεξηφδνπ, ζηαδηαθή εκθάληζε αγγείσλ πφζεσο θαη 

ζεξβηξίζκαηνο ηα νπνία απνηεινχζαλ «ζχλνια» θππέιισλ, θπάζσλ ή θπιίθσλ παξφ-

κνησλ δηαζηάζεσλ θαη θφζκεζεο, ζπρλά αλά δεχγε καδί θαη κε κία πξφρνπ. Η 

δηαπίζησζε απηή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν ηεο πξνρσξεκέλεο 

Μέζεο Υαιθνθξαηίαο, ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζθνξάο θαη θαηαλάισζεο πν-

ηνχ. Η ηειεπηαία ζηαδηαθά απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία σο θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

έθθξαζεο θηινμελίαο θαη δηακφξθσζεο ζρέζεσλ θπξίσο γηα άηνκα πνπ αλήθαλ ή επη-

δίσθαλ λα εληαρζνχλ ζε αλψηεξε θνηλσληθή ζέζε (Nordquist, 1999: 572, 2002α: 122-

123, 127-128, 130-133. 2002β: 27-28). 

Πέξαλ ηεο θεξακηθήο θαη ινηπψλ επξεκάησλ θαζεκεξηλψλ θαη βηνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εληνπίδνληαη αλά πεξηπηψζεηο νξηζκέλα αληηθείκελα, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη δεισηηθά γνήηξνπ θαη θνηλσληθήο ζέζεο. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο 

πξνθχπηεη είηε ιφγσ ηνπ ζπάληνπ, εμσηηθνχ, πνιχηηκνπ ή εκηπνιχηηκνπ πιηθνχ 

θαηαζθεπήο (ρξπζφο, άξγπξνο, ειεθαληνζηφ, ήιεθηξν θ.ι.π.) είηε ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο 
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θαηεγνξίαο ησλ αληηθεηκέλσλ αλεμαξηήησο πιηθνχ (ζθξαγίζκαηα θαη θάζε είδνπο 

ζθξαγίδα, νδνληφθξαθηα θξάλε θ.ι.π.) (Kilian-Dirlmeier, 1986: 161. Laffineur, 1991: 

281. Cavanagh and Mee, 1998: 33, 51. Voutsaki, 2001: 195). 

Οη ζθξαγίδεο ή ηα ζθξαγίζκαηα, ηα ζεκεία θεξακέσλ θαη νη πήιηλεο πηλαθίδεο 

θαηαγξαθήο πξντφλησλ θαηαδεηθλχνπλ αλάγθε δήισζεο ηδηνθηεζίαο, πξνέιεπζεο, 

ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο ή θαη άιισλ ελλνηψλ, κε αληρλεχζηκσλ ζήκεξα, θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηε δηαθνξνπνίεζε αηφκσλ ή νκάδσλ έλαληη άιισλ (Wiencke, 1989: 507. 

Pullen, 2003: 30). Δπίζεο, πιήξεηο νπιηθνί εμνπιηζκνί θαη νδνληφθξαθηα θξάλε ζε 

ηαθηθά ζπλήζσο ζχλνια ή νη κεγάινη πηζακθνξείο ηνπ Αλαθηνξηθνχ Ρπζκνχ 

απνηεινχλ ελδείμεηο αηφκσλ ζε πςειή θνηλσληθή ζέζε (Graziadio, 1991: 422. Deger-

Jalkotzy, 1999: 126. Πεηξάθεο, 2006: 118). 

Απφ ηελ άιιε αμίδεη ηεο πξνζνρήο ε ζεσξία φηη αληηθείκελα «ηδηαίηεξεο 

θνηλσληθήο ζεκαζίαο» δελ ππνδεηθλχνπλ απιψο κία εδξαησκέλε θνηλσληθή 

δηαθνξνπνίεζε, αιιά ελδερνκέλσο απνηεινχλ παξάγνληεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο. 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα, ηα νπνία, θαηά ηελ Πξψηκε ίζσο 

θαη Μέζε Υαιθνθξαηία, θαίλεηαη φηη ζπλέβαιαλ κε ηελ απφθηεζή ηνπο ζηε 

δηακφξθσζε κίαο αλψηεξεο θνηλσληθήο νκάδαο (Wiencke, 1989: 507). Χζηφζν, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε απνπζία ή φρη ζπάλησλ αληηθεηκέλσλ δελ ζα 

πξέπεη λα απνηειεί κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε ή κε πςειήο θνηλσληθήο 

ζέζεο (Dickinson, 1983: 56). Απαηηείηαη, γηα θάζε πεξίπησζε θαηαινίπσλ, ν 

ζπλππνινγηζκφο φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ παξακέηξσλ ζην πιαίζην ηεο 

αξραηνινγηθήο ζπλάθεηαο (Pullen, 1994: 117) θαη έρνληαο θαηά λνπ φηη ην ζχλνιν ησλ 

θνηλσληθψλ αμηψλ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ θνηλφηεηα ζε θνηλφηεηα θαη απφ επνρή ζε 

επνρή.  

 

1.2. Προβλήματα Μελέτης Αρχαιολογικών Δεδομένων 

ηηο πεξηζζφηεξεο, φκσο, πεξηπηψζεηο νηθηζηηθψλ θαη ηαθηθψλ ιεηςάλσλ δελ 

πθίζηαηαη απξφζθνπηε απνθάιπςε, θαηαγξαθή θαη κειέηε γηα θάζε κία απφ ηηο 

παξαπάλσ παξακέηξνπο. Σα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ αξραηνινγηθή έξεπλα 

είλαη αξθεηά θαη ζπρλά αιιειέλδεηα. ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα επηζεκαλζνχλ 

ζπλνπηηθά ίζσο ηα πην βαζηθά απφ απηά, ηα νπνία φκσο εληνπίζηεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ θαηά ηε απνδειηίσζε ησλ ιαθσληθψλ ζέζεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. 
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1.2.1. Αιινηψζεηο Αξραηνινγηθψλ Καηαινίπσλ 

Δίλαη ζπρλή ε αδπλακία απνθάιπςεο αξραηνινγηθψλ ζπλφισλ φπσο αξρηθά 

ελαπνηέζεθαλ κε θπζηθφ ηξφπν ή απφ αλζξψπηλε επηινγή. Οη αιινηψζεηο νθείινληαη 

ζε πνηθίινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαθνλνκία, ηελ ηδηνζπζηαζία 

δειαδή ησλ πιηθψλ θαηαινίπσλ, ηνπ εδάθνπο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο δηαηαξάμεηο ηνπ 

πεξηβάιινληα ρψξνπ θπζηθέο ή αλζξψπηλεο. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιε ε δηαηήξεζε αληηθεηκέλσλ θαη θαηαζθεπψλ απφ θζαξηέο πξψηεο χιεο. 

Αγγεία απφ μχιν, δέξκα ή θπηηθέο χιεο, πθάζκαηα θαη άιια θζαξηά πιηθά ζπαλίσο 

εληνπίδνληαη. ρεηηθά εχζξαπζηε θχζε έρεη ην νζηενινγηθφ πιηθφ θπξίσο ησλ παηδηψλ 

θαη λενγλψλ.  

Δπνκέλσο, ε γλψζε ησλ ηαθνλνκηθψλ παξαγφλησλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα 

ηελ έξεπλα. Η ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην θιίκα, ε παξνπζία θπηψλ θαη δψσλ παίδνπλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζην βαζκφ δηαηήξεζεο ησλ πιηθψλ θαηαινίπσλ. Παξνκνίσο, ε 

ζπλερήο κεηαβνιή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 

αιινηψλεη ηελ αξραηνινγηθή ζπλάθεηα θαη δηαζπνξά ζην ρψξν. Γπλακηθά θαηλφκελα, 

φπσο ε δηάβξσζε θαη απφζεζε ηδεκάησλ, αιινπβηαθψλ, θνινπβηαθψλ θαη αηνιηθψλ, 

θαη νη απμνκεηψζεηο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο επεξεάδνπλ πνηθηινηξφπσο ηα θαηάινηπα, 

είηε ζάβνληάο ηα αξθεηά κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα (γεο θαη ζαιάζζεο) είηε 

δηαβξψλνληάο ηα κεξηθψο ή παληειψο, είηε ελδερνκέλσο κεηαθέξνληάο ηα ζε 

δεπηεξνγελείο απνζέζεηο. 

Έλαο ζεκαληηθφο αθφκα παξάγνληαο δηαηάξαμεο είλαη θαη ε ιαζξαλαζθαθή 

θαη ζχιεζε θπξίσο ηαθηθψλ ζπλφισλ. Απφξξνηα απηήο απνηειεί ε αιινίσζε ηεο 

ζπλάθεηαο θηεξηζκάησλ θαη ζθειεηηθψλ θαηαινίπσλ, ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο πηζαλήο 

πνηθηιίαο ησλ ελαπνηεζεηκέλσλ αληηθεηκέλσλ, θπξίσο κέζσ ηεο θινπήο ησλ πην 

εληππσζηαθψλ ζε πξψηε χιε θαη ηερλνηξνπία. 

 

1.2.2. Μεζνδνινγία Αλαζθαθήο θαη Μειέηεο Καηαινίπσλ 

Χο πξνο ηε κεζνδνινγία αλαζθαθήο θαη κειέηεο πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα θαηά θχξην ιφγν ζε ζέζεηο, νη νπνίεο αλαζθάθεθαλ ζηηο απαξρέο ηεο ει-

ιεληθήο πξντζηνξηθήο αξραηνινγίαο ηνλ 19
ν
 αη. θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
 αη. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη δηλφηαλ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη εξεπλεηηθή αμία ζε πινχζηα αξ-

ραηνινγηθά ζχλνια, ηαθηθά ή νηθηζηηθά. Μεγάινη ζνισηνί ηάθνη θαη νηθηζκνί 

ζπλδεφκελνη κε ηελ νκεξηθή παξάδνζε απνηεινχζαλ ην επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Αληίζεηα, «θνηλνί» ηάθνη κε επηειή ή θαη θαζφινπ θηεξίζκαηα θαη νη-
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θηζκνί ρσξίο κεγάια θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα θαη αληίζηνηρεο «αμίαο» θηλεηά επξήκα-

ηα ζπρλά αλαζθάπηνληαλ ρσξίο ηδηαίηεξε επηκέιεηα ή/θαη αλαθέξνληαλ 

επηγξακκαηηθψο έσο θαη θαζφινπ ζηηο αλαζθαθηθέο εθζέζεηο (Voutsaki, 2004β: 345). 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ επηινγψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία κνλνκεξνχο αξραη-

νινγηθήο εηθφλαο φρη κφλν γηα ηηο ίδηεο ηηο ζέζεηο αιιά θαη γηα νιφθιεξεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ επεηξσηηθνχ ρψξνπ.
9
 

Πεξλψληαο ζηελ εξεπλεηηθή δηαρείξηζε ησλ θαηαινίπσλ απαξαίηεηε είλαη ε 

γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ κεζνδνινγηθψλ δπζθνιηψλ. Απηέο ζπλδένληαη ηφζν κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα φζν θαη κε ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ην ηειεπηαίν, ηάθνη πνιιαπιψλ εληαθηαζκψλ, κε ή ρσξίο 

αλαθνκηδέο, απαηηνχλ πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Η καθξφρξνλε 

ρξήζε ελφο ηάθνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο γελεέο, νξηζκέλεο ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ θάζεσλ. Σν ζπρλφηεξν εκπφδην κειέηεο είλαη ε αδπλακία ζχλδεζεο 

αηφκσλ θαη αληίζηνηρσλ θηεξηζκάησλ ή άιισλ εληφο ηνπ ηάθνπ θαηαζθεπψλ. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη εθηθηή κφλν ε εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζε επίπεδν 

πνιιψλ ηάθσλ καδί, φπσο γηα παξάδεηγκα πινχζηα θηεξηζκέλσλ θαη κε ή βέιηηζηεο / 

ρείξηζηεο θαηαζθεπήο (Pullen, 1994: 114, 127).  

εκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζνζηηαίαο 

αλαινγίαο ηεο αλεζθακκέλεο έθηαζεο ελφο νηθηζκνχ ή ηνπ αξηζκνχ ησλ ηάθσλ κε ην 

ππνινγηδφκελν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ λεθξνηαθείνπ. Γειαδή, κε 

ην πηζαλφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο ρξνλνινγηθήο ζπζρέηηζεο 

νηθηζηηθψλ θαη ηαθηθψλ θαηαινίπσλ. 

Η αλάγθε παξαιιειηζκνχ νηθηζκψλ θαη λεθξνηαθείσλ κηαο πεξηνρήο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηα εθάζηνηε πνζνηηθά ζηνηρεία, είηε πξφθεηηαη γηα ηκήκα νηθηζηηθήο 

εγθαηάζηαζεο, είηε γηα επηθαλεηαθέο ζπγθεληξψζεηο. Η ζχγθξηζε αλά ζέζε δελ είλαη 

πάληα εθηθηή, σζηφζν φηαλ γίλεηαη άθξηηα (αληζνκεξήο παξάζεζε νηθηζηηθψλ κεγεζψλ 

θαη άιισλ αξραηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ) νδεγεί εχθνια ζε πιαζκαηηθά 

ζπκπεξάζκαηα (Pullen, 2003: 32). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζέκαηα ηφζν δεκνγξαθηθά φζν θαη γεληθφηεξα γηα ηελ νξ-

ζφηεξε κειέηε ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ, έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε απνπζία 

                                                 
9
 Οπσζδήπνηε ε Αξθαδία, ε Αραΐα ή γηα παξάδεηγκα πεξηνρέο ηεο Αηηνιναθαξλαλίαο δελ έηπραλ ηεο 

ίδηαο εξεπλεηηθήο πξνζνρήο φζν ε Αξγνιίδα θαη ε Μεζζελία κε ηα αλαθηνξηθά ζπγθξνηήκαηα ησλ 

Μπθελψλ θαη ηεο Πχινπ αληίζηνηρα, γεγνλφο ην νπνίν κάιινλ δελ είλαη θαη ηφζν ηπραίν.  
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αλζξσπνινγηθψλ κειεηψλ, ε νπνία επηπρψο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αξρίζεη λα 

κεηψλεηαη. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε καθξνζθνπηθή κειέηε ηνπ νζηενινγηθνχ πιηθνχ 

κπνξεί λα πιεξνθνξήζεη γηα ην θχιν, ηελ ειηθία θαη νξηζκέλεο παζήζεηο. Χζηφζν, ηη 

γίλεηαη κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφλ ή δελ επηβεβαηψλεηαη ε-

παξθψο θαη πψο αιιηψο κπνξεί λα αληρλεπζεί ε ζπγγέλεηα ησλ αηφκσλ;  

Πέξα απφ ηηο απαληήζεηο ζηα πξναλαθεξζέληα εξσηήκαηα, νη εξγαζηεξηαθέο 

αλαιχζεηο ησλ ζθειεηηθψλ θαηαινίπσλ παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλή-

ζεηεο θαη ην ηζηνξηθφ αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, ζπρλά ζρεηηδφκελα κε ηηο εθάζηνηε 

θνηλσληθέο δνκέο. Η πξφζιεςε, γηα παξάδεηγκα, ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθψλ, θξέαηνο, 

ςαξηψλ ή άιισλ ζπζηαηηθψλ, κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ελήιηθα άηνκα, γπλαίθεο ή ά-

ληξεο θ.ν.θ.. Πψο είλαη, επνκέλσο, δπλαηφλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ θνηλσληθή 

νξγάλσζε κέζα απφ ηα ηαθηθά θαηάινηπα, ρσξίο ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

λεθξψλ; 

 

1.2.3. Υξνλνινγηθφο ζπζρεηηζκφο 

Οπσζδήπνηε δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί έζησ κία κηθξή αλαθνξά ζην 

πξφβιεκα ηνπ ρξνλνινγηθνχ ζπζρεηηζκνχ νηθηζηηθψλ θαη ηαθηθψλ θαηαινίπσλ. Η 

ρξνλνιφγεζε ελ γέλεη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλαζθαθηθή κέζνδν, ηε θπζηθή 

ζχζηαζε ησλ θαηαινίπσλ, ηνπο πνηθίινπο ηαθνλνκηθνχο παξάγνληεο, θαζψο επίζεο 

θαη κε ην επίπεδν κειέηεο ησλ θεξακηθψλ αγγείσλ Η έξεπλα ησλ ζπζρεηηζκψλ θαη 

εμειηθηηθψλ κεηαηξνπψλ ηεο θεξακηθήο έρεη δηαθξίλεη δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο θάζεηο 

θαη ππνθάζεηο εληφο ησλ ηξηψλ πεξηφδσλ ηεο Υαιθνθξαηίαο, ζπρλά παξνπζηάδνληαο 

ηνπηθέο παξαιιαγέο ζε ζχγρξνλα αξραηνινγηθά ζχλνια.
10

 εκαληηθή αξσγή ζην 

δεηνχκελν ηεο ρξνλνιφγεζεο πξνζθέξνπλ πιένλ θαη νη θπζηθνρεκηθέο κέζνδνη. 

Η επίηεπμε ησλ ρξνλνινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ απηψλ δηαρσξηζκψλ εληφο ησλ 

δχν ρηιηεηηψλ, απαηηεί πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη αλάγθε εμέηαζήο 

ηνπο ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Η 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ εμέιημεο ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ κίαο κεγαιχηεξεο ή 

κηθξφηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θνηλνηήησλ, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ζηεξίδεηαη ζε ρξνλνινγηθέο γεληθεχζεηο. Γηα παξάδεηγκα, δεδνκέλα 

ηαθηθψλ πξαθηηθψλ απφ ζχλνια πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κε αθξίβεηα ζε κία 

                                                 
10

 Γηα ηε δηάθξηζε ησλ δηαθφξσλ θεξακηθψλ θάζεσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί θαηά ηελ Υαιθνθξαηία 

δελ ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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απφ ηηο θάζεηο ηεο Πξψηκεο ή Μέζεο Δπνρήο Υαιθνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

ηδηαίηεξε επηθχιαμε, φπνηα θαη αλ είλαη απηά.  

 

1.2.4. Γεκνζίεπζε 

Κιείλνληαο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζηγεί, έζησ επηγξακκαηηθά, ην ζέκα ηεο 

δεκνζίεπζεο ησλ επξεκάησλ. Δίλαη ίζσο ραξαθηεξηζηηθή ε χπαξμε πνιιψλ 

αλεζθακκέλσλ ζέζεσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπηεί κεξηθψο ή 

θαη θαζφινπ, κε πεξηιεπηηθέο κφλν αλαζθαθηθέο εθζέζεηο ή αλαθνηλψζεηο 

ζπλεδξίσλ.
11

  

Η θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

αθελφο κε ηελ παιαηφηεξε ηζρχνπζα αξραηνινγηθή λνκνζεζία, ε νπνία καδί κε ηα 

ηζφβηα «πλεπκαηηθά» δηθαηψκαηα κειέηεο ηνπ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ πξνέβιεπε θαη 

αφξηζην ρξφλν γηα ηε δεκνζίεπζήο ηνπ, θαη αθεηέξνπ κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

Διιεληθήο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ηελ ππνζηειέρσζή ηεο θαη θπξίσο ηνπο 

πεληρξνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα έξεπλα. 

                                                 
11

 Σν αθξηβέο πνζνζηφ ησλ πιήξσο δεκνζηεπκέλσλ θαη αδεκνζίεπησλ αλεζθακκέλσλ ζέζεσλ ζηνλ ει-

ιαδηθφ ρψξν δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Λαθσλίαο 

βι. θεθ. 2, ζει. 20-22, 28-32. 
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2. ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΔΠΟΥΗ ΥΑΛΚΟΤ 

ΣΗ ΛΑΚΧΝΙΑ 

 

ε ζπλάθεηα κε ηα πξνεγνχκελα αθνινπζεί εθηίκεζε ησλ αξραηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο Λαθσλίαο σο πξνο ην βαζκφ έξεπλαο θαη κειέηεο. Σν παξφλ θεθάιαην 

δελ έρεη ζθνπφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο αξραηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην λνκφ,
12

 

αιιά ηε ζθηαγξάθεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ησλ ππαξρφλησλ εληνπηζκέλσλ θαη 

εξεπλεζέλησλ θαηαινίπσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Μέζσ απηνχ παξέρνληαη ζηνλ 

αλαγλψζηε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, ηελ έθηαζε αλαζθαθήο 

θαη ην ζηάδην ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο. 

Η επηζθφπεζε ζα γίλεη ζε ζπλάθεηα κε ηε γεσκνξθνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λνκνχ ηεο ΝΑ Πεινπνλλήζνπ, φπσο θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο δηαζπνξάο ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αδηάθνπε θαη δπλακηθή 

εμέιημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

2.1. Πλήθος και καηανομή αρταιολογικών θέζεων 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία αληινχληαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηηο αλαζθα-

θηθέο εθζέζεηο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Γειηίνπ. Αθνινχζσο, πξνέξρνληαη απφ πξαθηηθά 

ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, πξνθαηαξθηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξη-

νδηθά, ζεηξέο, ηα ΠΑΔ, ελψ ζε πέληε πεξηπηψζεηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο αληινχληαη 

απφ ηνλ εκεξήζην ειιεληθφ Σχπν (Πειιάλα: Παιαηφθαζηξν 
(Α4)

, Πεξηζηέξη: φιαθνη 

(Α20)
) θαη ην Ηιεθηξνληθφ Γηαδίθηπν (Κνπθφβνπλν 

(Α7)
, Άγηνο Βαζίιεηνο 

(Α14)
, Παπιν-

πέηξη 
(Δ155)

).
13

 Μφιηο γηα δχν ζέζεηο ππάξρνπλ ηειηθέο δεκνζηεχζεηο (Άγηνο ηέθαλνο 

                                                 
12

 Γηα ηηο αλαζθαθέο ηεο Αγγιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο ζηε Λαθσλία βι. Catling, 1986α θαη ηεο Δι-

ιεληθήο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο βι. Παλαγησηνπνχινπ, 2009. 

13
 Γηεπθξίλεζε σο πξνο ηελ νλνκαηνινγία ησλ ζέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία: 

Κάζε ζχλνιν αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ (επηθαλεηαθψλ ή αλεζθακκέλσλ) θέξεη ηελ νλνκαζία ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο φπνπ εληνπίδεηαη, ηεο επξχηεξεο ή/θαη πην ζπγθεθξηκέλεο, ζχκθσλα κε ηε βηβιην-

γξαθία. ηηο πεξηπηψζεηο κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηνπσλχκηα, ην πξψην είλαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

θαη ην δεχηεξν (κεηά ην ζεκείν ζηίμεο «:») ηεο ίδηαο ηεο ζέζεο, φπνπ απηφ δηεπθξηλίδεηαη βηβιηνγξαθη-

θά. Σν ηνπσλχκην πνπ αθνινπζεί ην ζεκείν ζηίμεο «-», π.ρ. Αζηέξη: Καξανχζη-Α ιφθνο 
(Δ105)

 ή Άγηνο 

ηέθαλνο-ΝΓ έμαξκα 
(Δ101)

, αλήθεη ζε ζέζε ε νπνία εληνπίδεηαη πνιχ θνληά ζε άιιε γλσζηή (Αζηέξη: 

Καξανχζη 
(Α22)

, Άγηνο ηέθαλνο 
(Α23)

) αιιά δελ ηεο έρεη δνζεί ηνπσλχκην. Ο ζπλδπαζκφο γξάκκαηνο θαη 
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(Α23)
, Μελειάην 

(Α6)
) θαη γηα ιίγεο αθφκα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο θηλεηψλ επ-

ξεκάησλ, θπξίσο ηεο θεξακηθήο.
14

 

πλνιηθά, απφ ηελ πξναλαθεξζείζα απνδειηίσζε πξνέθπςαλ 198 ζέζεηο ηεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο (ράξηεο 1-3). Απφ απηέο ζε 

κφιηο 33 ζέζεηο έρεη δηελεξγεζεί ζπζηεκαηηθή ή ζσζηηθή αλαζθαθή (γξάθ.1).
15

 Οη ελ 

ιφγσ αξηζκνί είλαη φζνλ ην δπλαηφλ πην αθξηβείο, αλαινγηδφκελνη φηη ε δξάζε ηεο Δι-

ιεληθήο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη εμήο δελ 

δεκνζηεχεηαη ηαθηηθά κέζσ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Γειηίνπ. Ο πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ δελ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα κεγαιχηεξνο (πίλ.1).
16

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ Δπξψηα, απφ ην 

βφξεην φξηφ ηεο έσο ην κπρφ ηνπ Λαθσληθνχ Κφιπνπ, παξνπζηάδνληαη θαηά θχξην 

ιφγν δχν ζπγθεληξψζεηο ζέζεσλ, κία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πάξηεο θαη κία 

ζηελ παξάθηηα πεδηάδα ηνπ Έινπο. Βνξεηφηεξα ηεο πάξηεο, εληνπίδνληαη ιίγεο κφλν 

ζέζεηο, θνληά ζην δήκν Πειιάλαο θαη ζην ρσξηφ Βνχξβνπξα ζην φξην ησλ λνκψλ 

Λαθσλίαο θαη Αξθαδίαο. Μία ηξίηε ζπγθέληξσζε εληνπίδεηαη ζηηο δπηηθέο εκηνξεηλέο 

πιαγηέο ηνπ Πάξλσλα, Α/ΒΑ ηεο πάξηεο. Μεηαμχ ησλ δχν απηψλ πεξηνρψλ, ηεο 

πάξηεο θαη ηεο πεδηάδαο ηνπ Έινπο, κε ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα, παξαηεξνχληαη 

ιηγφηεξεο θαη δηάζπαξηεο ζέζεηο. 

ηελ ρεξζφλεζν ηεο ιαθσληθήο Μάλεο, ζηα ΝΓ ηνπ λνκνχ, νη θαηά θχξην ιφγν 

επηθαλεηαθέο ζέζεηο εληνπίδνληαη παξάθηηα, κε κηθξή ζπγθέληξσζε κεηαμχ Γπζείνπ 

                                                                                                                                              
αξηζκνχ πνπ αθνινπζεί εληφο παξελζέζεσλ, ζε κνξθή εθζέηε, απνηειεί ηνλ θσδηθφ ηεο θάζε ζέζεο 

ζηνπο ςεθηνπνηεκέλνπο ράξηεο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, βι. Μέξνο Β, ζει. 191-192. 

14
 Σα θεξακηθά επξήκαηα απφ ην κπθελατθφ ηεξφ ηεο ζέζεο Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή 

(Α8)
 δεκνζηεχηε-

θαλ απφ ηελ Κ. Γεκαθνπνχινπ ζηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή. 

15
 ε νξηζκέλεο αλεζθακκέλεο ζέζεηο έρεη δηεμαρζεί πξνγελέζηεξε επηθαλεηαθή έξεπλα. ην Παξάξηεκα 

Α, φπνπ απηφ ηζρχεη, δηεπθξηλίδεηαη κε ην πεδίν «Έξεπλα». 

16
 Γχν ζέζεηο κπθελατθψλ ρξφλσλ, νηθηζκφο θαη λεθξνηαθείν αληίζηνηρα, Ν ηεο πάξηεο θαη Γ ηνπ πν-

ηακνχ Δπξψηα αλαθέξζεθαλ ζε αλαθνίλσζε ησλ εθφξσλ ηεο Δ‟ Δ.Π.Κ.Α. Αδ. Βαζηινγάκβξνπ θαη ηεο 

Θ‟ Δ.Π.Κ.Α., Β. Αξαβαληηλνχ, ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία Αζελψλ ζηηο 27/4/2009 κε ηίηιν «Άγηνο 

Βαζίιεηνο. Έλα κπθελατθφ αλαθηνξηθφ θέληξν ζηελ θνηιάδα ηνπ Δπξψηα». Μία αθφκα ζέζε, κπθελατ-

θνχ λεθξνηαθείνπ, κεηαμχ ηεο Πειιάλαο θαη ηνπ Παξδαιίνπ (Α ηεο Πειιάλαο) αλαθέξεηαη φηη 

εληνπίζηεθε θαη εξεπλήζεθε, ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, ζε ηφκν εηήζησλ αλαζθαθψλ θαη ε-

ξεπλψλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ζηελ Διιάδα (Δ.Π.Κ.Α. θαη Δ.Β.Α.) απφ ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ (Σν Έξγν ηνπ ΤΠΠΟ, 1999: 84). Κακία άιιε αλαθνξά δελ ππάξρεη γηα ηε ζέζε απφ φζν 

γλσξίδσ. Οη πξναλαθεξζείζεο ηξεηο ζέζεηο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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θαη Κφηξσλα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζρεηηθά πξφζθαηε αλαθάιπςε δχν ζπειαίσλ κε 

ρξήζε αδηάγλσζηνπ ραξαθηήξα θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ζηα Γ ηεο ρεξζνλήζνπ 

(εηθ. 1). 

Παξφκνηα θαη ζηελ ρεξζφλεζν ηνπ Μαιέα νη ζέζεηο επηζεκαίλνληαη ζηηο πα-

ξάθηηεο πεξηνρέο, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηά κήθνο ησλ δπηηθψλ αθηνγξακκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διαθνλλήζνπ. Ληγφηεξεο είλαη νη ζέζεηο ζηα αλαηνιη-

θά, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο κεηαμχ ηνπ ιηκαληνχ Ιέξαθα θαη ηεο 

Μνλεκβαζηάο. 

Η παξαπάλσ θαηαλνκή ησλ αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ ζην λνκφ Λαθσλίαο
17

 

είλαη απνηέιεζκα θαηά θχξην ιφγν ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ θαη επηθαλεηαθψλ εξεπλψλ 

(πίλ.1-2), έηζη φπσο πξνθχπηνπλ νη πξψηεο απφ ηηο ζπγθπξίεο ηεο ζχγρξνλεο 

αλάπηπμεο (θαιιηέξγεηεο, ηδησηηθή νηθνδφκεζε θαη δεκφζηα έξγα) θαη νη δεχηεξεο απφ 

ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο θαη θπξίσο ηελ κεζνδνινγία θαη ην επίπεδν γλψζεο ηεο 

γεσκνξθνινγίαο ησλ εδαθψλ. 

 

2.2. Γεωμορθολογία - παλαιογεωμορθολογία 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαζπνξάο ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ θαηά 

ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ
 
είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη παιαηνγε-

σκνξθνινγίαο ηεο ππφ εμέηαζεο πεξηνρήο. Η Λαθσλία απνηειεί έλα «θιεηζηφ» 

ζρεκαηηζκφ ζηα ΝΑ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ εδάθνπο ηεο, ζπ-

λνιηθήο έθηαζεο 3.636 ρικ.
2
, είλαη νξεηλφ (36,6%) θαη εκηνξεηλφ (37,8%), ελψ νη 

πεδηλέο πεξηνρέο θαηαιακβάλνπλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (25,6%). Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ θεληξηθή θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Δπξψηα, ν νπνίνο δηαζρίδεη ην λνκφ κε θαηεχζπλζε 

Β/ΒΓ-Ν/ΝΑ γηα 82 ρικ., μεθηλψληαο απφ ηα Ν ηνπ νξνπεδίνπ ηεο Μεγαιφπνιεο ζην 

λνκφ Αξθαδίαο θαη θαηαιήγνληαο ζην Λαθσληθφ θφιπν. ηα Γ νξηνζεηείηαη απφ ηνλ 

νξεηλφ φγθν ηνπ Σαυγέηνπ θαη ζηα Α απφ ηνπ Πάξλσλα, ηκήκα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη 

ζηνπο λνκνχο Μεζζελίαο θαη Αξθαδίαο, αληίζηνηρα. Ννηίσο, ν λνκφο θαηαιήγεη ζε 

δχν κεγάιεο ρεξζνλήζνπο πνπ απνιήγνπλ ζηα αθξσηήξηα Σαηλάξνπ θαη Μαιέα. ηα 

ΝΓ βξέρεηαη απφ ην Μεζζεληαθφ θφιπν, Ν απφ ην Λαθσληθφ θαη ζηα Α απφ ην Μεξ-

ηψνλ πέιαγνο. Καηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ππάξρνπλ κηθξά λεζηά, ηα θπξηφηεξα ησλ 

νπνίσλ είλαη ε Καξαβφπεηξα, ηα Πεηξνλήζηα, ηα Σξηλήζηα θαη ε Διαθφλλεζνο. 

                                                 
17

 Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηεο θάζε πεξηφδνπ, ζπλνιηθά ζηε Λαθσλία βι. θεθ. 3, ππνθεθάιαηα 

«Οηθηζηηθή». 
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Η κεγαιχηεξε πεδηάδα είλαη απηή ηεο πάξηεο, κε ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ λν-

κνχ λα ραξαθηεξίδεηαη ζηα ρακειά πςφκεηξα απφ ινθψδεηο πεξηνρέο, αζβεζηνιηζηθά 

θαξάγγηα θαη θαηά ηφπνπο κηθξέο πεδηλέο εθηάζεηο (Rackham, 2002: 73-75), φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνπ Έινπο ζην κπρφ ηνπ Λαθσληθνχ θφιπνπ, ησλ Μνιάσλ, ηεο Δπηδαχ-

ξνπ Ληκεξάο θαη ησλ Βάηηθσλ ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Μαιέα. ηελ Μάλε, κηθξή πεδηλή 

πεξηνρή εληνπίδεηαη θνληά θαη λφηηα ηνπ Γπζείνπ. 

Οη θπζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κνξθνινγία ελφο ηνπίνπ είλαη πνη-

θίινη θαη ζεκαληηθνί. Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε ηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

δηαθχκαλζε ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, ε ζχζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ππεδάθνπο θαη, ηηο ηε-

ιεπηαίεο ρηιηεηίεο, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζπλζέηνπλ έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν 

θακβά δξάζεο θαη αληίδξαζεο, κε βαζηθφηεξα θαηλφκελα ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο 

θαη ηηο απνζέζεηο θνιινπβηαθψλ, αιινπβηαθψλ θαη αηνιηθψλ ηδεκάησλ ζηα ρακειφηε-

ξα πςφκεηξα.  

Η θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Δπξψηα νπζηαζηηθά απνηειεί κία ηεξάζηηα ηεθηνληθή 

ηάθξν, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ ην Πιεηφθαηλν. Απνηέιεζκα απηήο είλαη νη 

νξεηλνί φγθνη ηνπ Σαυγέηνπ θαη ηνπ Πάξλσλα. Οη ηεθηνληθνί γεσινγηθνί απηνί ζρεκα-

ηηζκνί κεηαβάιινληαη ζπλερψο, πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα έλα δηαξθέο ρακήισκα ηνπ 

επηπέδνπ ηεο θνηιάδαο κε απφξξνηα ηε δηάβξσζε ησλ παξεηψλ ηεο θαη ηελ ελαπφζεζε 

θνιινπβηαθψλ πιηθψλ ζηα πεδηλά ηκήκαηά ηεο (Wilkinson, 1998: 149-151). ε ζπλάξ-

ηεζε κε ηηο εδαθνινγηθέο απηέο κεηαβνιέο επηζεκαίλνληαη θαη νη δηάθνξεο θάζεηο 

αιινπβηαθψλ επηρψζεσλ ζηε ιεθάλε ππεξρείιηζεο ηνπ Δπξψηα, ραξαθηεξηζηηθφ γλψ-

ξηζκα ησλ πνηάκησλ ζπζηεκάησλ. 

Γηα ηελ παιαηνγεσκνξθνινγία φκσο κηαο ηέηνηαο κεηαβαιιφκελεο πεξηνρήο, 

ζε ζρέζε κε ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ηα ζηνη-

ρεία πνπ ππάξρνπλ δελ είλαη αξθεηά. Η γλψζε ηεο εμέιημεο ησλ ζπλερψλ 

γεσκνξθνινγηθψλ αιιαγψλ ησλ ηειεπηαίσλ ρηιηεηηψλ έσο ζήκεξα θαη ε ρξνλνιφγεζή 

ηνπο κε απφιπηεο κεζφδνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαζχλζεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ 

θαη ηελ θαιχηεξε ζθηαγξάθεζε ηνπ νηθηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. 

χκθσλα κε ηηο παιαηφηεξεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο, θαηά θχξην ιφγν θαηαδεη-

θλχνληαλ ε επηινγή ιφθσλ θαη ρακειψλ εμαξκάησλ γηα ηελ νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε 

θαη ε απνπζία ζέζεσλ ζηηο πεδηλέο εθηάζεηο ηεο ιαθσληθήο θνηιάδαο. Χζηφζν, ήδε 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 είραλ παξαηεξεζεί θνληά ζηε ζχγρξνλε πφιε ηεο πάξηεο δχν 

ζηξψκαηα αιινπβηαθψλ απνζέζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εληνπίζηεθαλ αξραηνινγηθά 
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θαηάινηπα ξσκατθψλ θηηξίσλ, βσκψλ θαη νδψλ, ηα νπνία θαιχθζεθαλ απφ αξθεηά κέ-

ηξα κεηαγελέζηεξσλ πνηάκησλ επηρψζεσλ (Bintliff, 1976: 270-271). 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 μεθίλεζε γεσαξραηνινγηθφ εξεπλεηηθφ πξφ-

γξακκα ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ θνληά ζηε πάξηε. Σν 1995 δηελεξγήζεθε κειέηε 

ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο θαη γεσινγηθήο αθνινπζίαο ζην ξσκατθφ ζέαηξν ηεο πφιεο θαη 

ην 1996 επξχηεξε γεσαξραηνινγηθή κειέηε. ην πιαίζην απηήο εληάζζεηαη θαη ε πξν-

ζπάζεηα λα δηεπθξηληζηεί θαηά πφζν ην νηθηζηηθφ “θελφ” πνπ παξαηεξείηαη ζηα 

ρακειφηεξα ηκήκαηα ηεο θνηιάδαο, ήηαλ απφξξνηα ζπλεηδεηήο επηινγήο ησλ θνηλνηή-

ησλ, απνζθνπψληαο ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ εχθνξσλ εδαθψλ, ή πξφθεηηαη 

γηα κηα ιαλζαζκέλε εηθφλα δηαζπνξάο αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ, εμαηηίαο ηεο επίρσζήο 

ηνπο απφ κεηαγελέζηεξεο απνζέζεηο θπζηθψλ πιηθψλ (Wilkinson, 1998: 149-152). 

Αλ θαη ην εγρείξεκα ζπλάληεζε κηα βαζηθή δπζθνιία, θαζψο κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ πεδηλψλ εθηάζεσλ ηεο θνηιάδαο θαιχπηεηαη απφ θαιιηέξγεηεο ειαηφδεληξσλ, ηα 

αξρηθά απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ζεκαληηθνχ πάρνπο ελαπνζέζεηο αιινπβηαθψλ ηδε-

κάησλ ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ θαη Οινθαίλνπ (εηθ.2-3). Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά πηζαλή 

ηελ χπαξμε αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ, νη νπνίεο κέζσ ηεο «παξαδνζηαθήο» επηθαλεηαθήο 

έξεπλαο είλαη αδχλαηνλ λα εληνπηζηνχλ (Wilkinson, 1998: 156).  

Αλάινγε πεξίπησζε αιινπβηαθψλ απνζέζεσλ απνηειεί ε πεδηάδα ηνπ Έινπο 

ζην κπρφ ηνπ Λαθσληθνχ θφιπνπ θαη θπξίσο ε πεξηνρή απφ ηηο Κξνθεέο κέρξη ηε ζέζε 

Άγηνο Γεψξγηνο (Κίζθπξαο, 1983: 210). Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα αλψηεξα εδάθε ηεο 

πεδηάδαο είλαη αιινπβηαθέο επηρψζεηο ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, πξνζδίδνληαο ζηελ πε-

ξηνρή δηαθνξεηηθή γεσκνξθνινγία απφ εθείλσλ ησλ πξντζηνξηθψλ.  

Γχν ηνπιάρηζηνλ παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζρεηηθά. Η ζεκεξηλή 

ελδηάκεζε απφζηαζε κεηαμχ ηεο επηθαλεηαθήο ζέζεο Άγηνο Δπζηξάηηνο 
(Δ108)

 (ζην Α 

άθξν ηεο πεδηάδαο) θαη ηεο αθηήο είλαη νπζηαζηηθά κία ισξίδα εδάθνπο απφ αιινπβη-

αθέο θαη ιηκλνζαιάζζηεο επηρψζεηο (Bintliff, 1976: 271). Μειινληηθέο αλαζθαθηθέο 

έξεπλεο ζε ζπλδπαζκφ κε απφιπηε ρξνλνιφγεζε ησλ αιινπβηαθψλ απνζέζεσλ ίζσο 

απνθαιχςνπλ ζακκέλεο αλζξσπνγελείο επηρψζεηο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. 

Παξφκνηα γεσκνξθνινγηθή εμέιημε επηζεκαίλεηαη θαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο 

πξναλαθεξζείζαο πεδηάδαο, ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 
(Α23)

, ν 

νπνίνο ζήκεξα απέρεη δχν ρηιηφκεηξα απφ ηελ αθηνγξακκή. Σν εδαθηθφ απηφ θνκκάηη 

έρεη αλαγλσξηζηεί φηη πςνκεηξηθά είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

θαη απνηειείηαη απφ λεψηεξεο επηρψζεηο ππεξθείκελεο ζαιάζζησλ νινθαηληθψλ. Με 

βάζε ηα γεσινγηθά απηά ζηνηρεία, ν J. Bintliff ππνζηήξημε φηη ε ζέζε απνηεινχζε 
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πξντζηνξηθφ ιηκάλη (εηθ. 146), σο αληηζηάζκηζκα ηεο απνπζίαο αξψζηκεο γεο ζηελ 

ειψδε απηή πεξηνρή, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ αλαθνξά ησλ νκεξηθψλ επψλ γηα ηελ 

παξαζαιάζζηα πφιε ηεο Έινπ (Bintliff, 1976: 271).
18

 

Όζνλ αθνξά ηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα ηεο θνηιάδαο ηνπ Δπξψηα, ινθίζθνη θαη 

εκηνξεηλέο πιαγηέο, απνηεινχλ πεξηβάιινληα κε επίζεο ζεκαληηθέο γεσκνξθνινγηθέο 

αιιαγέο. Η δηάβξσζε ησλ εδαθψλ απφ θαζαξά θπζηθνχο παξάγνληεο ή/θαη απφ αλ-

ζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπρλά αιινηψλεη ή αθφκα θαη εμαθαλίδεη αξραηνινγηθέο 

ζέζεηο (Wilkinson, 1998: 149-152). 

Σν εξεπλεηηθφ επηθαλεηαθφ πξφγξακκα, Laconia Rural Sites Project, ηεο δεθα-

εηίαο ηνπ 1980, ζηα εκηνξεηλά ηνπ Πάξλσλα, Α/ΒΑ ηεο πάξηεο, κειέηεζε θπξίσο ηε 

ζχγρξνλε γεσκνξθνινγία ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο (εηθ. 4). Παιαηνπεξηβαιινληηθή 

κειέηε δηεμήρζε ζε είθνζη επηιεγκέλεο επηθαλεηαθέο ζέζεηο, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ηνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αγξνηηθψλ ή 

βηνηερληθψλ, πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζε θάζε κία απφ απηέο. Χζηφζν, ζπλνιηθά ην επηθα-

λεηαθφ πξφγξακκα θαηέδεημε φηη ν βαζκφο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο απφ 

ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη έπεηηα ππήξμε θαζνξηζηηθφο γηα ηελ πηζαλή εμαθάληζε κη-

θξψλ ζέζεσλ ηεο Υαιθνθξαηίαο (εηθ. 5α-β), παξφιν πνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ηζηνξηθνχο ρξφλνπο παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα (Mee and James, 2000: 163, 166-

174). 

Χο πξνο ηελ παξάθηηα δψλε ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο, ζεκαληηθφ παξάγνληα γεσ-

κνξθνινγηθήο αιιαγήο απνηειεί ε δηαθχκαλζε ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο. ηνλ 

επξχηεξν ειιαδηθφ ρψξν ε ηειεπηαία παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή αχμεζε απφ ην 15.000 

π.Υ. κε ζεκαληηθέο ηνπηθέο αιιαγέο έσο ζήκεξα (Van Andel and Shackleton, 1982). 

Σέηνηα παξαδείγκαηα έρνπλ δηαπηζησζεί ζηνλ θνξηλζηαθφ θφιπν θαη ζηηο λφηηεο ρεξ-

ζνλήζνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ, φπνπ νη αιιαγέο ζηελ αθηνγξακκή ζπλδένληαη θαη κε 

ηεθηνληθνχο παξάγνληεο (Van Andel et al., 1990: 391. Lambeck, 1996: 597-600). 

Η γεσαξραηνινγηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε γηα ηελ κεηαπηπρηαθή ηεο εξγαζία ε 

αξραηνιφγνο Γ. Σζαξηζίδνπ ην 2002, θαηέδεημε φηη ηξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ επέ-

δξαζαλ ζηελ εμέιημε ηνπ παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ Λαθσληθφ θφιπν: α) ν 

επζηαηηζκφο, β) νη ζπλαθφινπζεο ηζνζηαηηθέο θηλήζεηο ηνπ θινηνχ (επαθφινπζα ηνπ 
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 Άιινη κειεηεηέο ηνπνζεηνχλ ην αξραίν Έινο ζην Α ηκήκα ηνπ Λαθσληθνχ πεδίνπ (Bursian, 1872, 

Curtius, 1851/2) ή ζηελ πεξηνρή Στο Μανολάκι (Hondius and Haeften, 1921). Ο Bintliff ππνζηεξίδεη φηη 

ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί αλάκεζα ζηνλ Άγην ηέθαλν 
(Α23)

 θαη ζην Αζηέξη: Καξανχζη 
(Α22)

, ηα νπνία 

απνηεινχζαλ δνξπθφξνπο ηνπ (Bintliff, 1977). 
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ιηψζηκνπ ησλ πάγσλ) θαη γ) ε ηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα. Χζηφζν, ε ηειεπηαία έπαημε 

ην κηθξφηεξν ξφιν ελ αληίζεζε κε ηνλ επζηαηηζκφ θαη ηηο πνηάκηεο ηδεκαηνγελέζεηο 

θπξίσο ηνπ Δπξψηα, έπεηηα απφ ην 6.000 Π.. νπφηε θαη ζηαζεξνπνηείηαη ε ζαιάζζηα 

ζηάζκε. Απφξξνηα ησλ παξαγφλησλ απηψλ ήηαλ ε θάιπςε απφ πξνζρψζεηο ησλ αξ-

ραηνινγηθψλ ζέζεσλ ηεο Μεζνιηζηθήο, Νενιηζηθήο θαη ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ 

(Σζαξηζίδνπ, 2002: 143-148) (εηθ. 6). 

Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε έληνλεο γεσκνξθνινγηθήο κεηαβνιήο 

ζηε Λαθσλία θαη φρη κφλν απνηειεί ε αξραηνινγηθή ζέζε Παπινπέηξη 
(Δ155)

. Δληνπίδε-

ηαη κεηαμχ ηεο παξάθηηαο πεδηάδαο Βάηηθα θαη ηνπ θνληηλνχ λεζηνχ ηεο Διαθνλλήζνπ, 

ΝΓ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Μαιέα (εηθ. 185). ήκεξα, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πξντ-

ζηνξηθνχ νηθηζκνχ θαη ελ κέξεη ηνπ λεθξνηαθείνπ ηνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Η πεξηνρή απηή, ζχκθσλα κε αξραίεο γξαπηέο πεγέο, θαηά 

ηελ ξσκατθή πεξίνδν απνηεινχζε ηκήκα ηεο ζηεξηάο θαη έλσλε ηελ Διαθφλλεζν κε ηε 

Γ αθηνγξακκή ηεο ιαθσληθήο ρεξζνλήζνπ, κέζσ ελφο επίρσζηνπ δξφκνπ. Η πξναλα-

θεξζείζα γεσκνξθνινγία δηαηεξήζεθε έσο θαη ην 1677, νπφηε θαη ζηαδηαθά 

βπζίζηεθε θάησ απφ 2-3κ. λεξνχ (Harding et al., 1969: 113-114). 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ ππάξρνπζα αξραηνινγηθή εηθφλα ηνπ λνκνχ, είλαη αληηιε-

πηή ε πξνηίκεζε ζέζεσλ θνληά/ή θαη εληφο πεδηλψλ εθηάζεσλ, πνπ γεηηληάδνπλ κε ηνλ 

πνηακφ Δπξψηα, ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ θαη κηθξφηεξα ξέκαηα, θαζψο θαη ζε παξά-

θηηεο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ησλ δχν ρεξζνλήζσλ ηνπ λνκνχ. Η νηθνλνκηθή δηάζηαζε 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γεσκνξθνινγηθψλ πεξηνρψλ θαηά ηελ Δπνρή 

ηνπ Υαιθνχ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνπο ζαιάζζηνπο εκπνξη-

θνχο δξφκνπο, είλαη εχινγε θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλαζθαθηθά 

επηβεβαησκέλε. Όζνλ, φκσο, αθνξά ηελ χπαξμε νξπθηνχ πινχηνπ, ηελ εθκεηάιιεπζή 

ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο 3
εο

 θαη 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. θαη ηνλ πηζαλφ ζπζρεηηζκφ ηνπ κε ηελ 

νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ γχξσ πεξηνρψλ, δελ έρνπλ δηελεξγεζεί αλάινγεο κειέηεο. 

Οξπθηνινγηθά ε Λαθσλία, εμαηηίαο ππνζαιάζζηαο δξαζηεξηφηεηαο, ραξαθηε-

ξίδεηαη απφ παιαηνδσηθά εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα κε κηθξφ πάρνο θαη, ιφγσ απηνχ, 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηηαζκαηνινγία ηεο πεξηνρήο. Υαιθνχρα κεηαιιεχκα-

ηα
19

 παξαηεξνχληαη θπξίσο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Απηδέαο θαη Κξνθεψλ (εηθ. 7) 
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 πλαληψληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζα ζε εθαηζηίηεο ελψ ε κεηαιινθνξία ραιθνχ παξνπζηάδεηαη ζε 

ιίγεο κφλν ζέζεηο ησλ εθηεηακέλσλ εθαηζηεηαθψλ πεηξσκάησλ, εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ δεκη-

νπξγίαο ησλ ηειεπηαίσλ (Κίζθπξαο, 1983: 213-214). 
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(Κίζθπξαο, 1983: 212-214). Μειέηεο ηνπ Γ. Βαξνπθάθε ππέδεημαλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Λαθσλίαο θνηηάζκαηα ζηδήξνπ (εηθ. 8), ησλ νπνίσλ φκσο ε πξσηκφηεξε ηεθκεξησκέλε 

ρξήζε επηζεκαίλεηαη πηζαλφηαηα θαηά ηελ Γεσκεηξηθή επνρή (Varoufakis, 1982: 318-

319). 

Πιεζίνλ ησλ Κξνθεψλ θαη ιίγν λνηηφηεξα θνληά ζην Γχζεην απαληνχλ ιαην-

κεία ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθφηεξσλ πεηξσκάησλ ηεο Λαθσλίαο. ηελ πξψηε πεξηνρή, 

ζηε ζέζε Φεθί, κεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ νηθηζκψλ Αιαί-Μπέε θαη ηεθάληα (εηθ. 145), 

εληνπίδεηαη ν Κξνθεάηεο ιίζνο ή αιιηψο Lapis Lacedaemonius,
20

 πέηξσκα ζεκαληηθήο 

αμίαο ηφζν γηα ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ φζν γηα ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο. Έλα δεχηεξν 

θνίηαζκά ηνπ αλαθέξεηαη πιεζίνλ ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 

(Α23)
 (Warren, 1992: 285).  

Κνληά ζην Γχζεην εληνπίδεηαη ν ιεγφκελνο εξπζξφο Σαηλάξεηνο ιίζνο ή αιιηψο 

Antico Rosso (εηθ. 10), ε ιαηφκεπζε ηνπ νπνίνπ θαηά ηελ Υαιθνθξαηία ππνδεηθλχεηαη 

έκκεζα σο νηθνδνκηθφ-δηαθνζκεηηθφ πιηθφ θαη σο πξψηε χιε ιίζηλσλ αληηθεηκέλσλ, 

θπξίσο αγγείσλ. Καη νη δχν πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηνπ πεηξψκαηνο έρνπλ εληνπηζηεί ζε 

ζέζεηο ηεο Μέζεο θαη Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνχ ηφζν ζηελ Πεινπφλλεζν φζν θαη ζηε 

Μηλσηθή Κξήηε (Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 119-121.  ΓΚΚΑΥΜΔ ηφκνο 

30: 89,01). 

ε θακία, φκσο, απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο κεηαιινθφξσλ θνηηα-

ζκάησλ θαη ιαηνκείσλ δελ ππνδεηθλχεηαη ηεθκεξησκέλα νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή 

εθκεηάιιεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Υαιθνθξαηίαο ή έζησ θαηά ηελ Ύζηεξε Δπνρή 

Υαιθνχ απφ θνηλφηεηεο ηεο Λαθσλίαο. 

 

2.3. Βαθμός αρταιολογικής έρεσνας και δημοζίεσζης θέζεων 

ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί κηα «πνζνηηθή» απνηίκεζε ησλ ζέζεσλ αλάινγα 

κε ηελ ρξνληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηξεηο πεξηφδνπο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ηνλ ηχπν 

έξεπλαο θαη ηε γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηαινίπσλ ηνπο (επηθαλεηαθά επξήκαηα, 

νηθηζηηθά ή/θαη ηαθηθά θαηάινηπα). Σέινο, ζα ζρνιηαζηεί ην πνζνζηφ ηνπ αλεζθακκέ-

λνπ ρψξνπ ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ κειέηεο θαη δεκνζίεπζήο ηνπο. 
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 Πξφθεηηαη γηα πνξθπξίηε, εθαηζηεηαθφ πέηξσκα, πηζαλφλ αλδεζίηε, ε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ κεηακνξ-

θψζεθε πξνζδίδνληαο απνπζία ζρηζηφηεηαο, πην ιεπηφθνθθε πθή θαη κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα ζην 

πέηξσκα. πλαληάηαη ζε κηθξνχο ζρεηηθά θνλδχινπο θαη φρη ζε ζηξψζεηο θαη ε εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ νμεηδσκέλε (Warren, 1992: 285-286). 
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ηνλ πίλαθα 1
21

 δίλεηαη ην ζχλνιν ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ πνπ έρεη θάζε 

κία απφ ηηο ηξεηο πεξηφδνπο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ελψ ζηα πίλαθα 2 - γξάθεκα 2 ην 

ζχλνιν ησλ ζέζεσλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο. ηνπο δχν πίλαθεο γίλεηαη 

πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο κε βάζε ην είδνο ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο πνπ έρεη δηεμα-

ρζεί. πλνιηθά απφ ηηο 197 ζέζεηο 114 έρνπλ δψζεη ΠΔ πιηθφ, 62 ΜΔ θαη 125 ΤΔ, ελψ 

ζε 5 ζέζεηο ε επηθαλεηαθή θεξακηθή εληάζζεηαη γεληθά ζηελ ΔΠΥ. 

Καη ζηελ Λαθσλία, φπσο αιινχ ζηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν, ραξαθηεξη-

ζηηθή είλαη ε κείσζε ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ θαηά ηελ ΜΔΥ θαη ε αθφινπζε 

αχμεζή ηνπο ζηελ ΤΔΥ. Οπσζδήπνηε, ε δηαπίζησζε απηή είλαη αλαγθαίν λα ζπλδπά-

δεηαη θαη κε επηπξφζζεηα ζηνηρεία φπσο γηα παξάδεηγκα ην νηθηζηηθφ θαη πιεζπζκηαθφ 

κέγεζνο ή ε κεζνδνινγία ηεο επηθαλεηαθήο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε. 

Όζνλ αθνξά ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ρξήζε ζε δχν δηαδνρηθέο ή θαη ζηηο 

ηξεηο πεξηφδνπο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (γξάθ.2, ράξηεο 5α-ε), πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη δελ είλαη ζηξσκαηνγξαθηθά πάληα απνδεδεηγκέλν φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ή θαηνη-

θνχληαη αδηάιεηπηα. Γηα παξάδεηγκα νη αλαζθαθέο ζηηο ζέζεηο Κνπθφβνπλν 
(Α7)

 θαη 

Γεξάθη 
(Α13)

 έρνπλ απνθαιχςεη νηθηζηηθά ή/θαη ηαθηθά θαηάινηπα ηεο ΠΔ θαη ΜΔ πε-

ξηφδνπ. Χζηφζν, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ΠΕ + ΜΕ + ΥΕ (ζηηο 12 αλεζθακκέλεο 

ζέζεηο), θαζψο ε επηθαλεηαθή ηνπο έξεπλα έρεη απνδψζεη θαη ΤΔ θεξακηθή. Οη ζπζηε-

καηηθέο αλαζθαθέο πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο δχν ζέζεηο ζα θαηαδείμνπλ ζην κέιινλ εάλ 

φλησο θαη ζε ηη βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ Ύζηεξε Δπνρή Υαιθνχ. Παξνκνί-

σο εληνπίδνληαη άιιεο 19 επηθαλεηαθέο ζέζεηο κε θεξακηθή θαη απφ ηηο ηξεηο πεξηφδνπο 

ηεο Υαιθνθξαηίαο, αιιά είλαη άγλσζην ζε πνηεο θάζεηο θαη ππνθάζεηο εκπίπηεη. 

ηελ πιεζψξα ησλ επηθαλεηαθά εληνπηζκέλσλ ζέζεσλ αλήθνπλ θαη νξηζκέλεο 

φπνπ δηαπηζηψλνληαη ιαμεχκαηα, θπξίσο ζε πιαγηέο ιφθσλ (πίλ. 5, γξάθ. 6). Όιεο απ-

ηέο νη πεξηπηψζεηο ηαπηίδνληαη κε θαηάινηπα θπξίσο ζαιακνεηδψλ κπθελατθψλ ηάθσλ, 

ζε ζπζρεηηζκφ κε ηε δηάζπαξηε θεξακηθή γχξσ απφ απηνχο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηνπο εληνπίδεηαη εληφο θαη πιεζίνλ ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ Δπξψηα, θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή ηεο πάξηεο θαη ηεο πεδηάδαο ηνπ Έινπο, θαζψο επίζεο θαη ζηε Υεξζφλεζν 

Μαιέα.  

Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο κε θαηάινηπα κπθελατθψλ λεθξνηαθείσλ, 

νρηψ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε θνληηλφ αλεζθακκέλν νηθηζκφ (πίλ. 6) θαη ελλέα 

αθφκα κε επηθαλεηαθέο πηζαλέο ΤΔ νηθηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (πίλ. 7). 
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 Όινη νη πίλαθεο θαη ηα γξαθήκαηα βξίζθνληαη ζην Μέξνο Β: Πίλαθεο-Γξαθήκαηα. 
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Πηζαλέο ηαθέο ηεο ΜΔΥ εληνπίδνληαη ζε δχν ζέζεηο, Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή 

- ΝΑ ιφθνο 
(Δ71) 

(φζηξαθα απφ πίζν κάιινλ εγρπηξηζκνχ) θαη Φνηλίθη: Νηνχθα 
(Δ128)

. 

Γηα ηελ ηειεπηαία ππνδεηθλχεηαη χπαξμε ηάθσλ κέζσ ηεο εχξεζεο θαη παξάδνζεο α-

θέξαησλ αγγείσλ ηεο πεξηφδνπ. Παξφκνηα πεξίπησζε πηζαλνινγνχκελνπ ΠΔ ηάθνπ 

αθνξά ηε ζέζε Φίιεζη 
(Δ86)

 έπεηηα απφ παξάδνζε αθέξαηεο ΠΔ ππμίδαο, θαη ΤΔ λεθξν-

ηαθείνπ ζηνλ Αζσπφ: Μπνδά 
(Δ133)

, απφ παξάδνζε ζπλφινπ αθέξαηεο θεξακηθήο ηεο 

πεξηφδνπ. 

Απφ ηηο αλεζθακκέλεο ζέζεηο, νξηζκέλεο έρνπλ απνθαιχςεη κφλν θηηξηαθά ή 

κφλν ηαθηθά θαηάινηπα ελψ νξηζκέλεο θαη ηα δχν. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηεο πα-

ξνπζίαο ζηνλ ίδην ρψξν νηθηζηηθψλ θαη ηαθηθψλ θαηαινίπσλ θαη φρη απιψο 

λεθξνηαθείνπ ζε άιιν ζεκείν ηνπ ίδηνπ ιφθνπ, ε δηάθξηζε ηεο ρξνληθήο ζπζρέηηζήο 

ηνπο δελ είλαη πάληνηε μεθάζαξε. Γελ είλαη ζαθψο ηεθκεξησκέλν εάλ πξφθεηηαη φλησο 

γηα intra muros ηαθέο ή γηα αιιαγή ρξήζεο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ (extra muros). Πξφθεηηαη γηα ηηο ζέζεηο Πειιάλα: Πα-

ιαηφθαζηξν 
(Α4)

 (ΠΔ, ΜΔ, ΤΔ),
22

 Μελειάην 
(Α6)

 (ΜΔ, ΤΔ), Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή 

(Α8)
 (ΜΔ), Κνπθφβνπλν 

(Α7)
 (ΠΔ), Γεξάθη 

(Α13)
 (ΜΔ), Άγηνο ηέθαλνο 

(Α23)
 (ΠΔ, ΜΔ, 

ΤΔ). ε απηέο δελ ππνινγίδεηαη ην Παπινπέηξη 
(Δ155)

, φπνπ ε κειινληηθή αλαζθαθή ζα 

δηαθσηίζεη ην βαζκφ ζπγρξνλίαο ησλ ηάθσλ κε ηηο εθάζηνηε νηθνδνκηθέο θάζεηο ηεο 

εγθαηάζηαζεο.  

ην λνκφ Λαθσλίαο έρεη αλαζθαθεί κηθξφο αξηζκφο ζέζεσλ (γξάθ.1), ελψ ζε 

φζεο έρνπλ απνθαιπθζεί νηθηζηηθά θαηάινηπα, θακία δελ έρεη αλαζθαθεί ζην ζχλνιφ 

ηεο. Αθφκα θαη ζηηο ζέζεηο Μελειάην 
(Α6)

 θαη Άγηνο ηέθαλνο 
(Α23)

, γηα ηηο νπνίεο πξφ-

ζθαηα θπθινθφξεζε ε ηειηθή δεκνζίεπζε, ηα αλεζθακκέλα ηκήκαηα απνηεινχλ κηθξφ 

κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ππνινγηδφκελνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ πνπ θαηειάκβαλαλ (εηθ. 56, 

62, 68, 147). Οη λεψηεξεο ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο ζην Κνπθφβνπλν 
(Α7)

 θαη ην Γεξάθη 

(Α13)
, θαζψο θαη ε πνιχ πξφζθαηε ζηνλ Άγην Βαζίιεην, κέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαζθάςεη 

κηθξφ ηκήκα ηεο ππνινγηδφκελεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ νηθηζκνχ (εηθ. 78, 107). 

Απφ ηελ άιιε, ζηε ζέζε Πειιάλα: Παιαηφθαζηξν 
(Α4)

, ζεκαληηθή γηα ηε δηα-

ρξνληθή ηεο θαηνίθεζε ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, δελ ππάξρεη θακία επίζεκε 

δεκνζίεπζε ηνπ πιηθνχ εδψ θαη ζρεδφλ ηξεηο δεθαεηίεο. ηηο πιαγηέο θαη ζηε θνξπθή 

ηνπ ιφθνπ απηνχ έρνπλ απνθαιπθζεί νηθηζηηθά θαη ηαθηθά θαηάινηπα ηεο ΠΔ, ΜΔ θαη 
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 ηηο παξελζέζεηο αλαθέξνληαη νη πεξίνδνη ζηηο νπνίεο ρξνλνινγνχληαη ηα ελ ιφγσ νηθηζηηθά θαη ηαθη-

θά θαηάινηπα ηεο θάζε ζέζεο.   
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ΤΔ πεξηφδνπ. Η ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή ηεο ζέζεο δηεθφπε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 2000. Έθηνηε, ζπλέρεηα ησλ εξεπλψλ, ηεο ζπληήξεζεο, κειέηεο θαη αλάδεημεο ησλ 

επξεκάησλ δελ έρεη ππάξμεη.
23

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα ηεο ζέζεο 

αληινχληαη απφ δχν ζπλνπηηθά άξζξα, ζην πεξηνδηθφ Corpus θαη ζηα πξαθηηθά ηνπ 

ζπλεδξίνπ Sparta in Laconia, αθήλνληαο πνιιά θελά γηα ηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ησλ δηαθφξσλ νηθηζηηθψλ θαη ηαθηθψλ θηηζκάησλ, ηελ ρσξνηαμία, ηε 

ζηξσκαηνγξαθηθή ηνπο ζπζρέηηζε θαη ηα θηλεηά επξήκαηα. 

ηηο ππφινηπεο ζέζεηο κε θηηξηαθά θαηάινηπα έρνπλ δηελεξγεζεί είηε δνθηκα-

ζηηθέο ηνκέο είηε ζσζηηθέο αλαζθαθέο ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο νηθνδφκεζεο. 

Κακία απφ απηέο δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο δεκνζηεπηεί, ελψ νη αλαζθαθηθέο αλαθνξέο 

ησλ παιαηφηεξσλ εξεπλεζεηζψλ ζέζεσλ ζην Αξραηνινγηθφ Γειηίν είλαη ζχληνκεο θαη 

γεληθφινγεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη εθζέζεηο γηα ηα αξρηηεθην-

ληθά ιείςαλα ησλ ζέζεσλ Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή 
(Α8)

 (ππξφπνπινο, 1981α: 128-

129), Ακπθιαίν: πειάθηα 
(Α9)

 (ππξφπνπινο, 1981α: 126, 127-128) θαη Παιαηνππξγί 

(Α12) (ππξφπνπινο, 1982β: 112). 

Οη ηάθνη απφ ηελ άιιε, πέξαλ ησλ ζέζεσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ (Άγηνο ηέθα-

λνο 
(Α23)

, Μελειάην 
(Α6)

) θαη εθείλσλ κε ηαθηηθέο πξνθαηαξθηηθέο αλαζθαθηθέο 

αλαθνξέο (Γεξάθη 
(Α13)

, Κνπθφβνπλν 
(Α7)

), δελ έρνπλ ηχρεη θαιχηεξεο δεκνζίεπζεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε ησλ νηθηζηηθψλ θαηαινίπσλ. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ ν ζνισηφο ηάθνο ηνπ Βαθεηνχ 
(Α11)

, ν κεγάινο ζνισηφο ηάθνο Α ηεο Βνχξ-

βνπξα: Αλάιεςε - Α ιφθνο 
(Α2)

, ν κεγάινο ιαμεπηφο ηεο Πειιάλαο: πειηέο 
(Α3)

, νη έμη 

ζαιακνεηδείο ηεο Μειαζξίαο: Πξνθήηεο Ηιίαο 
(Α10)

 θαη νη ηέζζεξηο ίδηνπ ηχπνπ ηάθνη 

ηεο πθηάο 
(Α26)

 κε ζρεηηθά ιεπηνκεξείο αλαζθαθηθέο εθζέζεηο ζε ηεχρε ηνπ Αξραην-

ινγηθνχ Γειηίνπ. 

Αληίζεηα, ηάθνη κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ ή απιντθψλ ηχπσλ, φπσο νη ππφινηπνη 

απφ ηα πξναλαθεξζέληα λεθξνηαθεία Βνχξβνπξα: Αλάιεςε - Α ιφθνο 
(Α2)

, Πειιάλα: 

πειηέο 
(Α3)

, αιιά θαη ησλ Ακπθιαίν: πειάθηα 
(Α9)

, Άξλα: Αξθίλα 
(Α18)

, Κξνθεέο: 

Καξλέαο 
(Α19)

, Αγγειψλα: Μπάζηηδα 
(Α29)

 θαη ηεο πεξηνρήο ηεο Δπηδαχξνπ Ληκεξάο 

(ηξεηο ζπζηάδεο κπθελατθψλ ζαιακνεηδψλ: Αγία Σξηάδα 
(Α31)

, Βακβαθηά 
(Α30)

, Παιαηφ-
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 ηνλ εκεξήζην ειιεληθφ Σχπν θαζψο θαη ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο Λαθσλίαο κπνξεί θαλείο λα δηα-

βάζεη απφ ην 2002 έσο ζήκεξα ηελ πνξεία ησλ «αληηπαξαζέζεσλ» κεηαμχ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 

ζπιιφγσλ, Δ‟ Δ.Π.Κ.Α. θαη ΤΠΠΟ (ΚΑ) ζρεηηθά κε ηηο αξραηφηεηεο ζην Γήκν Πειιάλαο, θαζψο επί-

ζεο θαη ηηο αλαθνξέο ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη Διιήλσλ βνπιεπηψλ (κε επεξσηήζεηο ζηε Βνπιή) 

γηα ηνλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ θαηαινίπσλ ζηελ Πειιάλα: Παιαηφθαζηξν. 
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θαζηξν 
(Α32)

) δελ δεκνζηεχηεθαλ πνηέ ή ηχραλε ζπλνπηηθήο αλαζθαθηθήο έθζεζεο, πα-

ξαιείπνληαο αλά πεξίπησζε δηαζηάζεηο ηάθνπ, αξηζκφ θαη θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ, 

αξραηνινγηθή ζπλάθεηα απηψλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζθειεηηθφ πιηθφ.  

Δπηπξνζζέησο, κφιηο ζε ηέζζεξηο ζέζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλζξσπνινγη-

θέο κειέηεο ζε ζθειεηηθά ιείςαλα. Απηέο αθνξνχλ ηνπο ΜΔ θαη ΤΔ ηάθνπο ηνπ 

Μελειάηνπ 
(Α6)

 (Catling, 2009), ηηο ΜΔ ηαθέο ηνπ Κνπθφβνπλν 
(Α7)

 (Lagia et al, 2007), 

ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 
(Α23)

 (Duhig et al., 2008) θαη ηνπ ΤΔ λεθξνηαθείνπ ηεο πθηάο 

(Α26)
 (Παπαζαλαζίνπ, 1999: 1009-1011). Σν εξεπλεηηθφ απηφ θελφ θαη ε απνπζία πιε-

ξνθνξηψλ γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ λεθξψλ απνηεινχλ ηξνρνπέδε 

γηα ηελ νξζφηεξε εξκελεία ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηε 

θνηλσληθή νξγάλσζε. 

Δλ θαηαθιείδη, ε αξραηνινγηθή έξεπλα ηεο Λαθσλίαο πνπ αθνξά ηελ Δπνρή 

ηνπ Υαιθνχ, αλ θαη μεθηλά ήδε απφ ηνλ 19 αη., έρεη κειεηήζεη (αλαζθαθή θαη 

δεκνζίεπζε) κηθξφ πνζνζηφ ησλ εληνπηζκέλσλ ζέζεσλ. Χζηφζν, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 θαη έπεηηα ε δξάζε ηφζν ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο (Παλαγησηνπνχινπ, 

2009) φζν θαη ησλ μέλσλ αλαζθαθηθψλ πξνγξακκάησλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηεπηζηεκνληθφηεηα. Δπηπιένλ, πέξαλ ησλ 

ζπζηεκαηηθψλ θαη ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ (ε πην πξφζθαηε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή 

είλαη εθείλε ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ, 2010 θαη εμήο), ησλ επηθαλεηαθψλ εξεπλψλ θαη ησλ 

κηθξφηεξεο θιίκαθαο απηνςηψλ, εμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη κειέηεο παιαηφηεξνπ ή / 

θαη αδεκνζίεπηνπ πιηθνχ.  

Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε δεκνζίεπζε ηκήκαηνο ησλ αγγείσλ απφ ηα 

ΤΔ λεθξνηαθεία ηεο Δπηδαχξνπ Ληκεξάο (Κνπληνχξε, 1996-1997) θαη ε πξφζθαηε 

επαλεμέηαζε ηνπ ΠΔ θαη ΤΔ πιηθνχ ηεο ζέζεο Αλζνρψξη 
(Α16)

 (Zavvou, 2009). 

Βεβαίσο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ε επηθείκελε δεκνζίεπζε ησλ ζαιακνεηδψλ ηάθσλ 

ηεο Δπηδαχξνπ Ληκεξάο ζε κεηαδηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Υξπζάλζεο Γάιινπ (Shelby 

White-Leon Levy, 2010, 11 Φεβξνπαξίνπ), θαζψο θαη ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα From 

Minos to Menelaos: Uncovering Palatial Society in Prehistoric Greece ησλ L.A. 

Hitchcock θαη A. P. Chapin, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα εμεηαζηεί ε επηθαλεηαθή 

θεξακηθή απφ ην Παιαηνππξγί 
(Α12)

, απνζθνπψληαο ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ 

αλάδπζεο ζχλζεησλ πνιηηηθψλ ζρεκάησλ ζηνλ πξψηκν κπθελατθφ θφζκν (School of 

Historical Studies-Centre for Classics & Archaeology. 2009, 27 Ιαλνπαξίνπ). 

  

http://www.cca.unimelb.edu.au/
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3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΟΜΩΝ  

 

ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα επζπεζνδεεί δ ακίπκεοζδ ηςκ ζημζπείςκ εηείκςκ ηα μ-

πμία ηαηαδεζηκφμοκ ημζκςκζηέξ δμιέξ, ηνυπμοξ δζαιυνθςζδξ ηαζ ελέθζλήξ ημοξ, απυ 

ηδκ επμπή ηδξ πνχζιδξ αζηζημπμίδζδξ έςξ ημ ηέθμξ ηδξ Όζηενδξ Δπμπήξ Υαθημφ. Γζα 

ηάεε πενίμδμ ελεηάγμκηαζ, ανπζηά, ηα μζηζζηζηά ηαζ ηαθζηά ηαηάθμζπα ηςκ ακεζηαι-

ιέκςκ εέζεςκ ηαζ εκ ζοκεπεία, πενκχκηαξ ζημ δζαημζκμηζηυ επίπεδμ, δ μζηζζηζηή ηα-

ηακμιή ζηδ Λαηςκία, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηα ζημζπεία ηςκ επζθακεζαηχκ ενεοκχκ. 

ημ ίδζμ πθαίζζμ πνμζεββίγμκηαζ μζ πμθζηζζιζηέξ επαθέξ-επζννμέξ ιεηαλφ ηςκ θαηςκζ-

ηχκ ημζκμηήηςκ ηαεχξ ηαζ ιε άθθεξ πενζμπέξ ημο δπεζνςηζημφ ηαζ κδζζςηζημφ εθθα-

δζημφ πχνμο. ημ οπμηεθάθαζμ «φκμρδ» ηδξ ηάεε πενζυδμο ή θάζδξ ηδξ Δπμπήξ ημο 

Υαθημφ βίκεηαζ ζφκεεζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ πνμζπάεεζα έκηαλή ημοξ ζημ ιέπνζ ζηζβ-

ιήξ βκςζηυ ζζημνζηυ πθαίζζμ. 

 

3.1. ΠΡΧΗΜΖ ΔΠΟΥΖ ΥΑΛΚΟΤ 

Ζ 3
δ
 πζθζεηία π.Υ. ζημκ ηεκηνζηυ ηαζ κυηζμ δπεζνςηζηυ πχνμ παναηηδνίγεηαζ 

απυ ημ ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ ηδξ πνχζιδξ αζηζημπμίδζδξ. Σα ακηζπνμζςπεοηζηυηενα 

ανπαζμθμβζηά δεδμιέκα εκηάζζμκηαζ ζηδκ ΠΔ ΗΗ πμθζηζζιζηή θάζδ ηαζ αθμνμφκ, ηο-

νίςξ, ηαηάθμζπα μζηζζηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. Οζ πανάβμκηεξ πμο μδήβδζακ ιζηνέξ ημζ-

κυηδηεξ ζηδκ πνχζιδ αζηζημπμίδζδ ζοκδέμκηαζ, ςξ επί ημ πθείζημκ, ιε ηδκ παναβςβή 

αβνμηζηχκ / αζμηεπκζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ, θοζζηά, ιε ημ ειπυνζμ. Ζ ζπέζδ, ςζηυζμ, ηδξ 

βεκζηυηενδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ιε ηδκ μζηζζηζηή ακαδζαιυνθςζδ ζε πζμ ζφκεεηεξ 

ιμνθέξ, θαίκεηαζ υηζ είκαζ ιάθθμκ αιθίδνμιδ ηαζ ιε ζδιακηζηέξ ημζκςκζηέξ πνμεηηά-

ζεζξ, μζ μπμίεξ ακζπκεφμκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ ειιέζςξ ηαζ υπζ πά-

κηα ιε ζζβμονζά. 

Καηά ηδκ ΠΔ Η ηαζ πνχζιδ ΠΔ ΗΗ θάζδ ζημκ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ δεκ ε-

κημπίγμκηαζ ζαθή ζημζπεία ημζκςκζηήξ ή πμθζηζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ. Ακαθυβςξ, μ 

ηνυπμξ ελέθζλδξ ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ ζε πζμ πμθφπθμηεξ δμιέξ, ηαηά ηζξ επυιε-

κεξ πενζυδμοξ, δεκ είκαζ απυθοηα βκςζηυξ (Wiencke, 1989: 501-502). ε επίπεδμ μζηζ-

ζηζηήξ πςνμηαλίαξ δίκεηαζ δ βεκζηή εζηυκα ηδξ αναζήξ δυιδζδξ ηηζζιάηςκ απθήξ ηαζ 

πενίπμο υιμζαξ ηάημρδξ (Καθμβενάημο, 1996-1997: 119-120). ε δζαημζκμηζηυ, υιςξ, 

επίπεδμ δζαθαίκεηαζ ήδδ απυ ηδκ ΠΔ Η θάζδ έκα ζενανπδιέκμ ζφζηδια μζηζζιχκ, δφμ 

ημοθάπζζημκ ααειίδςκ, αάζεζ ηδξ έηηαζδξ ηςκ επζθακεζαηχκ ζοβηεκηνχζεςκ, υπςξ 

βζα πανάδεζβια ζηδ κυηζα Ανβμθίδα (Pullen, 1985: 355).  
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Καηά ηδκ χνζιδ ΠΔ ΗΗ θάζδ, δ πνμακαθενεείζα δζαθμνμπμίδζδ βίκεηαζ πενζζ-

ζυηενμ μναηή, ηυζμ ζημ ιέβεεμξ ηςκ μζηζζιχκ υζμ ηαζ ζηζξ θεζημονβίεξ πμο αοημί ε-

λοπδνεημφκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ηδκ ανπαζμθμβζηή ζοκάθεζα ηςκ 

ηζκδηχκ εονδιάηςκ. Σμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ δζαπζζηχκεηαζ, πένακ ηδξ Ανβμθίδαξ, ζε 

δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο ηεκηνζημφ ηαζ κυηζμο δπεζνςηζημφ πχνμο. Χξ άιεζα ζοκδευιε-

κδ ιε ηδκ ακάπηολδ ζενανπδιέκςκ μζηζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ, ηνίκεηαζ υηζ είκαζ δ αφλδ-

ζδ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ ημζκςκζηχκ δμιχκ (Κυκζμθα, 1984: 165-169. 1986: 14. 

Pullen, 1994: 114). 

 

3.1.1. Δκδμημζκμηζηά 

Οζηζζιμί 

ηδ Λαηςκία 114 εέζεζξ έπμοκ δχζεζ ΠΔ οθζηυ, 11 απυ αοηέξ έπμοκ ακαζηα-

θεί ηαζ ιυθζξ μζ 9 έπμοκ απμηαθφρεζ ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ πενζυδμο (πίκ. 1, βνάθ. 

3). Γοζηοπχξ ηαιία απυ αοηέξ ηζξ εκκέα εέζεζξ δεκ είκαζ ακεζηαιιέκδ ζε ζηακμπμζδηζ-

ηυ πμζμζηυ, έκακηζ ηδξ οπμθμβζγυιεκδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ, χζηε κα δζελαπεμφκ ζο-

ιπενάζιαηα βζα ηδκ ημζκςκζηή ημοξ μνβάκςζδ.  

Πνυηεζηαζ βζα ηζξ εέζεζξ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

, πάνηδ 
(Α5)

, Κμοθυαμο-

κμ 
(Α7)

, Ακεμπχνζ 
(Α16)

, Γενάηζ 
(Α13)

 ηαζ Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

.
24

 Ο ααειυξ ηδξ ακαζηα-

θήξ ηαζ ηονίςξ ηδξ δδιμζίεοζδξ ηςκ ΠΔ μζηζζηζηχκ ηαηαθμίπςκ απυ ηνεζξ επζπθέμκ 

εέζεζξ, Παθαζμπονβί 
(Α12)

, Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 ηαζ Αιοηθαίμ: πδθάηζα 
(Α9)

, 

είκαζ ηέημζμξ πμο δεκ επζηνέπεζ ηαιία πεναζηένς ακαθμνά ηαζ ακάθοζδ.
25

 Σεθεοηαία 

εα ακαθενεμφκ θίβα ζημζπεία απυ ηζξ πνυζθαηεξ ένεοκεξ ημο 2009 ζηδκ ηαηααοεζζιέ-

κδ εέζδ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

. 

Ζ πενίπηςζδ ηδξ Πειιάλας: Παιαηoθάζηροσ 
(Α4)

 έπεζ δοζημθίεξ ζηδκ αλζμ-

πμίδζδ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ηαεχξ, υπςξ ακαθένεδηε ζημ ηεθ. 2, δ απμο-

ζία ζοβηνμηδιέκδξ ηαζ επανηχξ ζημζπεζμεεηδιέκδξ δδιμζίεοζδξ ημο οθζημφ ηαεζζηά 

μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα ακάθοζδξ ηαζ ενιδκείαξ αοημφ ημοθάπζζημκ αηεθή. 

Σα ιυκα πμο ιπμνμφκ κα δζαηοπςεμφκ βζα ημκ ΠΔ μζηζζιυ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πζεακή πςνμηαλζηή μνβάκςζδ δζαθυνςκ ηηζζιάηςκ. Ζ ακαθμνά φπανλδξ ηηζνίμο ζηδκ 

ημνοθή ημο θυθμο, πχνμο ιε ηαθέξ ζε παιδθυηενμ επίπεδμ ηαζ εθάπζζηςκ ηηζνζαηχκ 

                                                 
24

 Ζ εέζδ Αζηένζ: Καναμφζζ 
(Α22)

, ζηα Α ηδξ πεδζάδαξ ημο Έθμοξ, έπεζ απμηαθφρεζ εβηαηάζηαζδ ηαηά 

ηδκ ΠΔΥ, αθθά δ ζηνςιαημβναθία ήηακ ηυζμ δζαηαναβιέκδ πμο ηα ηηζνζαηά θείρακα δεκ ιπμνμφκ κα 

πνμκμθμβδεμφκ ζαθχξ ζε αοηήκ ή ζηζξ δφμ επυιεκεξ πενζυδμοξ ηδξ Δπμπήξ ημο Υαθημφ.  

25
 Βθ. ζπεηζηά ηεθ. 2, ζεθ. 31. 
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ηαηαθμίπςκ ζημοξ πνυπμδεξ ηδξ Ν πθαβζάξ (εζη. 19), υθα ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, (Σμ Ένβμ 

ημο ΤΠΠΟ, 1999: 83-84. 2000: 94. πονυπμοθμξ, 1982β: 113. 1998: 35-37. 2002: 22), 

ζηζαβναθεί έκακ μζηζζιυ δζαθμνεηζηά μνβακςιέκμ απυ ημοξ ιέπνζ ηχνα βκςζημφξ, 

υπμο ηα ΠΔ κεηνμηαθεία εκημπίγμκηαζ ζε απυζηαζδ απυ αοημφξ (Pullen, 1994: 126). 

ζμκ αθμνά ημ εοιεβέεεξ, υπςξ ακαθένεηαζ, ηηίνζμ ζηδκ ημνοθή δεκ οπάνπεζ 

δδιμζζεοιέκδ πανάεεζδ ακαζηαθζηχκ ηαζ ημπμβναθζηχκ ζημζπείςκ. ημζπεία βζα ηδκ 

ηάημρδ, ηδκ ημζπμπμζία ηαζ ηα εονήιαηά ημο δεκ ακαθένμκηαζ, πανά ιυκμ υηζ ηαηα-

ζηνάθδηε απυ πονηαβζά ηαηά ηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ (Spyropoulos, 1998: 35). Παναιέκεζ 

άβκςζηδ δ πςνμηαλζηή ημο δζάηαλδ ηαζ επμιέκςξ δεκ ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί εάκ υ-

κηςξ πνυηεζηαζ βζα ηεκηνζηυ ή απμιμκςιέκμ ζδιείμ ημο μζηζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηα α-

πμζπαζιαηζηά ΠΔ ηηίζιαηα ζημοξ κυηζμοξ πνυπμδεξ ημο ορχιαημξ, βζα ηα μπμία 

επίζδξ δεκ οπάνπμοκ πθδνμθμνίεξ. 

Χξ απμιμκςιέκα ηηίνζα, ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ, ζδζαίηενα επζιεθδιέκδξ ηαηα-

ζηεοήξ ηαζ ιε ελανπήξ ζπεδζαζιέκδ ηάημρδ ηαοηίγμκηαζ μζ θεβυιεκεξ «Οζηίεξ ιε δζά-

δνμιμ», μζ μπμίεξ οπμδδθχκμοκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ηαζ δζαθμνμπμίδζδ 

(Καθμβενμπμφθμο, 1999: 98-99). Χζηυζμ, μ ημζκμηζηυξ, δζμζηδηζηυξ ή απμεδηεοηζηυξ 

παναηηήναξ ημοξ δεκ εεςνείηαζ απυ υθμοξ ημοξ ενεοκδηέξ επανηχξ ηεηιδνζςιέκμξ 

(Whitley, 2004: 197). Γζα ηδκ πενίπηςζδ ημο «εοιεβέεμοξ ηηζνίμο ζηδκ ημνοθή» ηδξ 

Πεθθάκαξ: Παθαζμηάζηνμο 
(Α4)

 ιυκμ οπμεέζεζξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ θυβς απμοζίαξ δδ-

ιμζζεοιέκςκ ανπαζμθμβζηχκ ζημζπείςκ. 

Υαιδθυηενα ζηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα, ζηδκ πενζμπή ηδξ Αβίαξ Δζνήκδξ ζημ Γ 

άηνμ ηδξ ζφβπνμκδξ πάρηες 
(Α5)

 (εζη. 51), ηα πνυζθαηα απμηαθοθεέκηα ΠΔ ΗΗ μζηζ-

ζηζηά ηαηάθμζπα είκαζ ανηεηά απμζπαζιαηζηά βζα πεναζηένς ζοιπενάζιαηα ημζκςκζ-

ηήξ μνβάκςζδξ. Σα ηζκδηά εονήιαηα, πμο ιέπνζ ζηζβιήξ έπμοκ εκημπζζηεί, 

ηαηαδεζηκφμοκ ιάθθμκ ιία μζηζζηζηή ιμκάδα ιε ηοπζηή μζημζηεοή αββείςκ (πμκδνμεζ-

δμφξ ηαζ θεπηυηεπκδξ ηεναιζηήξ) ηαζ ενβαθείςκ (ιοθυπεηνα, ηνζπηήναξ, θεπίδεξ μρζα-

κμφ ηαζ θμθίδεξ πονζηυθζεμο) ηαζ ιία πζεακή εζηία (Zavvou and Themos, 2009: 160-

109).  

Απυ ηδκ άθθδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ μζηζζηζηήξ εβηαηάζηαζδξ ζηδ εέζδ 

Κοσθόβοσλο 
(Α7)

,
26

 δεκ είκαζ πθήνςξ ηαηακμδηά. ηδ δδιμζίεοζδ ημο οθζημφ απυ ηζξ 

                                                 
26

 Ζ ιαηνυπνμκδ πνήζδ ηδξ εέζδξ είκαζ αλζμζδιείςηδ, ηαεχξ απμηεθεί ηδκ ιμκαδζηή απυ ηζξ εθάπζζηεξ 

Πεθμπμκκδζζαηέξ εέζεζξ, δ μπμία έπεζ ακαζηαθεί ηαζ απμηαθφρεζ ζοκεπή ηαημίηζζδ απυ ηδ Νεμθζεζηή 

πενίμδμ, παναηηδνζζηζηυ ηονίςξ ημο ηεκηνζημφ ηαζ αυνεζμο εθθαδζημφ δπεζνςηζημφ πχνμο (Cavanagh 
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παθαζυηενεξ ακαζηαθέξ ημο 1941, ακαθένμκηαζ ςξ ΠΔ επμπήξ έκα αρζδςηυ ηηίνζμ ηαζ 

έκα αηυια μνεμβχκζμ, επζθακεζαηά μναηυ (Renard, 1989: 35). Ζ κεχηενδ ζοζηδιαηζ-

ηή ένεοκα, πμο δζελάβεηαζ ζηδ εέζδ, ηαηέδεζλε υηζ πνυηεζηαζ βζα ΠΔ θάηημοξ, μζ μπμί-

μζ ηαθφπημκηακ απυ έκα είδμξ θίεζκδξ πθαηθυνιαξ (Orgeolet, 2006: 273).  

Ζ πνήζδ ηςκ δζαθυνςκ αοηχκ θάηηςκ, πμζηίθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ ζπδιάηςκ, 

ζηνμββοθμφ, μαάθ ή αηακυκζζημο (εζη. 77-78, 82), δεκ είκαζ απμθφηςξ ελαηνζαςιέκδ. 

“Έημαακ” επζπχζεζξ ηαζ ηηζνζαηέξ ηαηαζηεοέξ ηδξ Νεμθζεζηήξ πενζυδμο ηαζ ημ εζςηε-

νζηυ ημοξ ήηακ βειάημ απυ θίεμοξ, πχια, υζηναηα αββείςκ ηδξ ΠΔ Η-ΗΗ θάζδξ, ανηε-

ηχκ ηδξ Νεμθζεζηήξ, μζηά γχςκ ηαζ θίεζκα ενβαθεία. Οζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ 

ηαθφπημκηακ απυ θίεζκδ πθαηθυνια ηαζ πνμκμθμβμφκηαζ ςξ εηζηαθή ηαζ πθήνςζδ 

ζηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ (Orgeolet, 2006: 271-274). φιθςκα ιε ημ οθζηυ πμο πενζείπακ ηαζ 

ηδ ζφζηαζδ ηςκ επζπχζεςκ υπμο μζ θάηημζ ζηάθηδηακ, ενιδκεφμκηαζ ηονίςξ ςξ α-

πμννζιιαηζημί, μζ μπμίμζ ιε ηδκ πθήνςζή ημοξ ελμιάθοκακ ημ επίπεδμ ημο μζηζζιμφ 

(Orgeolet, 2006: 274, 276).
27

 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ ΠΔ πενζυδμο δεκ έπμοκ ιέπνζ ζηζβιήξ απμηαθοθεεί 

ζηδ εέζδ. Ζ έκημκδ δζάανςζδ ηςκ επζπχζεςκ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο πζεακυκ αζηζμ-

θμβεί έςξ έκα ααειυ ηδκ απμοζία αοηή (Cavanagh et al., 2004: 73). Ζ εφνεζδ, ςζηυ-

ζμ, ζε ΠΔ επζπχζεζξ εκυξ πήθζκμο ηεναιζδζμφ εέηεζ ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημκ 

ανπζηεηημκζηυ ηφπμ ηςκ πζεακχκ ηηζζιάηςκ ημο μζηζζιμφ.
28

 Ζ οπμθμβζγυιεκδ έηηαζδ 

ηδξ εβηαηάζηαζδξ, ζε δζάθμνα ζδιεία ηδξ μπμίαξ έπμοκ εκημπζζηεί μζ πνμακαθενεέ-

κηεξ θάηημζ, είκαζ πενίπμο 4 εηη., υζμ ηαζ δ ακηίζημζπδ κεμθζεζηή (Orgeolet, 2006: 

274, 276). 

Νμηζυηενα, ζημ Αλζοτώρη 
(Α16)

 έκαξ κέμξ μζηζζιυξ ηδξ ΠΔ Η ηαζ ΠΔ ΗΗ πνχζιδξ 

θάζδξ έπεζ ανπίζεζ κα απμηαθφπηεηαζ. Ζ ακαζηαθή ζε ζδζυηηδημ μζηυπεδμ έθενε ζημ 

θςξ ηηζνζαηά ηαηάθμζπα εοεφβναιιδξ, υπςξ ακαθένεηαζ, ηάημρδξ ιε πνμζηηίζιαηα 

(εζη. 135), εη ηςκ μπμίςκ έκα είκαζ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ. Ακ ηαζ δεκ είκαζ αηυια ηα-

ηακμδηυξ μ πθήνδξ ζπεδζαζιυξ ημοξ, δζαπζζηχεδηακ δφμ ή ηνεζξ μζημδμιζηέξ θάζεζξ, 

πνήζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ ζπεοάηακεαξ ζημ θίεζκμ ηαηχηενμ ηιήια ηςκ ημίπςκ, πθίκ-

εςκ ζηδκ ακςδμιή ηαζ ιζηνχκ ζπζζημθζεζηχκ πθαηχκ ιάθθμκ βζα ηδ ζηέβαζδ. ε δφμ 

                                                                                                                                              
et al., 2004: 126-127). Μία αηυια εέζδ ιε ηαημίηδζδ απυ ηδκ Σεθζηή Νεμθζεζηή έςξ ηαζ ηδκ Τπμιοηδ-

κασηή επμπή ακαδεζηκφεηαζ ημ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

, αθ. παναηάης ζεθ. 40-41. 

27
 Δπίζδξ, έπεζ οπμζηδνζπεεί δ πζεακυηδηα μζ θάηημζ κα δδιζμονβήεδηακ ηαηά ηδ δζαδζηαζία απυηηδζδξ 

μζημδμιζημφ οθζημφ (Blackman, 2001-2002: 32). 

28
 Βθ. ζπεηζηά www.nottingham.ac.uk/archaeology/documents/research/kouphovouno-2000.pdf ζεθ. 1. 

http://www.nottingham.ac.uk/archaeology/documents/research/kouphovouno-2000.pdf
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πενζπηχζεζξ, ζε δζαθμνεηζηά αάεδ ηαζ ιεηαλφ ημίπςκ, βίκεηαζ θυβμξ βζα φπανλδ ζηνχ-

ζεςκ απυ ιζηνμφξ θίεμοξ, μζ μπμίεξ ενιδκεφμκηαζ ςξ θζευζηνςηα. Γεκ είκαζ ζαθέξ εάκ 

πνυηεζηαζ βζα ελςηενζημφξ ή εζςηενζημφξ πχνμοξ (Zavvou, 2009: 33-36). 

Καζ ζε αοηήκ ηδ εέζδ, υπςξ ζηδ πάνηδ 
(Α5)

, δ ακαζηαθή είκαζ ανηεηά πνχζ-

ιδ, ζε ιζηνή έηηαζδ, πανέπμκηαξ έκα εθάπζζημ δείβια απυ ημ ζφκμθμ ίζςξ ηδξ ΠΔ μζ-

ηζζηζηήξ εβηαηάζηαζδξ. Σα ηζκδηά εονήιαηα παναπέιπμοκ ζε μζηίεξ ιε θεπηυηεπκδ 

ηαζ πνδζηζηή ζηεοή, πήθζκα ζθμκδφθζα, θίεζκα ενβαθεία (ιεηαλφ αοηχκ ηαζ παναβςβή 

θεπίδςκ μρζακμφ) ηαζ ιία πήθζκδ θμνδηή εζηία (Zavvou, 2009: 36-39).  

Ζ ημζπμπμζία ιε ζφζηδια ζπεοάηακεαξ εεςνείηαζ έκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά 

ζημζπεία ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. Χζηυζμ, απυ ιυκμ ημο δεκ απμηεθεί έκδεζλδ πανμοζίαξ ηηζ-

νίμο ζδιακηζηήξ θεζημονβίαξ, ηαεχξ πένακ ηςκ «Οζηζχκ ιε δζάδνμιμ» επζζδιαίκεηαζ 

ηαζ ζε απθμφζηενα ηηίζιαηα/μζηίεξ (Καθμβενμπμφθμο, 1999: 94).  

Ακηίεεηα, δ εέζδ Γεράθη 
(Α13)

 ζηζξ Γ οπχνεζεξ ημο Πάνκςκα, δ μπμία ακαζηά-

πηεηαζ ζοζηδιαηζηά απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ 1990 έςξ ζήιενα, έπεζ δχζεζ πενζζζυ-

ηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ φπανλδ ιζαξ ζφκεεηδξ ζενανπδιέκδξ ημζκςκζηήξ δμιήξ. 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ ΠΔ ΗΗ φζηενδξ θάζδξ εκημπίγμκηαζ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο, μ 

μπμίμξ ήηακ ηεζπζζιέκμξ ηαηά πάζα πζεακυηδηα ήδδ απυ ηδκ ΠΔ ΗΗ πνχζιδ θάζδ, ακ 

υπζ κςνίηενα (εζη. 107-108). Ζ ΠΔ Η ή ΠΔ Η/ΗΗ ηεναιζηή είκαζ ζπεηζηά θίβδ ιε εθάπζ-

ζηα, απμζπαζιαηζηά ηιήιαηα ημίπςκ ηςκ ακηίζημζπςκ θάζεςκ. Θεςνείηαζ πζεακυ υηζ 

δ φζηενδ ΠΔ ΗΗ εβηαηάζηαζδ ηαηεθάιαακε ζπεδυκ ημ ζφκμθμ ηδξ ημνοθήξ, πενίπμο 

38,400η.ι. (Crouwel et al., 1998: 105). ηα ηέθδ ηδξ πενζυδμο δζαπζζηχκεηαζ ζηνχια 

ηαηαζηνμθήξ απυ πονηαβζά, ιε επαηυθμοεδ εβηαηάθεζρδ ημο πχνμο ηαζ επακαηαημί-

ηδζή ημο ηαηά ηδκ ΜΔΥ (Crouwel et al., 1997: 71-72). 

ηδ Β πθεονά ηδξ ημνοθήξ ημο θυθμο εκημπίζηδηακ ηιήιαηα μπφνςζδξ, απμ-

ζπαζιαηζηά δάπεδα ηαζ ημίπμζ μνεμβχκζςκ πζεακυηαηα ηηζνίςκ, εη ηςκ μπμίςκ έκα 

ημοθάπζζημκ είκαζ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ, μβηχδμοξ ηαηαζηεοήξ, πανυιμζαξ ιε ημο ηεί-

πμοξ, αθθά αζαθμφξ αηυια ηάημρδξ (Crouwel et al., 2001: 16. Crouwel et al., 2004: 

4). Δηηυξ αοηχκ, επζζδιάκεδηακ δζάθμνεξ μζηζζηζηέξ επζθάκεζεξ ιε ηεναιζηή ή/ηαζ 

θίεζκα ηέπκενβα ηαεχξ ηαζ απμννζιιαηζημί πζεακυηαηα θάηημζ ηςκ ζζημνζηχκ πνυκςκ 

(Crouwel et al., 1997: 52-53, 68. Crouwel et al., 2000: 58).  

Ζ απμηάθορδ ζημ Γενάηζ 
(Α13)

 ημο θίεζκμο μπονςιαηζημφ ηείπμοξ δζπθήξ υρε-

ςξ, βειζζιέκμ ιε αιιμπάθζημ (εζη. 108) απμηεθεί ιμκαδζηή πενίπηςζδ βζα ηδκ ΠΔΥ 

ηδξ Λαηςκίαξ (Crouwel et al., 2000: 58. MacVeagh-Thorne and Prent, 2009: 235-236). 

ημ ακεζηαιιέκμ ηιήια ημο, ζηδ Β πθεονά ημο θυθμο, (ζςγ. ιήη. 13ι. ημοθάπζζημκ, 



 

 38 

πάπ. 1,80-2ι.), δζαπζζηχεδηε εκζςιαηςιέκμ ιζηνυ δςιάηζμ ηδξ φζηενδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, 

ημ μπμίμ ηαηαζηνάθδηε απυ πονηαβζά. ημ εζςηενζηυ ημο απμηαθφθεδηακ πίεμζ, ιζ-

ηνυηενα αββεία ηαζ ζδιακηζηή πμζυηδηα πήθζκςκ ηαζκζχκ ιε πμθθαπθά ζθναβίζιαηα 

(εζη. 109) (Crouwel et al., 1997: 68. Crouwel et al., 2000: 60-61, 64, 67. Crouwel et al., 

2001: 14-16. Crouwel et al., 2002: 5-10).  

Γοηζηυηενα απμηαθφθεδηε δςιάηζμ ηηζνίμο (ημιή 17/11i, Πενζμπή Η) ηαθήξ 

ημζπμπμζίαξ απυ εοιεβέεεζξ πθίκεμοξ, ημ μπμίμ ηαζ αοηυ ηαηαζηνάθδηε απυ πονηαβζά 

ζηα ηέθδ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. ηζξ επζπχζεζξ ημο δαπέδμο εκημπίζηδηε ιεβάθμξ απμεδ-

ηεοηζηυξ πίεμξ “εκημζπζζιέκμξ” ζε πήθζκδ οπμδμπή ιζηνήξ θίεζκδξ ηοηθζηήξ πθαηθυν-

ιαξ,
29

 εναφζιαηα απυ ιενζημφξ αηυια πίεμοξ ηαζ ιζηνυηενα αββεία (εζη. 110). Σα 

ηεθεοηαία εεςνμφκηαζ υηζ ανίζημκηακ ημπμεεηδιέκα ζε νάθζ ή ζε υνμθμ ημο δςιαηίμο 

ή ημο ηηζνίμο (Crouwel et al., 1998: 96-99).  

οκμθζηά απυ ημοξ δφμ πνμακαθενεέκηεξ πχνμοξ εκημπίζηδηακ πεκήκηα πενί-

πμο ζθναβίζιαηα ημο ζδίμο πδθμφ, πθδκ εκυξ, ημ μπμίμ ακήηε ζε αββείμ ιεζαίμο ιεβέ-

εμοξ, δδθςηζηυ ίζςξ ηδξ εζζαβςβήξ ημο ζημκ μζηζζιυ. Παναηδνήεδηακ ανηεηέξ 

δζαθμνεηζηέξ πναηηζηέξ ζθνάβζζδξ, ζε ημοθάπζζημκ πέκηε πίεμοξ ηαζ πζεακυκ ζε ιζ-

ηνυηενα αββεία, μζ μπμίεξ ήηακ πανυιμζεξ ιε εηείκεξ ηδξ Λένκαξ ηδξ ακηίζημζπδξ πε-

νζυδμο (Weingarten, et al., 1999: 358-360, 361, 363). 

οκμθζηά ζανάκηα μπηχ πήθζκεξ ηαζκίεξ είπακ απμηοπχιαηα ζθναβίδςκ, απυ 

ηζξ μπμίεξ μνζζιέκεξ έθενακ ιέπνζ ηαζ ηέζζενα υιμζα. ε έλζ πενζπηχζεζξ ακαβκςνί-

ζηδηακ πανάθθδθα απυ ηδκ Λένκα ηαζ ζε ιία απυ ηδκ Πμθζυπκδ ηδξ Λήικμο (εζη. 

114α-δ). Ηδζαίηενδξ ζδιαζίαξ είκαζ ημ ζθνάβζζια ιε ηδ ιεβαθφηενδ πνήζδ ζημκ μζηζ-

ζιυ Γενάηζ 
(Α13)

, ημ μπμίμ έπεζ απμηφπςια ιίαξ δελζυζηνμθδξ ζαάζηζηαξ ζημ ηεκηνζηυ 

ηεηνάβςκμ (εζη. 113α). Πανάθθδθα αοημφ ακαθένμκηαζ ζηδκ Ακαημθία ηαζ ζηδκ Οζηία 

ηςκ Κενάιςκ ηδξ Λένκαξ. Σμ ζθνάβζζια ιε πανάθθδθμ ζηδκ Πμθζυπκδ ηδξ Μπθε Πε-

νζυδμο έπεζ, ιενζηχξ ζςγυιεκμ, ζπέδζμ ήθζμο (εζη. 113β, ημ 4
μ
 απυ ανζζηενά) (Weingar-

ten, et al., 1999: 365-368). 

Ζ πανμοζία απμεδηεοηζηχκ πχνςκ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ έκαξ ζε ηηίζια ημζκμ-

ηζημφ παναηηήνα (ηείπμξ), ιε ζθναβζζιέκα αβνμηζηά πνμσυκηα απμηεθεί ζαθή έκδεζλδ 

ηςκ παναβςβζηχκ-μζημκμιζηχκ ηαζ δζμζηδηζηχκ θεζημονβζχκ ημο μζηζζιμφ. Δπζπνμ-
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 ημ εζςηενζηυ ημο πίεμο οπήνπακ απακεναηςιέκμζ ζπυνμζ ζζηδνχκ ηαζ θνμφηςκ. Μεθέηδ ηςκ δεδμ-

ιέκςκ ηαηέδεζλε υηζ μ εκ θυβς πίεμξ είπε πνδζζιμπμζδεεί βζα απμεήηεοζδ πζεακυηαηα θαδζμφ, εκχ μζ 

ζπυνμζ απμηεθμφζακ ημ πενζεπυιεκμ ιζηνυηενςκ αββείςκ ημπμεεηδιέκςκ ρδθυηενα ημο πίεμο (Crou-

wel et al., 1998: 99). 
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ζεέηςξ, ηεζζάνα θίεζκα πδκζυζπδια ακηζηείιεκα (εζη. 120), ηα μπμία ενιδκεφμκηαζ ςξ 

αάνδ ζοβηεηνζιέκςκ οπμδζαζνέζεςκ ιμκάδαξ ιέηνδζδξ (Crouwel et al., 2005: 17-18) 

εκζζπφμοκ ηα παναπάκς.
30

 

Καηά πυζμ δ δζαπείνζζδ ηςκ αβαεχκ βζκυηακ απυ έκα άημιμ ή ιία μιάδα δεκ 

είκαζ ζαθέξ. Θεςνείηαζ πζεακυ υηζ ημ/ηα άημιμ/α ηαηείπε/ακ λεπςνζζηή ημζκςκζηή εέ-

ζδ. Σμ ζθνάβζζια ιε ηδ δελζυζηνμθδ ζαάζηζηα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Λένκαξ ΗΗΗC ηαο-

ηίγεηαζ ιε ηδκ φπανλδ ακενπυιεκδξ ημζκςκζηήξ εθίη, ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ μπμίαξ 

ανζζηυηακ δ ζθναβίδα (Weingarten, et al., 1999: 365-368). ημζπεία δζμζηδηζηήξ ελμο-

ζίαξ ή δναζηδνζμηήηςκ ιε δζαθμνμπμζδιέκδ ημζκςκζηή ζδιαζία ςξ πνμξ ημ θφθμ, ηδ 

ζοββέκεζα ή άθθεξ ζδζυηδηεξ δεκ είκαζ μναηά ζημκ μζηζζιυ, ιέπνζ ζηζβιήξ. Γζα πανά-

δεζβια ηα ηαηάθμζπα θάλεοζδξ θίεζκςκ ηεπκένβςκ πμο δζαπζζηχεδηακ ηαηά ηυπμοξ 

δεκ πανέπμοκ ανηεηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ αοηήξ.  

Αλίγεζ, υιςξ, κα ζδιεζςεεί υηζ έκα απυ ηνία ζθναβίζιαηα ημο δςιάηζμ ηδξ 

Πενζμπήξ Η, υπμο ακαβκςνίζηδηακ απμηοπχιαηα οθάζιαημξ πζεακυηαηα ςξ έκδεζλδ 

ηδξ πνήζδξ ημο ζηδ δζαδζηαζία ζθνάβζζδξ, θαίκεηαζ υηζ ηαηαδεζηκφεζ ιάθθμκ ημ ίδζμ 

ημ ζθναβζγυιεκμ πνμσυκ, θζκυ φθαζια πμθφ ηαθήξ πμζυηδηαξ (εζη. 115-117). Σμ ζημζ-

πείμ αοηυ εεςνείηαζ έιιεζδ έκδεζλδ παναβςβήξ οθακηχκ ζε αζμηεπκζηυ επίπεδμ ζημκ 

δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ, βζα πνχηδ θμνά ηαηά ηδκ φζηενδ ΠΔ ΗΗ θάζδ, πμθφ πνζκ 

ηδκ Μοηδκασηή πενίμδμ (Weingarten, et al., 1999: 363-365, 317-374). 

Ζ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή πνμέηηαζδ ημο εονήιαημξ αοημφ εα ιπμνμφζε κα 

μδδβήζεζ ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ φπανλδξ παναβςβήξ αζμηεπκζηχκ πνμσυκηςκ ρδθήξ πμζυ-

ηδηαξ, απυ πζεακυηαηα εζδζηεοιέκα άημια, ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ζηδκ πανμοζία ημζκςκζ-

ηχκ μιάδςκ ηαηακάθςζδξ «αηνζαχκ» αβαεχκ ηαζ εκυξ ακάθμβμο ειπμνζημφ δζηηφμο. 

Χζηυζμ, δ παναπάκς εηδμπή παναιέκεζ οπμεεηζηή, ηαεχξ ζημζπεζμεεηείηαζ ιυκμ απυ 

έκα έιιεζμ εφνδια, ιίαξ ιυκμ ανπαζμθμβζηήξ εέζδξ.  

Πνμπςνχκηαξ κμηζυηενα, ζηα Α ημο ιοπμφ ημο Λαηςκζημφ ηυθπμο, ηα θίβα 

ακεζηαιιέκα ΠΔ ηαηάθμζπα απυ ημκ Άγηο ηέθαλο 
(Α23)

 δεκ πθδνμθμνμφκ βζα ημκ 

πθήνδ μζηζζηζηυ ζπεδζαζιυ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. Καηά ηδκ ΠΔ Η θάζδ, ηα μζηήιαηα πζ-

εακυκ ηαηεθάιαακακ ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θυθμο, αάζεζ ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ θζβμ-

ζηχκ ηαζ απμζπαζιαηζηχκ ανπζηεηημκζηχκ ηαηαθμίπςκ ηαζ ηςκ απμεέζεςκ πμο 

πενζείπακ ιυκμ ηεναιζηή. Ακηίεεηα, ηαηά ηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ μ μζηζζιυξ επεηηείκεηαζ 
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 Βθ. επίζδξ ηεθ. 3.12. «Δπαθέξ-ακηαθθαβέξ», ζεθ. 51-52. 
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ζπεδυκ ζε υθμ ημκ θυθμ (εζη. 147). Σα ηηίνζα, δφμ μζημδμιζηχκ θάζεςκ, μνεμβχκζαξ 

ιάθθμκ ηάημρδξ, δεκ θαίκεηαζ κα δζαθένμοκ ζηα βεκζηά ηαηαζηεοαζηζηά ημοξ πανα-

ηηδνζζηζηά (Janko, 2008: 557-560), ακ ηαζ ζηαηζζηζηχξ ημ πθήεμξ ημοξ δεκ ανηεί βζα 

ζοιπενάζιαηα ημζκςκζηχκ δμιχκ. 

Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ιανηονμφκηαζ ζημκ μζηζζιυ είκαζ θάλεοζδ μρζακμφ, 

απυ ημ ανπζηυ ζηάδζμ ηδξ πνμεημζιαζίαξ ημο πονήκα έςξ ημ ηεθζηυ ενβαθείμ, ηαζ οθα-

κηζηή (πήθζκα ζθμκδφθζα ηαζ απμηφπςια οθάζιαημξ ζε αάζδ αββείμο). Ζ δζαζπμνά, 

ςζηυζμ, ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ηεπκένβςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηεναιζηήξ, δεκ μδδβεί ζηδκ 

ηαφηζζδ ελεζδζηεοιέκςκ πχνςκ ενβαζίαξ ή απμεήηεοζδξ, είηε ζε ημζκμηζηυ επίπεδμ 

είηε ζε επίπεδμ μζηζζηζηήξ ιμκάδαξ (Banks et al., 2008: 414-416).  

Πανμιμίςξ, μφηε ηα εζδχθζα οπμδδθχκμοκ ηάηζ ζπεηζηυ ιε ηδκ ζδεμθμβζηή ζδ-

ιαζία ηαζ ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημοξ, πένακ ηςκ κέςκ ηφπςκ πμο εζζάβμοκ βζα ηδκ ΠΔ ΗΗ, 

υπςξ βοκαζηείμο ζπήιαημξ Φ, εζδςθίμο ιε πυθμ ηαζ γςυιμνθμο πηδκυζπδιμο (εζη. 

148) (Banks et al., 2008: 412). Χζηυζμ, απυ ηα είημζζ πενίπμο πήθζκα εζδχθζα λεπςνί-

γεζ έκα γςυιμνθμ αμμεζδμφξ, ημ μπμίμ ίζςξ οπμδεζηκφεζ ηδ πνήζδ ημο οπμγοβίμο ζηδκ 

ηαθθζένβεζα ηδξ βδξ (εζη. 1485011) (Banks et al.: 2008: 414. Janko, 2008: 564). Πανάθ-

θδθα αοημφ ημο ηφπμο έπμοκ εκημπζζηεί ιυκμ ζηδκ ΠΔ Σζμφκβηζγα, δ φπανλδ ηςκ μ-

πμίςκ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ημζκςκζηχκ εθίη, ηαεχξ δ εηηνμθή ηαζ πνήζδ 

ηέημζςκ γχςκ εεςνείηαζ υηζ απαζημφζε μζημκμιζημφξ πυνμοξ πμο ιυκμ μνζζιέκμζ α-

βνυηεξ ηδξ πενζυδμο εα δζέεεηακ (Pullen, 1992: 53). 

ημ ηέθμξ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ μ μζηζζιυξ, έπεζηα απυ εηηεηαιέκδ πζεακυηαηα 

πονηαβζά, εβηαηαθείπεηαζ ηαζ επακαηαημζηείηαζ ζηα ηέθδ ηδξ ΠΔ ΗΗΗ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

θίβδ ηεναιζηή πμο απμηαθφθεδηε (Janko, 2008: 565-566). Καηά πυζμ ζηδκ κέα αοηή 

μζηζζηζηή πενίμδμ ηδξ εέζδξ δζαηδνείηαζ δ παθαζυηενδ πςνμηαλζηή μνβάκςζδ ηαζ ημζ-

κςκζηή δμιή ηδξ ημζκυηδηαξ δεκ είκαζ βκςζηυ. 

Σεθεοηαία εα ακαθενεμφκ ιενζηά ζδιακηζηά ζημζπεία βζα ημκ μζηζζιυ Πασιο-

πέηρη 
(Δ155)

, ηα μπμία ημζκμπμζήεδηακ ζπεηζηά πνυζθαηα ηαζ ιυκμ επζβναιιαηζηά. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ηαηααοεζζιέκδ πνμσζημνζηή εέζδ ζημ ΝΑ άηνμ ηδξ πενζμκήζμο ημο 

Μαθέα (εζη. 185), εκημπίζηδηε ημ 1967 ηαζ απμηοπχεδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1968 

(Harding et al., 1969). Μυθζξ ημ 2009 λεηίκδζε ενεοκδηζηυ πνυβναιια ημ μπμίμ πενζ-

θαιαάκεζ κέα ημπμβναθζηή απμηφπςζδ ηαζ ηνεζξ ιεθθμκηζηέξ ακαζηαθζηέξ πενζυδμοξ. 

Οζ κεχηενεξ πθδνμθμνίεξ ηάκμοκ θυβμ βζα έκακ μζηζζιυ πενίπμο 30.000η.ι., 

ανηεηά ιεβαθφηενμ απυ εηείκμκ ηδξ παθαζυηενδξ απμηφπςζδξ (εζη. 186), ιε ζπεδυκ 

πθήνδ μναηυ πμθεμδμιζηυ ζζηυ, ηηίνζα ακά ζοζηάδεξ, δνυιμοξ ηαζ οπαίενζμοξ πχ-
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νμοξ.
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 Χζηυζμ, είκαζ δφζημθμ κα πνμζδζμνζζημφκ πςνίξ ακαζηαθή μζ δζαθμνεηζηέξ 

μζηζζηζηέξ θάζεζξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. Ζ ηεναιζηή πμο ζοθθέπεδηε ηαθφπηεζ ημ πνμκζ-

ηυ εφνμξ απυ ηδ Σεθζηή Νεμθζεζηή έςξ ηαζ ηδκ Τπμιοηδκασηή επμπή. Νέμ ζημζπείμ 

βζα ηδκ ΠΔΥ ηδξ Λαηςκίαξ απμηεθεί μ εκημπζζιυξ εκυξ ιεβάθμο ηηζνίμο ηδξ πενζυδμο 

ιε ιεβανμεζδή ηάημρδ (Henderson, 2009, 9 Οηηςανίμο). 

Ζ ζδιαζία ηδξ εέζδξ είκαζ ιμκαδζηή ηαεχξ πανμοζζάγεζ ελαζνεηζηά ιαηνμ-

πνυκζα πνήζδ ηαζ ημ πνμκυιζμ ηδξ οπμεαθάζζζαξ πνμθφθαλδξ ηςκ ηαηαθμίπςκ απυ 

ιεηαβεκέζηενδ ακενςπμβεκή δζαηάναλδ. Οζ ιεθθμκηζηέξ ακαζηαθζηέξ ένεοκεξ εα ηα-

ηαδείλμοκ ηαηά πυζμ ημ ΠΔ αοηυ ιεβανυζπδιμ ηηίνζμ απμηεθεί ανπζηεηημκζηή δζαθμ-

νμπμίδζδ βζα ημκ μζηζζιυ Παοθμπέηνζ
(Δ155)

, έκακηζ ηςκ ηοπζηχκ ΠΔ ζοζζςιαηςιέκςκ 

ηηζζιάηςκ.
32

 Ακάθμβδξ ηάημρδξ ηηίζια, ακελάνηδημ ζημ πχνμ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ πο-

ηκά δμιδιέκεξ μζηζζηζηέξ κδζίδεξ, εκημπίγεηαζ ζηδκ Πμθζυπκδ ηδξ Πνάζζκδξ πενζυδμο, 

ημζκυηδηαξ ιε ζαθή ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή δζαζηνςιάηςζδ (Κμοηά, 199: 66, 69). 

 

Σαθζηέξ πναηηζηέξ 

Μυθζξ ζε πέκηε εέζεζξ έπμοκ εκημπζζηεί ηάθμζ ηδξ ΠΔΥ, απυ ηζξ μπμίεξ ηνεζξ 

έπμοκ ακαζηαθεί, Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

, Κμοθυαμοκμ 
(Α7)

 ηαζ Άβζμξ ηέθα-

κμξ
(Α23)

.
33

 Σμ ηαηά πάζα πζεακυηδηα ΠΔ κεηνμηαθείμ ηςκ 60 ιζηνχκ θαλεοηχκ εαθα-

ιμεζδχκ ηάθςκ ζηδκ παναθία Πμφκηα 
(Δ149)

 ηδξ πεδζκήξ πενζμπήξ Βάηζηα (εζη. 188-

189), απέκακηζ απυ ηδ κδζίδα Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

, δεκ έπεζ αηυια ακαζηαθεί (Harding et 

al., 1969: 127-132). ηδκ επζθακεζαηή εέζδ Αζςπυξ: Μπμγά 
(Δ133)

, φζηενα απυ θοζζηή 

ηαηαηνήικζζδ πθεονάξ ηδξ ιζηνήξ πενζμκήζμο, απμηαθφθεδηε έκαξ intra muros ηζ-

αςηζυζπδιμξ ηάθμξ, ιάθθμκ αηηένζζηδξ παζδζηήξ ηαθήξ (Εαααμφ, 2007: 419, οπμζ. 

28). 

                                                 
31

 Μεηαλφ ηςκ ηηζζιάηςκ έπμοκ εκημπζζηεί, ήδδ απυ ημ 1968, ανηεημί ηάθμζ, δ πνμκμθυβδζδ ηςκ μ-

πμίςκ δεκ είκαζ αέααζδ. Δλαζνμφκηαζ δφμ ΜΔ πίεμζ (Harding et al., 1969: 123-125). 

32
 Γείβια ζδζυηοπδξ ανπζηεηημκζηήξ, αθθά υπζ λεηάεανδξ πνμκμθυβδζδξ ζηδκ ΠΔΥ, απμηεθεί ημ ακελάν-

ηδημ ζημ πχνμ Κηίνζμ ΗΥ, ιε ιζηνέξ αρζδςηέξ ηυβπεξ ζηζξ ζηεκέξ πθεονέξ ημο (εζη. 187), μζ μπμίεξ ζοκ-

δέεδηακ ιε πζεακέξ ηεθεημονβζηέξ πναηηζηέξ (Harding et al., 1969: 120-121). 

33
 ηζξ ΠΔ εέζεζξ Γενάηζ 

(Α13)
 ηαζ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 

(Α8)
 δεκ έπμοκ ιέπνζ ζηζβιήξ εκημπζζηεί α-

κηίζημζπμζ πνμκμθμβζηά ηάθμζ. ηδκ εέζδ Φίθδζζ 
(Δ86)

 εεςνείηαζ πζεακυ υηζ ιία αηέναζδ πνυπμοξ πνμήθ-

εε απυ ΠΔ ηάθμ, εκχ μ ηζαςηζυζπδιμξ ζημκ Αζςπυ: Μπμγά 
(Δ133)

, εκημπίζηδηε φζηενα απυ θοζζηή 

ηαηαηνφικζζδ ηαζ εεςνείηαζ intra muros.. 



 

 42 

ηδ εέζδ Πειιάλα: Παιαηόθαζηρο 
(Α4)

 παναηδνείηαζ δ ηαθζηή πναηηζηή ηδξ 

πνήζδξ ηφιαςκ, ιμκαδζηή ιέπνζ ζηζβιήξ ζηδ Λαηςκία, ηαζ ιάθζζηα ζημκ ίδζμ θυθμ ιε 

ηα ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ ακηίζημζπδξ πενζυδμο. Οζ θίεζκμζ πενίαμθμί ημοξ ανίζημ-

κηαζ ζε άκδδνμ ηδξ ΒΑ πθαβζάξ, θίβμ παιδθυηενα απυ ημ ακαθενυιεκμ ΠΔ ΗΗ ηηίνζμ 

ηδξ ημνοθήξ, εκχ παιδθυηενα απυ αοημφξ ζηα Ν εκημπίγεηαζ δεφηενδ (;) μζηζζηζηή γχ-

κδ ηδξ ίδζαξ ηδξ πενζυδμο (εζη. 19). Γοζηοπχξ, δεκ οπάνπεζ δδιμζζεοιέκμ ημπμβναθζηυ 

ζπέδζμ ηδξ εέζδξ. Υςνμηαλζηά, ημ ζφκδεεξ βζα ηα ΠΔ κεηνμηαθεία είκαζ κα ανίζημ-

κηαζ ζε απυζηαζδ απυ ημκ μζηζζιυ ηαζ ιάθζζηα ανηεηέξ εηαημκηάδεξ ιέηνα (Pullen, 

1994: 126). 

Σαοηίγμκηαζ έλζ πενίαμθμζ, απυ ημοξ μπμίμοξ ημοθάπζζημκ μζ πέκηε ζοκδέμκηαζ 

ιε ηαθζηή πνήζδ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ υηζ ηαθφπημκηακ απυ ηφιαμοξ (εζη. 20-22). Σα 

ζημζπεία υιςξ δεκ είκαζ επανηή, ηαεχξ δεκ έπμοκ δδιμζζεοηεί ιε επζζηδιμκζηυ ηνυπμ. 

Γίκεηαζ ακαθμνά βζα εφνεζδ κεηνχκ καηά τώραν (εζη. 24) ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα εβπο-

ηνζζιμφξ ζε ιεβάθμοξ πίεμοξ. Ζ πνμκμθυβδζδ ηςκ αηηένζζηςκ, υπςξ παναηηδνίγμ-

κηαζ, ηαθχκ ζηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ έβζκε ιε αάζδ ηδκ ηεναιζηή πμο ανέεδηε ζε ζοκάθεζα 

ιε ημκ ή ημοξ πενζαυθμοξ (εζη. 23) (Spyropoulos, 1998: 37. Σμ Ένβμ ημο ΤΠΠΟ, 

1999: 83-84. 2000: 94. πονυπμοθμξ, 2002: 22). 

Άλζμξ ακαθμνάξ βζα ηζξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ απμηεθεί μ πενίαμθμξ, ζημ εζςηενζ-

ηυ ημο μπμίμο ακαζηάθδηε έκαξ ηεκηνζηυξ αυενμξ βειάημξ ζηάπηεξ ηαζ εναοζιέκα 

αββεία ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, ηονίςξ θζάθεξ (εζη. 20). Ο ακαζηαθέαξ εεςνεί υηζ πνυηεζηαζ 

βζα πζεακυ ηεθεημονβζηυ πχνμ πνμξ ηζιήκ ηςκ κεηνχκ ηαζ υπζ ηαθζημφ παναηηήνα, ηα-

εχξ δεκ εκημπίζηδηακ εκηαθζαζιμί.
34

 Ακάθμβμ ζημζπείμ δζεκένβεζαξ ηεθεημονβζχκ α-

πμηεθεί δ απμηάθορδ εκυξ αηυια αυενμο ηαηαζηεοαζιέκμο ζηδκ ελςηενζηή πθεονά 

θίεζκμο πενζαυθμο ηαζ εκυξ αοθαηζμφ ημ μπμίμ ζοκέδεε ημ ελςηενζηυ ιε ημ εζςηενζηυ 

ημο ηφιαμο (εζη. 22)  (Spyropoulos, 1998: 37. Σμ Ένβμ ημο ΤΠΠΟ, 1999: 83-84). 

οκμθζηά μζ θίεζκμζ πενίαμθμζ-ηφιαμζ, ιε ποηκή δζάηαλδ ζημ πχνμ, έπμοκ πα-

ναθθδθζζηεί απυ ημκ ακαζηαθέα ιε ημ κεηνμηαθείμ ζημ Νοδνί Λεοηάδαξ
35

 (Σμ Ένβμ 

ημο ΤΠΠΟ, 1999: 83. πονυπμοθμξ, 2002: 22). Σμ Νοδνί πενζθαιαάκεζ ζαθχξ πενζζ-

                                                 
34

 Σφιαμζ ιε ηεθεημονβζηυ ιάθθμκ παναηηήνα εκημπίγμκηαζ ζηζξ εέζεζξ Άθηδξ Οθοιπίαξ, Λένκα ηαζ 

Θήαα. Οζ δφμ πνχημζ πνμκζηά εκηάζζμκηαζ ζηα ηέθδ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, εκχ μ ηνίημξ βεκζηά ζηδκ ΠΔ ΗΗ 

(Forsén, 1992: 233. Cavanagh and Mee, 1998: 17). 

35
 Σαθζημί ηφιαμζ ηδξ ΠΔΥ έπμοκ απμηαθοθεεί ζηδκ Οθοιπία, εέζδ Νέμ Μμοζείμ (ΠΔ ΗΗΗ θάζδξ) 

(Forsén, 1992: 235) ηαζ πζμ πνυζθαηα ζηδ Υαθηζδζηή, εέζδ Κνζανίηζζ οηζάξ (εζη. 27) (Αζμοπίδμο, 

Μακηάγδ ηαζ Σζμθάηδξ, 2008: 269-282). 
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ζυηενμοξ ηαθζημφξ ηφιαμοξ, 33 ζημκ ανζειυ, ιε ζοκμθζηά 62 ηαθέξ εκήθζηςκ ηαζ παζ-

δζχκ ζε εαθάιμοξ, ηζαςηζυζπδιμοξ, απθμφξ θάηημοξ ηαζ πίεμοξ (εζη. 25-26). Οζ ηαθέξ 

πενζηθείμκηακ απυ θίεζκμ ημίπμ ηαζ ηαθφπημκηακ απυ ζςνυ θίεςκ ηαζ πχιαημξ, ιε 

δζάιεηνμ πμο ηοιαίκμκηακ απυ 2,7ι. έςξ 9,6ι. (Forsén, 1992: 235), υθεξ ηδξ ΠΔ ΗΗ 

θάζδξ
36

 (Kilian-Dirlmeier, 2008: 153).  

Ο ακαζηαθέαξ ηδξ θαηςκζηήξ εέζδξ εεςνεί υηζ ζημοξ ηφιαμοξ εκηαθζάζηδηακ 

μζ δβειυκεξ ηδξ ΠΔ ημζκυηδηαξ, παναθθδθίγμκηάξ ημοξ ιε ηζξ πθμφζζεξ ηαθέξ ηδξ ημζ-

κυηδηαξ ηδξ Λεοηάδαξ. Πνυηεζηαζ, άναβε, υκηςξ βζα έκακ πχνμ εκηαθζαζιμφ ιίαξ α-

κχηενδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ, δ μπμία πνμαάθθεηαζ ηαζ ελαίνεηαζ απυ ημκ δζαθμνεηζηυ 

ανπζηεηημκζηυ ηφπμ ηαζ ηδ εέζδ ηςκ ηάθςκ ηδξ ζημκ ίδζμ θυθμ ιε ημκ μζηζζιυ, αθθά 

ζε ορδθυηενμ απυ αοηυκ ημπμβναθζηυ επίπεδμ; 

Κάηζ ηέημζμ δεκ ιπμνεί κα επζαεααζςεεί. ημοξ ηφιαμοξ ηδξ Πεθθάκαξ: Παθαζ-

μηάζηνμο 
(Α4)

 δεκ ακαθένμκηαζ ηηενίζιαηα απυ πμθφηζιεξ ή διζπμθφηζιεξ ηαζ ελςηζ-

ηέξ πνχηεξ φθεξ, μφηε ζε πμζυηδηα ή πμζυηδηα, υπςξ ζημ Νοδνί. Οφηε επζζδιάκεδηακ 

«ζδζαίηενεξ» ηαθζηέξ πναηηζηέξ, υπςξ ηδξ ηεθεημονβζηήξ πονάξ ιένμξ ηςκ ηηενζζιά-

ηςκ (Kilian-Dirlmeier, 2008: 152, 154). Δπίζδξ, δεκ ακαθένεηαζ δζαπςνζζιυξ ηςκ ηφι-

αςκ ζε μιάδεξ ηαζ ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζδ ηςκ εκηαθζαζιέκςκ ιε αάζδ ηα 

ανπζηεηημκζηά παναηηδνζζηζηά (ιέβεεμξ, ηαηαζηεοή, εέζδ εκηυξ ημο ηφιαμο ή ζε ζπέ-

ζδ ιε αοηυκ) ηαζ ηα πθμφζζα ηηενίζιαηα (Cavanagh and Mee, 1998: 18, 124, 128-

129). ηδ θαηςκζηή εέζδ δεκ είκαζ δζαζαθδκζζιέκμ πυζεξ ηαθέξ πενζείπακ μζ έλζ θίεζ-

κμζ πενίαμθμζ ηαζ πμζεξ απυ αοηέξ ήηακ ηηενζζιέκεξ ηαζ πμζεξ υπζ. Άθθμζ ΠΔ ηάθμζ δεκ 

έπμοκ απμηαθοθεεί ιέπνζ ζηζβιήξ ζημ θυθμ ή ημκηά ζε αοηυκ. Μήπςξ ηεθζηά πνυηεζ-

ηαζ βζα κεηνμηαθείμ ζοκμθζηά ηδξ ημζκυηδηαξ; Ζ εηδμπή αοηή έπεζ εεςνδεεί πζεακή 

(Cavanagh and Mee, 1998: 124-125). 

Πνυζθαηα, αιθζζαδηήεδηε αηυια ηαζ μ ηαθζηυξ παναηηήναξ ηςκ θίεζκςκ πε-

νζαυθςκ ηδξ Πεθθάκαξ: Παθαζμηάζηνμο 
(Α4)

. Δνιδκεφηδηακ ςξ ηαηάθμζπα μζηζχκ, πς-

νίξ ςζηυζμ κα αζηζμθμβείηαζ πεναζηένς δ άπμρδ αοηή (Zavvou, 2009: 33, οπμζ. 19). 

Γζα ιζα αηυιδ θμνά βίκεηαζ επζηαηηζηή δ δδιμζίεοζδ ηδξ εέζδξ. 

                                                 
36

 Ζ πνμκμθυβδζδ ζηδνίπεδηε, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ζηα ηοηθαδζηήξ πνμέθεοζδξ ή ηοηθαδζημφ ηφπμο 

ηηενίζιαηα. Παθαζυηενεξ απυρεζξ βζα ηδκ πνμκμθυβδζδ ημοξ αθ. Forsén, 1992: 235, οπμζ. 34. 
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Νμηζυηενα, ζηδκ ηεκηνζηή ημζθάδα ημο Δονχηα, ζημκ μζηζζιυ ημο Κοσθόβοσ-

λοσ 
(Α7)

 ακήημοκ ιυθζξ ηνεζξ ΠΔ ηαθέξ ζε απθμφξ θάηημοξ,
37

 μζ μπμίεξ πζεακυκ ήηακ 

intra muros, ακ ηαζ λεηάεανμ μζηζζηζηυ ζπέδζμ ηαζ ζαθή ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα δεκ 

δζαπζζηχκμκηαζ ιέπνζ ζηζβιήξ. Σμ δείβια είκαζ πμθφ ιζηνυ βζα κα επζζδιακεμφκ ζημζ-

πεία ημζκςκζηχκ δμιχκ. Οζ δφμ θάηημζ πενζέπμοκ απυ έκακ εκήθζηα (G1 ηαζ G2) ηαζ μ 

ηνίημξ (G3) έκα παζδί. Μυκμ δ ιία εκήθζηδ ηαθή (G2) ήηακ ηηενζζιέκδ ιε έκα ΠΔ ΗΗ 

ηφπεθθμ (Renard, 1989: 37-38). Οπςζδήπμηε ακαιέκμκηαζ κέα ζημζπεία ηαεχξ μζ ακα-

ζηαθέξ ηαζ δ ιεθέηδ ημο οθζημφ ζοκεπίγμκηαζ. 

ζμκ αθμνά ημοξ 17 ΠΔ ηάθμοξ απυ ημκ μζηζζιυ ημο Αγίοσ ηεθάλοσ 
(Α23)

, δ 

αηνζαήξ πνμκμθμβζηή έκηαλδ ηαζ ζοζπέηζζή ημοξ ζηζξ θάζεζξ ηδξ πενζυδμο δεκ είκαζ 

επανηχξ εθζηηή. Μυθζξ πέκηε ηαοηίγμκηαζ ςξ ΠΔ ΗΗ ηαζ μζ οπυθμζπμζ είηε πνμκμθμβμφ-

κηαζ ςξ πζεακμί ΠΔ, είηε ελίζμο πζεακμί ΜΔ ή ζηδκ ιεηάααζδ ηςκ δφμ πενζυδςκ. Ζ 

αδοκαιία αηνζαέζηενδξ πνμκμθυβδζδξ μθείθεηαζ, ηονίςξ, ζηδ δζαηαναβιέκδ ζηνςια-

ημβναθία, ζηζξ αηηένζζηεξ ηαθέξ ηαζ ζηδ ιδ πνμκμθμβζηά δζαηνζηή ηοπμθμβία μνζζιέ-

κςκ ηηενζζιάηςκ (Taylor, 1972: 208-222). Χζηυζμ, πένακ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ 

δοζημθζχκ, μζ εκ θυβς ηαθέξ εεςνμφκηαζ intra muros, ζφβπνμκεξ ηςκ ΠΔ Η-ΗΗ μζηζζηζ-

ηχκ ηαηαθμίπςκ (εζη. 147).  

Ο επζηναηέζηενμξ ηαθζηυξ ανπζηεηημκζηυξ ηφπμξ είκαζ αοηυξ ημο απθμφ θάη-

ημο, εκχ μ ηζαςηζυζπδιμξ ηαζ μ θάηημξ ιε θίεζκμ πενίαμθμ ακήημοκ ζηζξ πενζπηχζεζξ 

πμο δεκ πνμκμθμβμφκηαζ ιε αηνίαεζα. Οζ πενζζζυηενμζ πενζεθάιαακακ απυ ιία ηαθή, 

ζε ζοκεζηαθιέκδ ή εθαθνά ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ, ιε ιία ιυκμ εηηάδδκ εκαπυεεζδ κε-

ηνμφ, δ μπμία ακήηεζ ζηζξ ιδ πνμκμθμβζηά αέααζεξ ηαθέξ. Ο πνμζακαημθζζιυξ ημο 

ζχιαημξ ήηακ ιάθθμκ ηοπαίμξ ηαζ πμοεεκά δεκ δζαπζζηχεδηε ηαφζδ κεηνμφ ή ακαημ-

ιζδή (Taylour and Janko, 2008: 142). 

Ζ ακενςπμθμβζηή ιεθέηδ ηαηέδεζλε 11 κήπζα ηαζ μπηχ εκήθζηεξ. Απυ ηζξ παζ-

δζηέξ ηαθέξ, ζε ηνεζξ ιυκμ πενζπηχζεζξ ήηακ δζαηνζηυξ μ ανπζηεηημκζηυξ ηαθζηυξ ηφ-

πμξ, έκαξ θάηημξ ηαζ δφμ ηζαςηζυζπδιμζ. Οζ εκήθζηεξ είπακ εκηαθζαζηεί ζε απθυ 

θάηημ ή ηάης απυ θίεζκμ ζςνυ (Taylour and Janko, 2008: 142). 

οκμθζηά, μπηχ ηαθέξ δζέεεηακ ηηενίζιαηα, έκα ή δφμ πήθζκα αββεία, ηονίςξ 

ακμζπημφ ζπήιαημξ. Απυ αοηέξ, ιυθζξ δφμ ήηακ παζδζηέξ ηαζ ιάθζζηα ζε ηζαςηζυζπδιμ 

                                                 
37

 ΠΔ ηεναιζηή ακαθένεηαζ ζε ζπέζδ ιε ιία αηυια ηαθή, ζε απθυ θάηημ, ηςκ κεχηενςκ μθθακδζηχκ 

ακαζηαθχκ. ημ επζθακεζαηυ πχια, πμο ζηέπαγε ημκ ηάθμ, εκημπίζηδηε κεμθζεζηυ ακηνζηυ εζδχθζμ. 

Γεκ βίκεηαζ ζαθέξ εάκ υκηςξ πνυηεζηαζ βζα ΠΔ ή πνςζιυηενδ ηαθή (Cavanagh et al., Yearly reports 2002: 

5-6). 
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ηάθμ (ζηδ ιία ανέεδηε ηφπεθθμ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ). Γζαθμνμπμίδζδ ςξ πνμξ ηδκ 

ηαηδβμνία ηςκ ηηενζζιάηςκ εκημπίζηδηακ ζε ηνεζξ ηαθέξ εκδθίηςκ, μζ μπμίεξ υιςξ 

εεςνμφκηαζ πζεακέξ ΠΔ. ηδ ιία είπακ εκαπμηεεεί θίεζκα ενβαθεία, ζηδ δεφηενδ έκα 

γεφβμξ πάθηζκςκ εκςηίςκ (A10) ηαζ ζηδ ηνίηδ δφμ αββεία, ιία θεπίδα μρζακμφ ηαζ δφμ 

πάθηζκεξ ηνζπμθααίδεξ. Σμ έκα απυ ηα αββεία πενζείπε θίβα εαθάζζζα υζηνεα (Taylour 

and Janko, 2008: 142). 

Ακ ηαζ μζ παναπάκς δζαπζζηχζεζξ οπμδεζηκφμοκ μνζζιέκμοξ ζοζπεηζζιμφξ ιε-

ηαλφ φπανλδξ ηηένζζδξ, ηαθζημφ ηφπμο ηαζ δθζηίαξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ ιπμ-

νμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ, ηαεχξ ημ ζηαηζζηζηυ δείβια είκαζ ιζηνυ ηαζ υπζ ζαθχξ 

πνμκμθμβδιέκμ.
38

 Χζηυζμ, ακαθμβζγυιεκμζ παναιέηνμοξ υπςξ δ δαπάκδ πνυκμο, εν-

βαζίαξ ηαζ ακάθμβμο ηυζημοξ (Wright, 1987: 177-179), μζ δφμ παζδζηέξ ηηενζζιέκεξ 

ηαθέξ ζε ηζαςηζυζπδιμοξ ηάθμοξ ίζςξ οπμδδθχκμοκ ηδκ «μζημκμιζηή» εοπένεζα ηςκ 

μζημβεκεζχκ ημοξ, έκακηζ ηςκ άθθςκ μζ μπμίμζ εκηαθίαζακ ηα παζδζά ημοξ ζε πζμ «εο-

ηεθείξ» απθμφξ θάηημοξ.  

Απυ ηδκ άθθδ, πχξ ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ μζ intra muros ηαθέξ εκδθίηςκ; 

ηδκ Αζίκδ μζ ηαθέξ εκηυξ ημο μζηζζιμφ αθμνμφζακ ιμκυ παζδζά, οπμεέημκηαξ ημκ 

εκηαθζαζιυ εκδθίηςκ ζε κεηνμηαθεία (Pulen, 1994: 122). Σμ ίδζμ παναηδνείηαζ ηαζ 

ζηδκ ΠΔ ΗΗΗ Λένκα (Voutsaki, 2004α: 352). ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 απυ ηζξ μπηχ «ε-

κηυξ ηςκ ηεζπχκ» εκήθζηεξ ηαθέξ, μζ έλζ ήηακ ηηενζζιέκεξ. Άναβε, δ πανμοζία πάθηζ-

κςκ ακηζηεζιέκςκ ζε δφμ απυ αοηέξ (πζεακέξ ΠΔ), ηνζπμθααίδςκ ηαζ εκςηίςκ, 

θακενχκμοκ ημζκςκζηυ βυδηνμ ηαζ πζεακή ημζκςκζηή δζαζηνςιάηςζδ, εάκ ακαθμβζ-

ζημφιε ηδ ζδιαζία ηςκ ιεηάθθςκ βζα ηδκ πενίμδμ αοηή; 

Ζ ακαζηαθή ιεβαθφηενδξ έηηαζδξ ζημ θυθμ ηαζ μ εκημπζζιυξ κέςκ ηαθχκ, 

ίζςξ ηαζ ημο κεηνμηαθείμο, ημοθάπζζημκ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, εα απμηάθοπηακ πενζζζυ-

ηενα ζημζπεία. Ο πθδεοζιυξ ημο ΠΔΥ μζηζζιμφ δεκ ιπμνεί κα ακηζζημζπεί ζε ιυθζξ 17 

κεηνμφξ. Μυκμ ιε αοηά ηα δεδμιέκα είκαζ ζπεδυκ ακέθζηηδ δ μνεή δζενεφκδζδ ηςκ 

ηαθζηχκ πναηηζηχκ ηαζ ηδξ πζεακήξ ελέθζλήξ ημοξ ηαηά ηδκ ηνίηδ πζθζεηία π.Υ. 

 

                                                 
38

 Ζ αηεθθανίμο πνμκμθμβεί ηζξ ΠΔ ηαθέξ ζηδκ ΠΔ ΗΗΗ θάζδ, εκχ δ Forsén ζηδκ ΠΔ ΗΗ (Forsén, 1992: 

107). 
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3.1.2. Γζαημζκμηζηά 

Οζηζζηζηή 

Ζ δζαζπμνά ηςκ εέζεςκ ηαηά ηδκ ΠΔΥ ζηδ Λαηςκία πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ, 

ηαεχξ παναηδνείηαζ εβηαηάζηαζδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ υπζ ιυκμ ηςκ πεδζκχκ ηαζ πανα-

εαθαζζίςκ πενζμπχκ αθθά ηαζ ηςκ διζμνεζκχκ (πάνηδξ 1).  

φιθςκα ιε ηδκ εηηεηαιέκδ επζθακεζαηή ένεοκα ηςκ Waterhouse ηαζ Hope 

Simpson, ηζξ δεηαεηίεξ 1930 ηαζ 1950, ημ μζηζζηζηυ ζφζηδια πμο είπε ζηζαβναθδεεί 

αθμνμφζε παιδθμφξ θυθμοξ, ηονίςξ, ζε πεδζκέξ ηαζ παναεαθάζζζεξ εηηάζεζξ. Με ε-

λαίνεζδ ηδκ πεδζάδα ηδξ πάνηδξ, ζηδκ εκδμπχνα, μζ οπυθμζπεξ ημο Έθμοξ, ηςκ Μμ-

θάςκ ηαζ ηςκ Βάηζηςκ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδκ αηημβναιιή ημο Λαηςκζημφ Κυθπμο. 

Δθάπζζηεξ εέζεζξ είπακ εκημπζζηεί αμνεζυηενα ηδξ πάνηδξ, ιία ιυθζξ ζε διζμνεζκή 

πενζμπή ιε πεδζκή έηηαζδ ζηζξ οπχνεζέξ ηδξ (Γενάηζ 
(Α13)

), θίβεξ πενζιεηνζηά ηδξ πεν-

ζμκήζμο Σαζκάνμο ηαζ μνζζιέκεξ αηυια ζηδκ ακαημθζηή πθεονά ηδξ πενζμκήζμο Μα-

θέα ημκηά ζηδ Μμκειααζζά (Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 168-170).  

ηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα ηαζ ζηζξ παναεαθάζζζεξ πεδζάδεξ ημο Έθμοξ ηαζ ηςκ 

Βάηζηςκ ιέπνζ πνυζθαηα παναηδνμφκηακ δφμ δζαθμνεηζηά ιμκηέθα μζηζζηζηήξ ακά-

πηολδξ. ηδκ πνχηδ πενζμπή, δζαπζζηχκμκηακ δζάζπανηεξ εέζεζξ, ιεβάθδξ ζπεηζηά έ-

ηηαζδξ (Κμοθυαμοκμ 
(Α7)

, Παθαζμπονβί 
(Α12)

, Άβζμξ Βαζίθεζμξ 
(Α14)

, Βμοκυ Πακαβζάξ 

(Δ77)
). Ακάθμβδ εζηυκα οπήνπε ηαζ ζηζξ Γ οπχνεζεξ ημο Πάνκςκα, ιε ιία ιυκμ εέζδ, ημ 

Γενάηζ 
(Α13)

.
39

 Ακηίεεηα, παναεαθάζζζα ζημ Έθμξ ηαζ κμηζυηενα ζηα Βάηζηα μζ ιεβα-

θφηενμζ μζηζζιμί, Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)40

 ηαζ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

 ακηίζημζπα, πθαζζζχκμ-

κηακ απυ άθθεξ ιζηνυηενδξ έηηαζδξ εέζεζξ (Mee, 2001: 10. Cavanagh et al, 2005: 6).   

Χζηυζμ, ημ εκηαηζηυ επζθακεζαηυ πνυβναιια ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 ζηδκ δ-

ιζμνεζκή πενζμπή ημο Πάνκςκα, ΒΑ ηδξ πάνηδξ, ηαηέδεζλε έκα μζηζζηζηυ ιμκηέθμ 

πανυιμζμ ιε αοηυ ηςκ παναεαθάζζζςκ πενζμπχκ ηδξ Λαηςκίαξ (Mee, 2001: 10). ο-

κμθζηά εκημπίζηδηακ 33 εέζεζξ ηαζ 26 αηυια ιε εθάπζζηα ΠΔ υζηναηα (εζη. 5α). Μυ-

θζξ ζε ιία απυ αοηέξ ακαβκςνίζηδηε ηεναιζηή ηδξ ιεηαααηζηήξ ΠΔ Η/ΗΗ θάζδξ. Οζ 
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 Ζ ζηναηδβζηή εέζδ ημο μζηζζιμφ, ζηδκ ηεκηνζηή Λαηςκία, ζοκίζηαηαζ ζημ υηζ ανίζηεηαζ ζε δφμ ζδ-

ιακηζηέξ “μδμφξ”, απυ ηζξ μπμίεξ δ ιία μδδβεί, ιέζς ημο Πάνκςκα, ζηδκ Α αζβαζαηή αηηή ηαζ δ άθθδ 

πνμξ ηα ΝΑ, ζηδκ πενζυκδζμ ημο Μαθέα. 

40
 Ζ ΠΔ εβηαηάζηαζδ ημο Άβζμο ηέθακμο 

(Α23)
 ηαηεθάιαακε μθυηθδνμ ημκ θυθμ, ιε ελαίνεζδ ημ Β ηαζ 

ΒΓ ηιήια ημο. Ζ ζοκμθζηή έηηαζή ημο, ακ ηαζ δεκ ιπμνεί κα εηηζιδεεί επαηνζαχξ, ηαεχξ ιυθζξ 587η.ι. 

έπμοκ ακαζηαθεί, οπμθμβίγεηαζ ζηα 1,4 - 2,65 εηη., αάζεζ ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ εονδιάηςκ (Janko, 2008: 

558-560). 
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οπυθμζπεξ εκηάζζμκηαζ ζηδκ ΠΔ ΗΗ πνχζιδ ή/ηαζ φζηενδ
41

 (Cavanagh and Crouwel, 

2002: 129-130, 133, 136. Cavanagh et al., 2005: 6). 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πνμακαθενεεζζχκ εέζεςκ εκημπίγεηαζ ζημ Ν/ΝΑ ηιήια 

ηδξ ενεοκδεείζαξ πενζμπήξ
42

 ηαζ ιε αάζδ ηδκ έηηαζδ ηςκ επζθακεζαηχκ εονδιάηςκ, 

ηονίςξ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, ηαηαδεζηκφεηαζ δ φπανλδ μζηζζηζημφ ιμκηέθμο ιε δφμ ημοθά-

πζζημκ επίπεδα ζενανπίαξ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηαζ ηδ εέζδ ημο Μεκεθάζμο 
(Α6)

.
43

 ημ 

ακχηενμ ημπμεεηείηαζ έκα ιζηνυ πςνζυ, δ εέζδ P284 
(Δ22)

, ιε έηηαζδ 1 εηη. ηαεχξ επί-

ζδξ αβνμζηίεξ ή άθθμο ηφπμο ιζηνέξ εβηαηαζηάζεζξ. Οζ εέζεζξ ηδξ ηαηχηενδξ ααειί-

δαξ πανμοζζάγμοκ δφμ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ςξ πνμξ ημ ιέβεευξ ημοξ,
44

 πςνίξ ςζηυζμ 

κα δζαηνίκμκηαζ ζενανπζηά απυ ημοξ ιεθεηδηέξ (Cavanagh and Crouwel, 2002: 130-

133. Cavanagh et al, 2005: 6). 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ δφμ δζαθμνεηζηέξ μζηζζηζηέξ μνβακχζεζξ, ηςκ δζάζπανηςκ 

ιεβάθςκ εέζεςκ ζηδκ ηεκηνζηή πεδζάδα ημο Δονχηα ηαζ ηςκ ιζηνυηενςκ ζενανπδιέ-

κςκ ζηδκ πνμακαθενεείζα ΒΑ διζμνεζκή πενζμπή, μ Mee ηζξ ζοκδέεζ ιε δφμ πζεακυκ 

δζαθμνεηζηά ιμκηέθα αβνμηζηήξ εηιεηάθθεοζδξ. Αδοκαηεί, υιςξ, κα ζηζαβναθήζεζ 

πεναζηένς ηζξ ζπέζεζξ ηςκ πενζμπχκ ζε δζμζηδηζηυ ή ημζκςκζηυ επίπεδμ, θυβς ηδξ α-

πμοζίαξ ανπαζμθμβζηχκ δεδμιέκςκ (Mee, 2001: 10). 

Ζ ημζθάδα, ςζηυζμ, ημο Δονχηα, υπςξ ακαθένεδηε ζημ ηεθ. 2, απμηεθεί έκα 

πενζαάθθμκ ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ δζαδμπζηέξ απμεέζεζξ αθθμοαζαηχκ ζγδιά-

ηςκ ηαηά ιήημξ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ, ηαζ ημθθμοαζαηχκ ημκηά ζημοξ πνυπμδεξ 

ηςκ μνεζκχκ υβηςκ ημο Σατβέημο ηαζ Πάνκςκα. Σμ βεβμκυξ υηζ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

πάνηδξ εκημπίγμκηαζ μοζζαζηζηά εέζεζξ ιυκμ ζε ορχιαηα (Μεκεθάζμ 
(Α6)

, Κμοθυ-

αμοκμ 
(Α7)

, Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

, Παθαζμπονβί 
(Α12)

, Ακεμπχνζ 
(Α16)

) δεκ εα 

πνέπεζ κα απμννίπηεζ ηδκ πζεακυηδηα φπανλδξ ιζηνυηενςκ πεδζκχκ εέζεςκ βφνς απυ 

αοηέξ, μζ μπμίεξ ζήιενα ανίζημκηαζ εαιιέκεξ ζηζξ πμηάιζεξ επζπχζεζξ. ε ιζα ηέημζα 
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 Πένακ ηδξ ηεναιζηήξ (ΠΔ ΗΗΗ ηεναιζηή δεκ ακαβκςνίζηδηε) εκημπίζηδηακ πεθέηεζξ, ιοθυθζεμζ ηαζ 

πμζυηδηεξ μρζακμφ (Cavanagh and Crouwel, 2002). 

42
 Πνυηεζηαζ βζα εδάθδ ηα μπμία εεςνμφκηαζ πενζζζυηενμ πνυζθμνα βζα ηαθθζένβεζα. Ακηίεεηα, ζημ Γ 

ηαζ ΝΓ ηιήια εκημπίζηδηακ ιυθζξ δφμ εέζεζξ ηαζ θίβεξ αηυια ζηα Β/ΒΑ. Ζ απμοζία, ςζηυζμ, αοηή 

ιπμνεί κα μθείθεηαζ ηαζ ζημ ιεβάθμ πμζμζηυ δζάανςζδξ πμο παναηδνήεδηε. 

43
 Λίβα ζπεηζηά υζηναηα ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ έπμοκ εκημπζζηεί ζημ θυθμ ημο Αεημφ (επίζδξ ηαζ ηνία ηδξ 

Σεθζηήξ ΝΛ) (Catling, 2009: 194-195, 197, 323-324) ηαζ ζε έκα αηυια φρςια κμηζυηενα (Shipley, 

1996: 403-404), αθ. ζπεηζηά Μένμξ Β, Πανάνηδια: Μεκεθάζμ 
(Α6)

 ηαζ Μεκεθάζμ-Ν θυθμξ 
(Δ64)

. 

44
 Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ εέζεςκ αοηχκ έπεζ έηηαζδ 0,1 εηη. ή θζβυηενμ, εκχ ιυθζξ εθηά εέζεζξ 

ηοιαίκμκηαζ απυ 0,2 έςξ ηαζ 0,7 εηη. (Cavanagh and Crouwel, 2002: 130-132). 
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πενίπηςζδ ημ μζηζζηζηυ ζφζηδια ημο Πάνκςκα, ηςκ ιζηνχκ δδθαδή αβνμηζηχκ εέζε-

ςκ, δεκ εα ήηακ ιμκαδζηυ, αθθά εκδεπμιέκςξ εα απμηεθμφζε πνμέηηαζδ εηείκμο ηδξ 

πεδζάδαξ πνμξ ιεβαθφηενα ορυιεηνα.  

ηδκ πενζμπή ημφνα, ημκηά ζημ Αιοηθαίμ, ζπεηζηά πνυζθαηα δζαπζζηχεδηε 

επζθακεζαηά δ φπανλδ εκυξ ιζηνμφ μζηζζιμφ ζε θμθίζημ, ημφνα: Άβζμξ Γεχνβζμξ 

(Δ75)
, πθδζίμκ εκυξ άθθμο ιεβαθφηενμο, Βμοκυ Πακαβζάξ 

(Δ77)
 (εζη. 106). Σμ ζημζπείμ 

αοηυ μδήβδζε ζηδκ πνυηαζδ ημο ιμκηέθμο ηδξ ηεκηνζηήξ εέζδξ ιε άθθεξ ιζηνυηενεξ 

δμνοθμνζηέξ (Banou, 1999: 70), εκζζπφμκηαξ ηδκ παναπάκς εηδμπή. Ζ ακάθοζδ ηςκ 

αζηζχκ ηαζ απμηεθεζιάηςκ ιζαξ ηέημζαξ μζηζζηζηήξ επζθμβήξ δεκ είκαζ μνευ κα ακαθο-

εεί, ηαεχξ βζα ηδκ χνα θείπμοκ ηα ακάθμβα ανπαζμθμβζηά δεδμιέκα. Χζηυζμ, εα ιπμ-

νμφζε κα επζζδιακεεί δ ακάβηδ αθθά ηαζ δ δοκαηυηδηα αβνμηζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ 

εδαθχκ ηαζ ζε ιεβαθφηενα ορυιεηνα, ηαηά ηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ, βεβμκυξ πμο παναπέιπεζ 

ζε πθδεοζιζαηή ηαζ μζημκμιζηή ακάπηολδ. 

Γζα ημ ηέθμξ ηδξ ΠΔ πενζυδμο ηα ζημζπεία είκαζ θίβα, ακ ηαζ έπμοκ ειπθμοηζ-

ζηεί ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ. Δθάπζζηδ ΠΔ ΗΗΗ/ME I ηεναιζηή εκημπίγεηαζ ζε επζ-

πχζεζξ ημο Άβζμο ηέθακμο 
(Α23)

 ηαηά ηδκ επακεβηαηάζηαζδ, φζηενα απυ ειθακή ίπκδ 

ηαηαζηνμθήξ ηαζ πονηαβζάξ ζπεδυκ ζε υθα ηα ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ημο ηέθμοξ ηδξ ΠΔ 

ΗΗ θάζδξ (Zerner, 2008: 179-180. Janko, 2008: 565-566). ΠΔ ΗΗΗ ηεναιζηή, πζεακυκ ζε 

ζηνςιαημβναθδιέκεξ επζπχζεζξ, εκημπίγεηαζ ζημ θυθμ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 

(Buschor, 1927: 5-9. Renard, 1995: 81), εκχ επζθακεζαηχξ έπεζ ακαβκςνζζηεί ζε ηέζ-

ζενζξ ημοθάπζζημκ εέζεζξ, ημφνα: Άβζμξ Γεχνβζμξ 
(Δ75)

, Βμοκυ Πακαβζάξ 
(Δ77)

, Αζς-

πυξ: Μπμγά 
(Δ133)

, Γαζιμκία: Καζηέθθζ 
(Δ137)

 ηαζ Μαονμαμφκζ 
(Δ113)

 (Banou, 1999: 70-

79). 

 

Δπαθέξ-Ακηαθθαβέξ 

Γζα ηζξ επαθέξ ιεηαλφ ηςκ μζηζζιχκ ηδξ Λαηςκίαξ, ηαεχξ ηαζ ιε ημκ εονφηενμ 

δπεζνςηζηυ ηαζ κδζζςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ, μζ πενζζζυηενεξ έιιεζεξ πθδνμθμνίεξ 

πνμένπμκηαζ απυ ηζξ εέζεζξ Γενάηζ 
(Α13)

 ηαζ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

. Πχξ αοηέξ δζαιμνθχ-

κμκηαζ ηαζ πχξ εκδεπμιέκςξ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ηςκ ημζκμηή-

ηςκ είκαζ δφζημθμ κα ακζπκεοεεί ιε αάζδ ηα οπάνπμκηα ζημζπεία. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ μζηζζιχκ ηδξ Λαηςκίαξ, 

ζοκδευιεκμ ιε ηδκ παναβςβή ηαζ μζημκμιία, απμηεθεί δ θεβυιεκδ ηεναιζηή «Γενάηζ». 

Γζαηνίκεηαζ βζα ηδκ ακάβθοθδ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο αββείμο ιε ηοθζδςηά ζδιάδζα 

(plastic smear marks), ζοπκά ζοκδοαζιέκα ιε πθαζηζηέξ θεπηέξ ηαζκίεξ πμο έπμοκ είηε 
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δαηηοθζηά απμηοπχιαηα είηε ηάεεηεξ εβπανάλεζξ (εζη. 111). Ζ πθαζηζηή αοηή δζαηυ-

ζιδζδ παναηδνείηαζ ιε δζάθμνμοξ ζοκδοαζιμφξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, 

ζημοξ πίεμοξ ηαζ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ ζε αββεία υπςξ θζάθεξ, πνυπμοξ η.ά. (Crou-

wel et al., 1998: 100-101, 104-105. 2002: 10-24. 2006: 6-10, 10-12).  

Ανπζηά εκημπίζηδηε ζημ Γενάηζ 
(Α13)

 ηαζ ζπεηζηά πνυζθαηα ζημκ Αζςπυ: 

Μπμγά 
(Δ133)

 (Εαααμφ: 2007: 420) ηαζ ζημ Ακεμπχνζ 
(Α16)

 (Zavvou, 2009: 39). Ζ Εαα-

αμφ εεςνεί υηζ δ ηεναιζηή ηφπμο «Γενάηζ» απυ ημ Ακεμπχνζ είκαζ πνςζιυηενδ ηδξ 

ακηίζημζπδξ ημο μιχκοιμο μζηζζιμφ (Εαααμφ, 2007: 420, οπμζ. 31. 2009: 39). Πεναζ-

ηένς ένεοκεξ εα θςηίζμοκ ηαθφηενα ηζξ επαθέξ ιεηαλφ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ μζηζ-

ζιχκ ηαζ ημο ημζκςκζημφ πθαζζίμο ιέζα ζημ μπμίμ οζμεεημφκηακ ημζκμί ηφπμζ 

ηεναιζηήξ. 

Γίηηομ ζπέζεςκ εκημπίγεηαζ ηαζ ζηζξ επζθακεζαηέξ εέζεζξ ηδξ διζμνεζκήξ πενζ-

μπήξ ημο Πάνκςκα. Ζ εζηυκα ηδξ ιεζηηήξ αβνμηζηήξ ημοξ μζημκμιίαξ (απμεδηεοηζημί 

πίεμζ, ιοθυπεηνεξ, πεθέηεζξ) ζοιπθδνχκεηαζ ιε επαθέξ ιε ηδκ οπυθμζπδ Λαηςκζηή 

πενζμπή ηαζ ημκ εονφηενμ ΠΔ ΗΗ δπεζνςηζηυ πχνμ υπςξ ιανηονμφκ δ πνχηδ φθδ ημο 

μρζακμφ ηαζ δ πανυιμζα επζηναπέγζα ηεναιζηή (Dickinson, 1992: 109. Cavanagh and 

Crouwel, 2002: 133). ε ιία ιάθζζηα απυ αοηέξ εκημπίζηδηε ηαζ ιζκςίγμοζα ηεναιζ-

ηή. Θεςνείηαζ πζεακυ υηζ μζ ημζκυηδηεξ αοηέξ ζοκδέμκηακ ιεηαλφ ημοξ ζε εέιαηα πα-

ναβςβήξ, ηονίςξ ηδξ αββεζμπθαζηζηήξ (Cavanagh and Crouwel, 1996: 9). 

Μεθέηεξ ηδξ ΠΔ ΗΗ ηεναιζηήξ απυ ημ Κμοθυαμοκμ 
(Α7)

 ηαηαδεζηκφμοκ υηζ ιπμ-

νεί κα εκηαπεεί ζηδκ θεβυιεκδ κοινή ηδξ πενζυδμο ημο δπεζνςηζημφ πχνμο, ηονίςξ 

αάζεζ ηςκ θεπηυηεπκςκ αββείςκ ζεναζνίζιαημξ ηαζ ηαηακάθςζδξ ηνμθήξ ηαζ πμημφ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια μζ ναιθυζημιεξ θζάθεξ. Ακηίεεηα, παναηδνείηαζ ακμιμζμιμνθία 

ζηδκ πνδζηζηή πμκδνυημηηδ ηεναιζηή απμεήηεοζδξ ηαζ πνμεημζιαζίαξ ηνμθχκ (Mee, 

2009: 48).  

Δπμιέκςξ, εα ιπμνμφζε κα οπμηεεεί δ δζαιυνθςζδ εκυξ δζηηφμο επαθχκ ιέζα 

απυ ακηζηείιεκα ζπεηζγυιεκςκ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ, υπςξ είκαζ 

δ πανμπή/πνμζθμνά θαβδημφ ή πμημφ. Πανυιμζεξ, ίζςξ, πμθζηζζιζηέξ επζθμβέξ ζηα 

μζηζαηά ζηεφδ δζαπζζηχκμκηαζ ηαηά ηδκ ΜΔ πενίμδμ ηαζ ιεηέπεζηα ζηδκ ΤΔ, ιε ηδ 

δζαθμνά υηζ αοηέξ μζ πενζπηχζεζξ ζοκδέμκηαζ ιε ηεηιδνζςιέκεξ ηάζεζξ ημζκςκζηήξ δζ-

αθμνμπμίδζδξ (Nordquist, 1999, 2002α. Wright, 2004).
45

 Κάηζ ηέημζμ δεκ ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπεεί ιε αεααζυηδηα, αάζεζ ηςκ οπανπυκηςκ ζημζπείςκ, βζα ηζξ ΠΔ ΗΗ ημζκςκί-
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 Βθ. ζπεηζηά ηεθ. 1 ζεθ. 15. 
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εξ. Κνίκεηαζ, υιςξ, πζεακή δ ακάβηδ ακάπηολδξ δζαημζκμηζηήξ ζοκμπήξ ιέζς ημζκχκ 

ζηεοχκ (Rutter, 2001: 122). 

Δπζζηνέθμκηαξ ζηδ εέζδ Γενάηζ 
(Α13)

, δ απμηάθορδ ζοβηεηνζιέκςκ εονδιά-

ηςκ, πένακ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ ηαηαδεζηκουιεκςκ θεζημονβζχκ ημο μζ-

ηζζιμφ, ζηζαβναθμφκ έκα είδμξ επζημζκςκίαξ ζε ακηίζημζπμοξ ημιείξ ιε άθθεξ εέζεζξ 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο ίζςξ ηαζ ημο Αζβαίμο. Απυ ηα ζθναβίζιαηα ηδξ ΠΔ ΗΗ φζηενδξ θά-

ζδξ, ζε έλζ πενζπηχζεζξ έπμοκ ακαβκςνζζηεί ημκηζκά πανάθθδθα ιε ακηίζημζπα απυ 

ηδκ Λένκα ηαζ έκα απυ ηδκ Πμθζυπκδ ηδξ Μπθε Πενζυδμο. Σμ ζθνάβζζια ιε απμηφ-

πςια ζημ ηεκηνζηυ ηεηνάβςκμ ιίαξ δελζυζηνμθδξ ζαάζηζηαξ ανίζηεζ πανάθθδθα, πένα 

απυ ηδκ Οζηία ηςκ Κενάιςκ ζηδ Λένκα, ηαζ ζηδκ Ακαημθία (εζη. 114) (Weingarten, et 

al., 1999: 365-368). 

Αημθμφεςξ, ημ εβπάναηημ πενίαπημ απυ ζηεαηίηδ,
46

 ιμκαδζηυ ιέπνζ ζηζβιήξ 

ζημ πχνμ ηδξ Λαηςκίαξ, έπεζ ιυθζξ δφμ πανάθθδθα ζε εέζεζξ ηδξ Ανβμθίδαξ, ζηδκ Α-

ζίκδ ηαζ ζηδκ Μζδέα-Γεκδνά (εζη. 119). Καζ ηα ηνία ακηζηείιεκα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί 

ζε ιαφνμ ζηεαηίηδ, ιε πανυιμζμ ζπήια, δζαζηάζεζξ ηαζ δζαημζιδηζηά ιμηίαα, ηοπζηά 

ηδξ ΠΔΥ ζηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα, ζηζξ Κοηθάδεξ ηαζ ζηδκ Κνήηδ. Χξ πνμξ ηδκ πνμ-

κμθυβδζή ημοξ, αοηυ απυ ηδκ Αζίκδ εκημπίζηδηε ζε ανπαζμθμβζηυ ζφκμθμ ηδξ ΠΔ ΗΗ, 

εκχ ηδξ Μζδέαξ απμηεθεί επζθακεζαηυ εφνδια (Crouwel, 1999: 150-151). 

Πένακ ηδξ πνήζδξ ηςκ ηνζχκ ακηζηεζιέκςκ ςξ πενίαπηα, δεκ είκαζ βκςζηυ ηαηά 

πυζμ δζέεεηακ άθθδ πναηηζηή θεζημονβία ή/ηαζ ζδεμθμβζηυ παναηηήνα, υπςξ βζα πανά-

δεζβια απμηνμπασηυ. Ζ εηδμπή ηδξ πνήζδ ημοξ ςξ ζθναβίδεξ δεκ εεςνείηαζ πζεακή, 

ελαζηίαξ ημο υηζ θένμοκ εβπανάλεζξ ηαζ ζηζξ δφμ υρεζξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ ζφκδεεξ βζα 

ηα ζοβηεηνζιέκα ακηζηείιεκα ηδξ πενζυδμο πμο είκαζ δ ιία (Crouwel, 1999: 152). Συ-

πμξ παναβςβήξ ημοξ ηνίκεηαζ δ ΒΑ Πεθμπυκκδζμξ,
47

 πνμενπυιεκα ίζςξ απυ ημ ίδζμ 

ενβαζηήνζμ, δζηαζμθμβχκηαξ έηζζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ μιμζυηδηεξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ οπμ-
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 Δκημπίζηδηε ζημ ζηνχια ηαηαζηνμθήξ, ηδξ φζηενδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, ζημ εκζςιαηςιέκμ δςιάηζμ ημο 

ηείπμοξ. Δίκαζ επίπεδμ πθαηίδζμ, μνεμβχκζμο ζπήιαημξ, ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, ιε ζηνμββοθειέκεξ βςκίεξ 

ζηδ ιία ζηεκή πθεονά ηαζ μθυηθδνδ ηδκ άθθδ, ζημ ηέκηνμ ηδξ μπμίαξ έπεζ δζαιπενή μπή. ηδ ιία υρδ 

οπάνπεζ εβπάναηημ ζοκεπυιεκμ ιμηίαμ ζπείναξ ιε ηάεεηδ θμνά, έκα ιζηνυ ηνίβςκμ ηαζ διζηεθέξ ζςγυ-

ιεκμ βςκζχδεξ ιμηίαμ ζηα δζάηεκα, εκχ ζηδ άθθδ ζοκδοαζιυξ βναιιζηχκ ηαζ ηαιπφθςκ ιμηίαςκ. Μαγί 

ιε αοηυ απμηαθφθεδηε ηεναιζηή “Γενάηζ” ηαζ ιζηνή πμζυηδηα μρζακμφ ηαζ πονζηυθζεμο (Crouwel et 

al. 1997: 57. Crouwel, 1999). 

47
 Άθθμξ ηυπμξ πνμέθεοζδξ έπμοκ πνμηαεεί μζ Κοηθάδεξ ηαζ δ Κνήηδ (Crouwel, 1999: 152). 
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δδθχκμκηαξ επαθέξ ακάιεζα ζηζξ δφμ πενζμπέξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο (Crouwel, 1999: 

152. Crouwel, et al., 2004: 15). 

Πζεακή έκδεζλδ επαθχκ ημο ΠΔ μζηζζιμφ Γενάηζ 
(Α13)

 ιε ημ κυηζμ Αζβαίμ εες-

νείηαζ έκα ιζηνυ θίεζκμ αββείμ (εζη. 118), ημ μπμίμ εκημπίζηδηε ημκηά ζημ ηείπμξ ηδξ 

ΠΔ ΗΗ θάζδξ (Crouwel et al., 2005: 9).
48

 Σμ ιζηνμζημπζηυ ακμζπηυ αββείμ απυ ζενπα-

ηζκήηδ, ελαζνεηζηήξ ηεπκζηήξ, δεκ έπεζ πανάθθδθμ ζημκ δπεζνςηζηυ πχνμ. Γεκζηά ιπμ-

νεί κα εκηαπεεί ζε ιία μιάδα θίεζκςκ ηοάεςκ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ απυ ηα ηαθζηά, 

ηονίςξ, ζφκμθα ηδξ ιζκςζηήξ Κνήηδξ. Καηά πάζα πζεακυηδηα πνυηεζηαζ βζα εζζαβςβή 

απυ ηδ κήζμ ηδξ Πνμακαηημνζηήξ πενζυδμο ηαζ ακήηεζ ζηδκ ΠΜ ΗΗ θάζδ, βεβμκυξ πμο 

ημ ηαεζζηά ημ πνςζιυηενμ, ίζςξ, ιζκςζηυ εζζδβιέκμ ακηζηείιεκμ ζημκ εθθαδζηυ δπεζ-

νςηζηυ πχνμ (Crouwel et al., 2004: 13-17).  

Χζηυζμ, έκα ιυκμ ακηζηείιεκμ απυ ιαηνζκή πενζμπή δεκ απμηεθεί έκδεζλδ άιε-

ζςκ ή ηαζ έιιεζςκ μνβακςιέκςκ ζπέζεςκ ακηαθθαβχκ ή άθθμο ηφπμο. Ακ ηαζ δ ιζ-

κςζηή απμζηία ζημ κδζί ηςκ Κοεήνςκ ζδνφεηαζ ηαηά ηδκ ΠΔ ΗΗ/ΠΜ ΗΗ (Janko, 2008: 

565), ηεηιδνζςιέκεξ επαθέξ ιε θαηςκζηέξ ημζκυηδηεξ, δδθαδή ιε ημκ Άβζμ ηέθακμ 

(Α23)
, απμηηά απυ ηδκ ΜΔ Η-ΗΗ θάζδ ηαζ έπεζηα.

49
 Χζηυζμ, άβκςζημ παναιέκεζ ηαηά 

πυζμ οπήνπακ επαθέξ ιε ημκ ημκηζκυηενμ ΠΔ μζηζζιυ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

 ηαζ πυηε εκδε-

πμιέκςξ αοηέξ λεηίκδζακ. 

διακηζηά ςξ πνμξ ηδκ μζημκμιζηή ημοξ δζάζηαζδ, ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ηα 

ηέζζενα πδκζυζπδια θίεζκα ακηζηείιεκα (εζη. 120), επίζδξ απυ ημ Γενάηζ 
(Α13)

, εκχ δφμ 

αηυια, ακαθένεηαζ υηζ έπμοκ απμηαθοθεεί ζημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

, πςνίξ κα οπάν-

πμοκ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα ηεθεοηαία.  

Πανάθθδθα ηςκ πδκζυζπδιςκ θίεζκςκ ακηζηεζιέκςκ εκημπίγμκηαζ ζημκ ηεκηνζ-

ηυ ηαζ κυηζμ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ ηαεχξ ηαζ ζημ Αζβαίμ. Πνμένπμκηαζ, ηονίςξ, 

απυ μζηζζηζηά ζφκμθα ηδξ ΠΔ πενζυδμο, ιε ηδκ πθεζμρδθία ηςκ δδιμζζεοιέκςκ κα 

ακήημοκ ζηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ ηδξ ΒΑ Πεθμπμκκήζμο ηαζ θίβα απυ ηδκ Κνήηδ. Ζ ανπζηή 

ενιδκεία ημοξ, ςξ βμοδμπένζα βζα ηδ ζφκεθζρδ πνςζηζηχκ μοζζχκ, αιθζζαδηήεδηε 

απυ ζπεηζηή ιεθέηδ, δ μπμία ηαηέδεζλε ζπακζυηδηα ακάθμβςκ ζπκχκ ηαζ πνμηάεδηε δ 
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 Βνέεδηε ζηδκ Κεκηνζηή Πενζμπή ιέζα ζε απυεεζδ πεζιέκςκ πθίκεςκ απυ ηδκ ακςδμιή ημο ημίπμο 

30, ηιήια ημο ηείπμοξ ηδξ φζηενδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ (Crouwel et al., 2005: 9). Δίκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ 

ζενπαηζκήηδ, πςνίξ μναηά ίπκδ ηνοπακζμφ, ιζηνμζημπζηυ, ακμζπημφ ζπήιαημξ, ιε παιδθή αάζδ, ζηνμβ-

βοθυ ζχια ηαζ έζς κεφμκ πείθμξ, ηάης απυ ημ μπμίμ οπάνπμοκ ηέζζενζξ ζοιπαβείξ μνζγυκηζεξ πνμελέ-

πμοζεξ θααέξ.  

49
 Βθ. ζπεηζηά ηεθ. 3.2.2 «Δπαθέξ-Ακηαθθαβέξ» ζεθ. 77-78. 
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πνήζδ ημοξ ςξ αάνδ γοβανζάξ, αάζεζ ιεηνήζεςκ ημο αάνμοξ ημοξ (Rahmstorf, 2003: 

294-295). πεηζηέξ ιεηνήζεζξ πμο έβζκακ ζηα πδκζυζπδια απυ ημ Γενάηζ 
(Α13)

 ηαηέδεζ-

λακ υηζ πζεακυηαηα ειπίπημοκ ζε έκα αζβαζαηυ ιεηνζηυ ζφζηδια, ιε πνμέθεοζδ ηδκ 

Δββφξ Ακαημθή (Crouwel et al., 2005: 17-18).
50

 

Δάκ ημ ηεθεοηαίμ ζζπφεζ, οπμδεζηκφεηαζ δ ζοιιεημπή ημο μζηζζιμφ ζε έκα εο-

νφηενα μνβακςιέκμ μζημκμιζηυ ζφζηδια δζαηίκδζδξ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ, ήδδ 

απυ ηδκ ΠΔ ΗΗ φζηενδ θάζδ ζημ πχνμ ημο Αζβαίμο. Άναβε, ηα πανυιμζμο ζπήιαημξ 

θίεζκα ακηζηείιεκα απυ ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 οπμδδθχκμοκ ηάηζ ακάθμβμ; Πμζμξ, 

υιςξ, ή πμζα μιάδα είπε ζηδ δζηαζμδμζία ημο ηα παναπάκς αάνδ, είκαζ αδζεοηνίκζζημ. 

Πζεακυκ ηα πδκζυζπδια αοηά θίεζκα ηέπκενβα ανίζημκηακ ζηδκ ηαημπή ιίαξ ηεκηνζηήξ 

ανπήξ ή εκυξ «ζδζχηδ», βζα πανάδεζβια εκυξ ηεπκίηδ ή ειπυνμο. ηδκ ηεθεοηαία πενί-

πηςζδ ημ είδμξ ηδξ ζπέζδξ ημο ιε ηδκ πζεακή ηεκηνζηή ανπή παναιέκεζ άβκςζηδ. 

Ηδζαζηένςξ ζδιακηζηή είκαζ δ φπανλδ, πάθζ ζημκ μζηζζιυ Γενάηζ 
(Α13)

, ζθναβζ-

ζιέκςκ πνμσυκηςκ. Πένακ ηδξ ημζκμηζηήξ, εκδεπμιέκςξ, δζαπείνζζδξ ηςκ αβαεχκ 

(ζθναβζζιέκμζ πίεμζ ζημ μπονςιαηζηυ ηείπμξ), οπμδδθχκεηαζ ζπεδυκ a priori δ δζαηί-

κδζδ αοηχκ (Pullen, 2003: 34). Σμ ηεθεοηαίμ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ έκα ζθνάβζζια 

ζε πδθυ δζαθμνεηζηήξ ζφζηαζδξ έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ, ημ μπμίμ ακήηεζ ζε αββείμ πζ-

εακυκ εζζδβιέκμ (Weingarten et al., 1999: 362).  

ε πμζα ααειίδα ακηαθθαβήξ-ειπμνίμο αβαεχκ ακήηε ημ Γενάηζ 
(Α13)

 απμηεθεί 

εέια δζενεφκδζδξ. Οπςζδήπμηε, βζα ηδκ ηαηακυδζδ εκυξ ηέημζμο μζημκμιζημφ δζηηφμο 

ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ πνμεηηάζεχκ ημο απαζημφκηαζ πενζζζυηενα ζημζπεία. Σμ ζθνάβζ-

ζια ιε ηδ ζαάζηζηα, ημ μπμίμ ζηδ Λένκα οπμδεζηκφεζ ηδκ φπανλδ ημζκςκζηήξ εθίη, 

πζεακυκ ηαζ ζημκ μζηζζιυ ηδξ Λαηςκίαξ κα ζημζπεζμεεηεί ακάθμβδ ημζκςκζηή δζαθμ-

νμπμίδζδ. 

Απυ ηζξ οπυθμζπεξ θίβεξ ηαζ ζε ιζηνή έηηαζδ ακεζηαιιέκεξ ΠΔ εέζεζξ ηδξ Λα-

ηςκίαξ, δεκ οπάνπμοκ ζαθή ζημζπεία ειπμνζημφ δζηηφμο. ηδκ επζθακεζαηή εέζδ ημο 

Αζφπού: Μποδά 
(Δ133)

, ζπεηζηά πνυζθαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ζοθθμβήξ εονδιάηςκ έ-

πεζηα απυ θοζζηή ηαηαηνήικζζδ εδάθμοξ ηαζ απμηάθορδξ ηιήιαημξ μζηζζηζηήξ ΠΔ 

εβηαηάζηαζδξ, εκημπίζηδηε πήθζκμ ζθνάβζζια ιε ζοιιεηνζηή ζφκεεζδ νμιαμεζδμφξ 

ιμηίαμο ηαζ διζηοηθζηχκ πθαζζίςκ (εζη. 182), πανάθθδθμ ημο μπμίμο εκημπίγεηαζ ζηδ 
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 Καζ αοηή, υιςξ, δ ενιδκεία έπεζ αιθζζαδηδεεί, ελαζηίαξ ημο ζπήιαημξ ηςκ ηεπκένβςκ, ημ μπμίμ εες-

νείηαζ υηζ εα ειπυδζγε ηδκ ζηαεενυηδηά ημοξ πάκς ζημοξ βκςζημφξ, ιέπνζ ηχνα, ηφπμοξ αζβαζαηχκ πνμ-

σζημνζηχκ γοβανζχκ (Crouwel et al., 2005: 17-18). 
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εέζδ Πεηνί Νειέαξ (Εαααμφ, 2007: 419-421). Δπμιέκςξ, ηνίκεηαζ υηζ δ απμοζία ε-

πανηχκ ανπαζμθμβζηχκ ζημζπείςκ βζα ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ Λαηςκίαξ ηαηά 

ηδκ ΠΔΥ, είκαζ ιάθθμκ ενεοκδηζηυ ηεκυ πανά «ζζημνζηή αθήεεζα». 

Σέθμξ, ζε εκίζποζδ ημο ακςηένμο ζζπονζζιμφ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ επίζδξ 

πνυζθαηδ ακαηάθορδ εναοζιάηςκ απυ ηδβακυζπδια ζηεφδ Κοηθαδζημφ ηφπμο (εζη. 

136) ζηδκ ΠΔ εβηαηάζηαζδ ημο Ακεμπςνίμο 
(Α16)

, δζεονφκμκηαξ αηυια πενζζζυηενμ 

ημ δίηηομ ακηαθθαβχκ, ζημ μπμίμ ιεηείπακ μζ ημζκυηδηεξ ηδξ Λαηςκίαξ ηαηά ηδκ Πνχ-

ζιδ Δπμπή Υαθημφ (Zavvou, 2009: 39). 

 

3.1.3. φκμρδ 

Ακ ηαζ ηα ακαζηαθζηά δεδμιέκα απυ ημοξ μζηζζιμφξ ηδξ ΠΔΥ ζηδ Λαηςκία 

είκαζ ζπεηζηά θίβα, ζηζαβναθμφκ ιζα μζηζζηζηά ηαζ μζημκμιζηά ακαπηοζζυιεκδ πενζμ-

πή ζηδ ΝΑ Πεθμπυκκδζμ, ιεηέπμκηαξ ζε έκα εονφ δίηηομ επζημζκςκίαξ ιε ημ κυηζμ 

δπεζνςηζηυ ηαζ πζεακυηαηα ιε ημκ αζβαζαηυ πχνμ (Πμθζυπκδ, Κοηθάδεξ, Κνήηδ). 

Απυ ηζξ ακεζηαιιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ ηαημίηδζδξ ιέπνζ ζηζβιήξ ζε ηαιία δεκ 

είκαζ ηαηακμδηή δ πθήνδξ πςνμηαλζηή ηδξ μνβάκςζδ. ηδκ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 

(Α4)
, υπςξ ηαζ ζημοξ θυθμοξ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 

(Α8)
, Αιοηθαίμ: πδθάηζα 

(Α9)
 

ηαζ Παθαζμπονβί 
(Α12)

 ηα ηαηάθμζπα είκαζ αδδιμζίεοηα ηαζ πςνίξ βκςζηυ ημπμβναθζηυ 

ζπέδζμ. ημ Κμοθυαμοκμ 
(Α7)

 ηηίνζα ηδξ πενζυδμο δεκ έπμοκ εκημπζζηεί, πανά ιυκμ 

θάηημζ απμννζιιαηζημφ παναηηήνα, εκχ απυ ημ ζδιακηζηυ μζηζζιυ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

 

δεκ έπεζ ηεηιδνζςεεί ακαζηαθζηχξ δ ΠΔ ημο ηάημρδ. Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ α-

κηθμφκηαζ απυ ημ Γενάηζ 
(Α13)

, ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 ηαζ ανηεηά απμζπαζιαηζηά απυ 

ηδ πάνηδ 
(Α5)

 ηαζ ημ Ακεμπχνζ 
(Α16)

. 

Ανπζηεηημκζηά δεκ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ, μζ μπμίεξ κα 

οπμδεζηκφμοκ ημζκςκζηή δζαζηνςιάηςζδ. Καιία εέζδ δεκ έπεζ απμδχζεζ ηηίζιαηα 

ημο ηφπμο Οικία με διάδρομο ή εονήιαηα υπςξ ηεναιίδζα,
51

 εζηίεξ ιε ειπίεζηδ δζαηυ-

ζιδζδ απυ ζθναβζδμηφθζκδνμ (roller impressed) ή ζδιεία ηεναιέςκ, παναηηδνζζηζηά 

πμθζηζζιζηά βκςνίζιαηα ηδξ φζηενδξ ημοθάπζζημκ ΠΔ ΗΗ θάζδξ (Wiencke, 1989: 93).  

Απυ ηδκ άθθδ, δζαπζζηχκμκηαζ ένβα ημζκμηζημφ παναηηήνα, ηα μπμία απαζημφκ 

μιαδζηή ενβαζία, επίαθερδ ηαζ ζοκημκζζιυ απυ ζοβηεηνζιέκα άημια ή μιάδεξ, υπςξ 

                                                 
51

 Μία ιυκμ ακαθμνά οπάνπεζ βζα εναφζια ΠΔ ηεναιζδζμφ ζημ Κμοθυαμοκμ 
(Α7)

 (Cavanagh et al., 2000: 

1). ΠΔ ηεναιίδζα ακαθένμκηαζ ηαζ ζε μζηζζιμφξ, υπμο δεκ έπμοκ απμηαθοθεεί «Οζηίεξ ιε δζάδνμιμ», 

υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδκ πενζμπή ηςκ Μεζμβείςκ Αηηζηήξ (Απμζημθμπμφθμο-Καηααμβζάκκδ, 2001: 

37). 
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ημ ηείπμξ ιε ημ εκζςιαηςιέκμ απμεδηεοηζηυ δςιάηζμ ζημ Γενάηζ 
(Α13)

. Ακμζπημί ημζ-

κυπνδζημζ πχνμζ, ηαηά ακαθμβία ιε ηδ Λένκα ΗΗΗΒ (Wiencke, 1989: 502) δεκ εκημπί-

γμκηαζ. Ζ πενίπηςζδ ηςκ αμηζαθςηχκ δαπέδςκ απυ ημ ΠΔ ΗΗ Ακεμπχνζ 
(Α16)

, 

ενιδκεφμκηαζ απυ ηδκ ακαζηαθέα ιάθθμκ ςξ εζςηενζημί πχνμζ ηηζζιάηςκ (Zavvou, 

2009: 33, οπμζ.23).  

Ζ ημζκςκζηή εέζδ ημο αηυιμο ιε αάζδ ημ θφθμ, ηδκ δθζηία ηαζ ζοββέκεζα είκαζ 

αδφκαημκ κα εηηζιδεεί ιέζα απυ ηα οπάνπμκηα ηαθζηά ηαηάθμζπα. ηδ Λαηςκία βζα 

πανάδεζβια δεκ ιπμνεί κα ελεηαζηεί δ ζζπφξ ηδξ βεκζηεοιέκδξ δζαθμνμπμίδζδξ ςξ 

πνμξ ημκ πθμφημ ηςκ ηηενζζιάηςκ πμο παναηδνείηαζ ζε μνζζιέκεξ ΠΔ ΗΗ ηαθέξ (Cos-

mopoulos, 1995: 23-27). Οζ εκηαθζαζιμί ηδξ πενζυδμο είκαζ πμθφ θίβμζ ηαζ ακήημοκ ζε 

ιυθζξ ηνεζξ μζηζζιμφξ. Οζ εθάπζζημζ ηηενζζιέκμζ ηάθμζ, ιε έκα ή δφμ πήθζκα αββεία ηαζ 

εθάπζζηα ιεηαθθζηά ακηζηείιεκα υπςξ ηνζπμθααίδεξ ηαζ εκχηζα, δεκ δζαθςηίγμοκ ηδκ 

εζηυκα. Δπίζδξ, δεκ ιπμνμφκ κα ακαβκςνζζημφκ μιαδμπμζήζεζξ ηάθςκ, παναηηδνζζηζ-

ηυ ημ μπμίμ ζοκδέεηαζ ιε ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζδ ζοββεκζηχκ ή άθθςκ μιάδςκ 

(Cosmopoulos, 1995: 27-28). Οζ πενζπηχζεζξ ημο ΠΔ, πζεακχξ, κεηνμηαθείμο εαθαιμ-

εζδχκ ζηδκ Παναθία Πυοκηα 
(Δ149) 52

 ηαζ ηςκ ηαθζηχκ ηφιαςκ ζηδκ Πεθθάκα: Παθαζυ-

ηαζηνμ 
(Α4)

 δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί ςξ πνμξ ημκ έθεβπμ ιζαξ ηέημζαξ εηδμπήξ. 

Οζ αημιζηέξ ηαθέξ ζηζξ εέζεζξ ημο Αβίμο ηεθάκμο 
(Α23)

 ηαζ ημο Κμοθυαμοκμο 

(Α7)
 ακαβκςνίγμκηαζ ςξ intra muros. Απυ ηδκ άθθδ, ημ κεηνμηαθείμ ηδξ Πεθθάκαξ: 

Παθαζμηάζηνμο 
(Α4)

 είκαζ ιμκαδζηυ ςξ πνμξ ηδκ πςνμηαλζηή ημο εέζδ ζημκ ίδζμ θυθμ 

ιε ηδκ ΠΔ εβηαηάζηαζδ, ζοβηνζηζηά ιε ηα βκςζηά ΠΔ κεηνμηαθεία ζηδ Μάκζηα, ζημκ 

Άβζμ Κμζιά, ζημ Σζέπζ ή ζηζξ Εοβμονζέξ (Pullen, 1994: 119-126). Δπζπθέμκ, είκαζ ημ 

πνχημ πμο απμηαθφπηεηαζ ιε ημκ ηαθζηυ ηφπμ ημο ηφιαμο ζηδκ ΝΑ Πεθμπυκκδζμ ηδξ 

ΠΔΥ. Ο ακαζηαθέαξ οπμζηδνίγεζ υηζ ακήηεζ ζε δβειυκεξ, ηαηά ακαθμβία ιε ημ Νοδνί 

Λεοηάδαξ. Χζηυζμ, μζ πεκζπνέξ δδιμζζεοιέκεξ πθδνμθμνίεξ δεκ ζοκδβμνμφκ ζε ηάηζ 

ηέημζμ. 

ίβμονα, μζ ηαθζηέξ πναηηζηέξ ζηδ Λαηςκία ηαηά ηδκ ΠΔΥ απμηαθφπημοκ 

πμζηζθμιμνθία πανυθμ ημ ιζηνυ ζηαηζζηζηυ ημοξ δείβια. Σμ κεηνμηαθείμ ηφιαςκ ηδξ 

Πεθθάκαξ 
(Α4) 

οπμδεζηκφεζ ιζα άθθδ ηαθζηή ανπζηεηημκζηή πανάδμζδ ζοβηνζηζηά ιε 

εηείκδ ηςκ ιζηνχκ ζηνμββοθχκ εαθαιμεζδχκ ζηδκ Παναθία Πμφκηα 
(Δ149)

, εκχ πανα-

                                                 
52

 Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ηάθςκ αοηχκ, ακάθμβα ιε ηδκ εέζδ ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημοξ ζημ παιδ-

θυ φρςια, δεκ είκαζ ζαθέξ ακ οπμδεζηκφεζ μιαδμπμίδζδ αάζεζ ζοββέκεζαξ ή άθθδξ παναιέηνμο (Hard-

ing et al., 1969: 130). 



 

 55 

ιέκμοκ αηυια άβκςζηα ηα ΠΔ κεηνμηαθεία απυ ηζξ οπυθμζπεξ εβηαηαζηάζεζξ. Οπςζ-

δήπμηε, βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ηαθζηχκ πναηηζηχκ ηδξ πενζυδμο ηαζ ημο 

ηνυπμο ιε ημκ μπμίμκ αοηέξ ελεθίζζμκηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ πζθζεηίαξ απαζημφκηαζ πε-

νζζζυηενα ανπαζμθμβζηά δεδμιέκα ηαζ αηνζαέζηενδ πνμκμθυβδζδ. 

ζμκ αθμνά ηδκ μζηζζηζηή ακάπηολδ ηδξ Λαηςκίαξ οπμδεζηκφεηαζ ιζα ζφκεεηδ 

εζηυκα ιε ηεκηνζημφξ ιεβάθμοξ μζηζζιμφξ ηαζ άθθμοξ ιζηνυηενδξ έηηαζδξ βφνς ή ημ-

κηά ζε αοημφξ. Σέημζα παναδείβιαηα εκημπίγμκηαζ ηυζμ ζηδκ ηεκηνζηή ημζθάδα ημο 

Δονχηα υζμ ηαζ κμηζυηενα ζηδκ πεδζάδα ημο Έθμοξ ηαζ ημκηά ζημ αηνςηήνζμ ημο 

Μαθέα. Οζ ιέπνζ ζηζβιήξ βκςζημί ηεκηνζημί μζηζζιμί ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πενζμπχκ 

είκαζ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, μ Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

 ηαζ ημ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

, ακηίζημζπα. Ζ 

ακάπηολδ αοηή, βκςζηή ηαζ απυ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ Αηηζηήξ, 

οπμδδθχκεζ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή δζαζηνςιάηςζδ, δ μπμία θαίκεηαζ κα ζοκδέεηαζ 

ιε ημ μζημκμιζηυ - παναβςβζηυ δίηηομ (Cosmopoulos, 1995: 29-31), ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηεπκμθμβζηέξ ηαζκμημιίεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ εζζαβςβή ημο οπμγοβίμο ζηδκ ηαθ-

θζένβεζα ηδξ βδξ (Pullen, 1992: 46-49). 

Σμ εονφηενμ μζημκμιζηυ ζφζηδια δδιζμονβίαξ επαθχκ ηαζ δζαηίκδζδξ πανα-

βυιεκςκ πνμσυκηςκ ηαηά ηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ ζημ κυηζμ δπεζνςηζηυ πχνμ βίκεηαζ θακενυ, 

ηονίςξ, ιέζς ηδξ μιμζμιμνθίαξ ηςκ θεπηυηεπκςκ ηεναιζηχκ αββείςκ. Κμζκά μζηζαηά 

πήθζκα ζηεφδ ηδξ πενζυδμο επζζδιαίκμκηαζ ζε ανηεηέξ ημζκυηδηεξ ηδξ Λαηςκίαξ, εκχ 

πνυζθαηα δζαπζζηχεδηε δ οζμεέηδζδ ημπζηήξ παναβυιεκδξ ηεναιζηήξ, ηφπμο «Γενά-

ηζ», πένακ ηδξ μιχκοιδξ θαηςκζηήξ εέζδξ, ζε δφμ αηυιδ μζηζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 

ζηα ηεκηνζηά ηαζ κυηζα ημο κμιμφ, Ακεμπχνζ ηαζ Αζςπυξ: Μπυγα ακηίζημζπα. 

Σα ζημζπεία ηςκ δζαημζκμηζηχκ ζπέζεςκ ζηδ Λαηςκία πνμκμθμβμφκηαζ, ηαηά 

ηφνζμ θυβμ, ζηδκ ΠΔ ΗΗ φζηενδ θάζδ, πενίμδμξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ εκηαηζηυ-

ηενδ πνμιήεεζα ιεηάθθςκ, έκακηζ ηςκ ΠΔ Η ηαζ ίζςξ πνχζιδ ΠΔ ΗΗ θάζεςκ, υπμο 

πνςηανπζηυξ πανάβμκηαξ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ημζκμηήηςκ εεςνείηαζ δ ηαε‟ εαοημφ 

ίδνοζδ ηαζ δζαηήνδζή ημοξ (Wiencke, 1989: 501). 

Σα ζθναβίζιαηα απυ ημ Γενάηζ 
(Α13)

 ηαζ εκυξ αηυια απυ ημκ Αζςπυ: Μπμγά 

(Δ133)
 οπμδδθχκμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ ηδξ μνβακςιέκδξ δζαηίκδζδξ πανα-

βυιεκςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, ημοθάπζζημκ, ιε ηδκ ΒΑ Πεθμπυκκδζμ, αάζεζ ηςκ πα-

ναθθήθςκ απυ ηδκ Λένκα ηαζ ηδκ πενζμπή ηδξ Νειέαξ. Σα θίεζκα πδκζυζπδια 

ακηζηείιεκα απυ ημ Γενάηζ ηαζ ίζςξ ηαζ απυ ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

, εθυζμκ ενιδκεο-

ημφκ ςξ αάνδ, ιανηονμφκ ηδκ πνήζδ ημο αζβαζαημφ ιεηνζημφ ζοζηήιαημξ. Σμ πενία-

πημ απυ ζηεαηίηδ πάθζ απυ ημ Γενάηζ, ιε ιυθζξ δφμ πανάθθδθα απυ ηδκ Ανβμθίδα, εα 
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πνμζέδζδε βυδηνμ ζημκ ηάημπμ ημο ηαζ εα ηαενέθηζγε, εάκ δεκ ήηακ ηοπαία απυηηδζδ, 

ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζδ. 

πέζεζξ ιε ηδκ Κνήηδ αοηήκ ηδκ πενίμδμ δεκ ιπμνμφκ κα ζημζπεζμεεηδεμφκ 

επανηχξ, ιυκμ ιε ημ ιζηνυ θίεζκμ αββείμ ηδξ ΠΜ ΗΗ θάζδξ, έζης ηαζ ακ πνυηεζηαζ βζα 

ημ πνςζιυηενμ ιζκςζηυ εζζδβιέκμ ακηζηείιεκμ ζημκ εθθαδζηυ δπεζνςηζηυ πχνμ. Οζ 

ιδπακζζιμί απυηηδζήξ ημο δεκ είκαζ βκςζημί. 

Σμ ηέθμξ ηδξ ΠΔΥ ηαζ δ ιεηάααζδ ζηδκ ΜΔΥ δεκ είκαζ ηαηακμδηά βζα ηδκ πε-

νζμπή ηδξ Λαηςκίαξ. Σα θίβα ανπαζμθμβζηά δεδμιέκα πνμένπμκηαζ απυ επζπχζεζξ ιε 

ηεναιζηή ή επζθακεζαηέξ ζοβηεκηνχζεζξ. Χζηυζμ, μζ ηεθεοηαίεξ ζηαδζαηά αολάκμκηαζ 

ιέζα απυ κεχηενεξ ιεθέηεξ (Banou, 1999), ζοιπθδνχκμκηαξ ημ ιέπνζ πνυηζκμξ ηεκυ 

ΠΔ ΗΗΗ εέζεςκ (Rutter, 2001: 123). Σα οπάνπμκηα ζημζπεία απυ ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

, 

ίζςξ ηαζ ημ Γενάηζ 
(Α13)

, δείπκμοκ εβηαηάθεζρδ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ ΠΔ ΗΗ ηαζ ίπκδ επα-

κεβηαηάζηαζδξ ζηδ ιεηαααηζηή θάζδ ΠΔ ΗΗΗ/ΜΔ. ημκ μζηζζιυ Πεθθάκα: Παθαζυηα-

ζηνμ 
(Α4)

 είκαζ άβκςζημ ακ ηα ΜΔ ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ζηα κυηζα ημο θυθμο 

ζδιεζχκμκηαζ φζηενα απυ εβηαηάθεζρδ ηδξ εέζδξ. 

Ζ βεκζηεοιέκδ εηδμπή ηςκ αίαζςκ ηαηαζηνμθχκ μθυηθδνςκ μζηζζιχκ ζημ ηέ-

θμξ ηδξ ΠΔ ΗΗ ηαζ ηδξ ΠΔ ΗΗΗ θάζδξ έπεζ αιθζζαδηδεεί ζε ανηεηέξ εέζεζξ ημο δπεζνς-

ηζημφ εθθαδζημφ πχνμο (Cavanagh and Crouwel, 2002: 135). Σμ αδφκαιμ ζδιείμ 

εκημπίγεηαζ ζηδκ ηαηάπνδζδ ημο υνμο «ηαηαζηνμθή», ζε πενζπηχζεζξ υπμο δ έηηαζδ 

ηςκ ακαζηαθζηχκ ημιχκ ήηακ πμθφ ιζηνή, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ οπμθμβζγυιεκδ ζοκμθζ-

ηή, ή αηυια ηαζ άβκςζηδ. Άθθςζηε, ζημζπεία ημο οθζημφ πμθζηζζιμφ, ηα μπμία είπακ 

εεςνδεεί ςξ επείζαηηα ηαζ πνμκζηά ιεηαβεκέζηενα ηςκ «ηαηαζηνμθχκ» (αρζδςηά 

ηηίνζα, intra muros ηαθέξ, ηαθέξ ζε ηφιαμοξ, πήθζκα αβηονυζπδια ακηζηείιεκα, θίεζ-

κμζ πεθέηεζξ ιε ζηεζθέςζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ ηεναιζηήξ), εκημπίγμκηαζ ζε 

επζπχζεζξ πνμβεκέζηενεξ ηδξ «επμπήξ ηςκ ηαηαζηνμθχκ» ή ηαζ ζε μζηζζιμφξ ιε μια-

θή ιεηάααζδ ζηδκ ΜΔΥ (Forsén, 1992: 248-251, 253-257). 

Δπζπθέμκ, δ πανμοζία κέςκ ζηεοχκ πυζδξ ζηδκ ΠΔ ΗΗΗ ηεναιζηή ηνίκεηαζ ςξ 

ηαίνζμξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ πενζυδμο, ημκί-

γμκηαξ ςξ πζεακυηενδ εηδμπή ηδκ εζςηενζηή αθθαβή ηςκ ημζκςκζχκ, πανά ηδκ εζζαμ-

θή κέςκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ (Whitley, 2004: 196). Πανάθθδθα, βζα ηδκ ενιδκεία 

ηςκ ημζκςκζηχκ ιεηααμθχκ είκαζ ακάβηδ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ πμζηζθμιμνθία ζηδκ 

ελέθζλδ ηδξ μζηζζηζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ δζαθυνςκ βεςβναθζηχκ πενζμπχκ, αάζεζ ηςκ 

μζημκμιζηχκ, πενζααθθμκηζηχκ ηαζ άθθςκ πμθζηζζιζηχκ παναβυκηςκ πμο ηδ δζαιυν-

θςζακ (Forsén, 1992: 258-260). 
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3.2. ΜΔΖ ΔΠΟΥΖ ΥΑΛΚΟΤ 

Ζ Μέζδ Υαθημηναηία ζημ κυηζμ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ παναηηδνίγεηαζ 

απυ ηδκ έκημκδ δζαθμνά ηςκ πμθζηζζιζηχκ ηδξ ζημζπείςκ, ιεηαλφ ηδξ πνχζιδξ ηαζ ηδξ 

φζηενδξ θάζδξ ηδξ. ε ακηίεεζδ ιε ηδκ θηςπή πενίμδμ ηςκ ΜΔ Η-ΗΗ θάζεςκ, εηείκδ 

ηδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η ηαηαδεζηκφεζ βζα πνχηδ θμνά ιεβάθδ ζοζζχνεοζδ πθμφημο ζε ακηζ-

ηείιεκα πμθφηζιςκ ιεηάθθςκ ηαζ ελςηζηχκ οθζηχκ, πνμαμθή ημο πμθειζημφ ζημζπείμο 

ιέζς ηδξ εκαπυεεζδξ ζοκυθςκ μπθζζιμφ ηαζ ειθάκζζδ ηδξ εζημκζζηζηήξ ηέπκδξ. θα 

αοηά εκημπίγμκηαζ εκηυξ κέςκ ηαθζηχκ ηφπςκ, μζ μπμίμζ είκαζ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ, 

πνμμνίγμκηαζ βζα πμθθαπθέξ ηαθέξ ηαζ ελοπδνεημφκ ηδκ ηέθεζδ πμθοπθμηυηενςκ πνα-

ηηζηχκ (Voutsaki, 2004α: 37).  

Ακ ηαζ ακάθμβα πμθφηζια ηέπκενβα δεκ έπμοκ απμηαθοθεεί ζημοξ ΜΔ μζηζ-

ζιμφξ, εεςνείηαζ υηζ δ πνμακαθενεείζα έκημκδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ηαθζηχκ ζοκυθςκ 

δεκ απμηεθεί έκα λαθκζηυ βεβμκυξ ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο, αθθά ημ απμηέθεζια ιζαξ 

ιάθθμκ ζηαδζαηήξ ελέθζλδξ. ημζπεία ημζκςκζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ ακαβκςνίγμκηαζ ζε 

ηαθέξ ηαζ ηδξ ΜΔ Η-ΗΗ θάζδξ, δζαθμνεηζημφ αέααζα παναηηήνα απυ εηείκα ηςκ Κάεε-

ηςκ Λαηημεζδχκ. Ζ πμζηζθμιμνθία ηςκ ηοπμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ηαθζηχκ 

πναηηζηχκ ζηζξ πνχζιεξ αοηέξ θάζεζξ ηνίκεηαζ υηζ παναπέιπεζ ζε ιζηνή ημζκςκζηή 

δζαζηνςιάηςζδ αάζεζ ηονίςξ ημο ααειμφ ζοββεκείαξ, πανά ημο οθζημφ πθμφημο, ηδξ 

δθζηίαξ ή ημο θφθμο (Voutsaki, 1998: 44. 2005: 134).  

Πνμπςνχκηαξ ζηδκ ΜΔ ΗΗΗ ηαζ ηονίςξ ζηδ ιεηαααηζηή θάζδ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η δζα-

πζζηχκεηαζ αθθαβή ζηα ηνζηήνζα ηδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ, ιε ημκ πθμφημ ηαζ ηδ ζηναηζς-

ηζηή ελμοζία κα απμηημφκ πνςηεφμκηα νυθμ (Voutsaki 1999: 107. 2005: 137). Ζ 

αθθαβή αοηή ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ ημζκςκζχκ ζε πζμ ζφκεεηδ ιμνθή, δ μπμία 

εηθνάζηδηε ζημκ οθζηυ πμθζηζζιυ ιε ηδ δδιζμονβία πενζζζυηενςκ δζαηνζηχκ πχνςκ 

δνάζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ, υπςξ δ ικδιεζαηή ανπζηεηημκζηή ηαζ δ ειθάκζζδ 

ζδζαίηενα πενίηεπκςκ ηεπκένβςκ ηαζ ηεθεημονβζχκ (Wright, 1995: 67).  

 

3.2.1. Δκδμημζκμηζηά 

Οζηζζιμί 

ηδ Λαηςκία ιυθζξ ζε πέκηε εέζεζξ έπμοκ ακαζηαθεί μζηζζηζηά ηαηάθμζπα ηδξ 

ΜΔΥ. Πνυηεζηαζ βζα ηζξ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

, Παθαζμπονβί 
(Α12)

, Μεκεθάζμ 

(Α6)
, Γενάηζ 

(Α13)
 ηαζ Άβζμ ηέθακμ 

(Α23)
. Απυ ημοξ δφμ πνχημοξ μζηζζιμφξ ηα ΜΔ ηηζ-

νζαηά θείρακα είκαζ εθάπζζηα, ιε ζοκμπηζηέξ ακαζηαθζηέξ ακαθμνέξ (πονυπμοθμξ, 
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1982α: 112. 1982β: 113. 2002: 22. Spyropoulos, 1998: 35-37). ε ιία αηυια εέζδ, 

Αζηένζ: Καναμφζζ 
(Α22)

, έπμοκ εκημπζζηεί ηηίζιαηα, ηα μπμία υιςξ δεκ πνμκμθμβμφ-

κηαζ ζαθχξ ελαζηίαξ ηδξ δζαηαναβιέκδξ ζηνςιαημβναθίαξ (Taylour, 1972: 262-263).
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Σεθαοηαίμξ εα ακαθενεεί μ ελαζνεηζηά ζδιακηζηυξ, υπςξ απμδεζηκφεηαζ, μζηζζιυξ ημο 

Αβίμο Βαζζθείμο 
(Α14)

, υπμο δ ζοζηδιαηζηή ακαζηαθή ημο 2010 απμηάθορε ηαηάθμζ-

πα ηδξ ιεηαααηζηήξ θάζδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η-ΗΗΑ (Ένβμκ, 2010: 33-40). 

Απυ ηδκ μζηζζηζηή εβηαηάζηαζδ ημο Μελειάηοσ 
(Α6)

, ηα ανπζηεηημκζηά δεδμιέ-

κα είκαζ εθάπζζηα ηαζ ζδζαζηένςξ απμζπαζιαηζηά. Ακ ηαζ εεςνείηαζ αέααζμ υηζ δ ΜΔ 

ηαημίηδζδ ήηακ εηηεηαιέκδ ζφιθςκα ιε ηδ δζαζπμνά ηδξ ηεναιζηήξ, δ πςνμηαλζηή 

ηδξ μνβάκςζδ δεκ είκαζ πθήνςξ ηαηακμδηή (Catling, 1975α: 80. 1975α: 261. 1976: 79, 

2009: 61, 69, 71). Απμζπαζιαηζηά ηαηάθμζπα ηδξ ΜΔ πενζυδμο έπμοκ ακαβκςνζζηεί 

ζημ ΒΓ άηνμ ημο πθαηχιαημξ ημο ανπασημφ ζενμφ. Ζ ηάημρδ ημοξ δεκ είκαζ δζαηνζηή, 

ηονίςξ, θυβς ηςκ αθθεπάθθδθςκ μζημδμιζηχκ θάζεςκ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗΑ1 θάζδ 

(Βυνεζμ Κηίνζμ) (Catling, 2009: 11, 61).  

Χζηυζμ, δ ακαζηαθζηή ένεοκα έθενε ζημ θςξ ημκ ιμκαδζηυ ιέπνζ ζηζβιήξ εν-

βαζηδνζαηυ πχνμ παναβςβήξ ηεναιζηχκ ζηδ Λαηςκία ηαηά ηδ Μέζδ Υαθημηναηία. 

Πνυηεζηαζ βζα δφμ ιζηνμφξ απζυζπδιμοξ ηεναιζημφξ ηθίαακμοξ ζηδ Ν πθαβζά ημο θε-

βυιεκμο θυθμο ημο Αεημφ (εζη. 55-56).
54

 Βνίζημκηαζ ζε ημκηζκή απυζηαζδ ιεηαλφ 

ημοξ (5ι.) ηαζ έπμοκ πανυιμζμ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ιμνθή, ακ ηαζ ηα ζημζπεία βζα ημκ 

ηφπμ ημοξ είκαζ πμθφ θίβα. Υνμκμθμβμφκηαζ ιε επζθφθαλδ ζηδκ ΜΔ ΗΗ θάζδ. ε ζοκά-

θεζα ιε αοημφξ ανέεδηε ηονίςξ ΜΔ ηαζ ΤΔ ηεναιζηή ζε δεοηενμβεκείξ απμεέζεζξ. 

Άθθα πνςζιυηενα ή ζφβπνμκα ιε ημοξ ηθζαάκμοξ ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα δεκ εκημ-

πίζηδηακ ζημ θυθμ ημο Αεημφ (Catling, 2009: 184-187). Πζεακυκ πνυηεζηαζ βζα ενβα-

ζηδνζαηυ αζμηεπκζηυ πχνμ ηεναιζηήξ παναβςβήξ, εηηυξ ηδξ ΜΔ μζηζζηζηήξ πενζμπήξ, 

παναπέιπμκηαξ ζηδκ φπανλδ ηεπκζηχκ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ημζ-

κςκζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ ιε αάζδ ημ επάββεθια. 

ηδκ ΜΔ ΗΗΗ θάζδ ζδιεζχκεηαζ αθθαβή ζηδκ πςνμηαλζηή μνβάκςζδ ημο μζηζ-

ζιμφ, ηαεχξ μ πνμακαθενεείξ ενβαζηδνζαηυξ πχνμξ παφεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηέ-

ημζμξ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε κεηνμηαθείμ (εζη. 55) (Catling, 2009: 187-191). Πμζεξ ήηακ 

                                                 
53

 Κηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ ΜΔ πενζυδμο ακαιέκεηαζ κα εκημπζζημφκ ηαζ ζηδκ ηαηααοεζζιέκδ εέζδ 

Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

. 

54
 Ίδζμο ηφπμο ηθίαακμζ έπμοκ επίζδξ εκημπζζηεί ζηδκ Κίννα (ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η) ηαζ ζηδκ Λένκα (ΜΔ) 

(ημνδά, 2010: 652-668).  
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μζ αζηίεξ πμο μδήβδζακ ζηδκ επζθμβή αοηή ηαζ ηαηά πυζμ ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ιε 

μζημκμιζηέξ, ημζκςκζηέξ ή ηαζ πναηηζηέξ θεζημονβζηέξ ακάβηεξ δεκ είκαζ βκςζηυ. 

Πανυιμζα αθθαβή πνήζδξ πχνμο, ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗΗ θάζδ, έπεζ επζζδιακεεί ζηζξ 

εέζεζξ Λένκα ηαζ Αζίκδ ηδξ Ανβμθίδαξ, ηαεχξ ηαζ πμθφ αμνεζυηενα ζηα Πεοηάηζα 

Θεζζαθίαξ. ημοξ παναπάκς μζηζζιμφξ δ εβηαηάθεζρδ ΜΔ μζηζζηζημφ πχνμο ηαζ δ 

ιεηαηνμπή ημο ζε κεηνμηαθείμ ηδξ ίδζαξ πενζυδμο δεκ ζοιπίπημοκ απυθοηα πνμκζηά. 

ηζξ ανβμθζηέξ εέζεζξ δ αθθαβή ζδιεζχκεηαζ ζηδκ ιεηάααζδ πνμξ ηδκ ΤΔ Η, εκχ ζηα 

Πεοηάηζα κςνίηενα, ίζςξ ζηδκ ανπή ηδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ (Maran, 1995: 69-71). 

Ζ ενιδκεία ηδξ θεζημονβζηήξ αθθαβήξ ημο μζηζζηζημφ πχνμο, πένακ ηδξ οπμδδ-

θμφιεκδξ ακαδζμνβάκςζδξ, δεκ έπεζ ηαηακμδεεί. Ο Maran πνμηείκεζ ηδκ οπυεεζδ φ-

πανλδξ ζζπονχκ ακηαβςκζγυιεκςκ ημζκςκζηχκ «εθίη», ακά ημκ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ 

πχνμ, μζ μπμίεξ είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα επζαάθθμοκ ηζξ απμθάζεζξ ημοξ ζηζξ ημζκυηδ-

ηεξ (Maran, 1995: 72). Γεκ ελδβεί, υιςξ, ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ εα επζθέβμκηακ 

ιία ηέημζα ημζκή απυθαζδ ζε έκα ηυζμ ιεβάθμ βεςβναθζηυ πχνμ ηαζ πχξ αοηή ελοπδ-

νεημφζε ημκ ιεηαλφ ημοξ ακηαβςκζζιυ.
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Θα ιπμνμφζε, άναβε, κα δζαπζζηςεεί ηάηζ ακάθμβμ ζηδ πάνηδ 
(Α5)

 ή ζημ Α-

ιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

; ηζξ εκ θυβς εέζεζξ, δ φπανλδ ηδξ ΜΔ ημζκυηδηαξ ιανηο-

νείηαζ ιυκμ ιέζα απυ ηαθέξ ηαζ οπμηείιεκεξ επζπχζεζξ, ηονίςξ ηεναιζηήξ. ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ πάρηες 
(Α5)

, ζημ ΝΑ άηνμ ημο ζφβπνμκμο πμθεμδμιζημφ ζζημφ, ζηδκ 

πενζμπή Φοπζηυ (εζη. 51), δζαπζζηχεδηε ηάης απυ ΜΔ κεηνμηαθείμ ζηνχια ηαηα-

ζηνμθήξ ηδξ ίδζαξ πενζυδμο ιε θίεμοξ, πθίκεμοξ ηαζ άθεμκδ ηεναιζηή, οπμδεζηκφμκηαξ 

ηαηά ηδκ ακαζηαθέα ηδκ φπανλδ μζηζζιμφ ζημ ζδιείμ.  

Ζ ηεναιζηή απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ πεζνμπμίδηα πζεμεζδή αββεία ηαζ ιαβεζνζηά 

ζηεφδ, απυ ηα μπμία μνζζιέκα έπμοκ ιαζημεζδείξ απμθφζεζξ ή είκαζ δζαημζιδιέκα ιε 

ειπίεζηα ή εβπάναηηα ιμηίαα, υπςξ ημο θεβυιεκμο «Αδνζαηζημφ» ηφπμο. διακηζηή 

είκαζ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ μζηνάηςκ ιε ιεθακυ επίπνζζια ή ιε ιεθακή ζηίθαςζδ, εκχ 

δεκ απμοζζάγμοκ ηαζ μνζζιέκα ηα μπμία παναπέιπμοκ ζε ιζκςίγμκηα αββεία (Εαααμφ 

2010: 93).  
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 Μεηαζπδιαηζζιυξ ζηδκ μζηζζηζηή πςνμηαλζηή μνβάκςζδ ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗΗ παναηδνείηαζ ηαζ ζηδκ 

Δφηνδζδ, ιε δζαπςνζζιυ δφμ γςκχκ, μζηζζηζημφ ηαζ ενβαζηδνζαημφ παναηηήνα, ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗΗΑ. 

Αημθμοεεί απμδζμνβάκςζδ αοηήξ (ΜΔ ΗΗΗΒ) ηαζ μζημδυιδζδ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο, ηαηά ηδκ ΤΔ Η-

ΗΗ, εκυξ επζαθδηζημφ ηηζνίμο, ημ μπμίμ «απμηνοζηαθθχκεζ ηζξ ιεηααμθέξ πμο έπμοκ επέθεεζ ζηδ δμιή 

ημο μζηζζιμφ ηαζ ηζξ κέεξ ακηζθήρεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ επζηνάηδζδ ιζαξ κέαξ ηάλδξ πναβιάηςκ» 

(Φζθίππα-Toucais, 2003: 696). 
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Ακ ηαζ δεκ ηαεμνίγεηαζ αηνζαέζηενδ πνμκμθυβδζδ ζηζξ οπμθάζεζξ ηδξ ΜΔΥ 

βζα ηζξ ηαθέξ ηαζ ηα άθθα ηαηάθμζπα, εα ήηακ άναβε ημθιδνυ κα οπμεέζεζ ηακείξ ηαζ 

εδχ ιία ακαδζμνβάκςζδ ηςκ πνήζεςκ «βδξ» ηδξ ΜΔ ημζκυηδηαξ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ πε-

νζυδμο;  

ζμκ αθμνά ημ Ακσθιαίο: Αγία Κσρηαθή 
(Α8)

, μζ βενιακζηέξ ακαζηαθέξ ημο 

1925 ηάκμοκ θυβμ βζα πθδεχνα ΜΔ ηεναιζηήξ ςξ έκδεζλδ μζηζζηζηήξ εβηαηάζηαζδξ 

ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο. Χζηυζμ, ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ πενζυδμο δεκ ακαθένμκηαζ, 

πανά ιυκμ ηνεζξ ηάθμζ, μζ δφμ ημο ηέθμοξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ ηαζ μ ηνίημξ ζηδκ ιεηάααζδ πνμξ 

ηδκ ΤΔ Η θάζδ (Calligas, 1992: 36-38). Ζ εέζδ ηαζ δ έηηαζδ ημο ΜΔ μζηζζιμφ ηαζ 

ηαη‟ επέηηαζδ δ πςνμηαλζηή ημο ζπέζδ ιε ηα πνμακαθενεέκηα ηαθζηά ηαηάθμζπα δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα ζηζαβναθδεεί, ακ ηαζ εεςνείηαζ υηζ μζ ηάθμζ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο 

απμηεθμφζακ ιζηνυ ακελάνηδημ κεηνμηαθείμ, οπμδδθχκμκηαξ ηδκ ζφβπνμκδ ιε αο-

ημφξ μζηζζηζηή εβηαηάζηαζδ ζε άθθμ ιένμξ (Cavanagh and Mee, 1998: 25).  

Απυ ημκ μζηζζιυ Γεράθη 
(Α13)

 πνμένπμκηαζ, επίζδξ, εθάπζζηα ζημζπεία. Καηά 

ηδκ ΜΔΥ ηιήια ιυκμ απυ ημ ζοκμθζηυ πάπμξ ημο ΠΔ ηείπμοξ ζοκεπίγεζ κα πνδζζιμ-

πμζείηαζ (εζη. 108), ζφιθςκα ιε ηζξ επζζηεοέξ πμο παναηδνήεδηακ ζηδκ ημζπμπμζία 

ημο. Καηά πυζμ ελοπδνεημφζε ηζξ ίδζεξ ιε ηζξ παθαζυηενεξ ημζκμηζηέξ ακάβηεξ, ςξ ένβμ 

μπονςιαηζημφ παναηηήνα ηαζ απμεήηεοζδξ, δεκ είκαζ λεηάεανμ. Οπςζδήπμηε, δ πνή-

ζδ ημο ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα ηαεχξ ηαζ ημ υηζ ζηζξ ηαηεζηναιιέκεξ επζπχζεζξ ημο ΠΔ 

εκζςιαηςιέκμο απμεδηεοηζημφ δςιαηίμο είπε ζηαθηεί ηζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ (Mac-

Veagh-Thorme and Prent, 2009: 238) οπμδδθχκμοκ αθθαβέξ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ ζηζξ θεζ-

ημονβίεξ ημο ηείπμοξ, ζοβηνζηζηά ιε εηείκεξ ηδξ ΠΔΥ.  

Σα ακηίζημζπδξ πενζυδμο ηηζνζαηά ηαηάθμζπα είκαζ εθάπζζηα ηαζ απμζπαζιαηζ-

ηά. Ζ ζοκέπζζδ ηςκ ακαζηαθζηχκ ενεοκχκ ζημ θυθμ Γενάηζ ίζςξ απμηαθφρεζ πενζζ-

ζυηενα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηζξ παναπάκς αθθαβέξ ηαζ πςξ αοηέξ ιπμνμφκ κα 

ζοκδεεμφκ ιε ηδκ ημζκςκζηή δμιή ηδξ ΜΔ ημζκυηδηαξ. Καηά ηδκ ιεηαααηζηή πενίμδμ 

ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η δζαπζζηχκεηαζ εβηαηάθεζρδ ηδξ αηνυπμθδξ, πςνίξ ςζηυζμ ίπκδ ηαηα-

ζηνμθήξ. Πνυηεζηαζ βζα ενήιςζδ ημο μζηζζιμφ ή βζα ιεηαθμνά ηδξ μζηζζηζηήξ πενζμ-

πήξ ζε παιδθυηενμ ορυιεηνμ, ζημοξ πνυπμδεξ ημο θυθμο υπμο ανίζηεηαζ ηαζ ημ 
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ζφβπνμκμ πςνζυ, ηαηά ακαθμβία ίζςξ ηαζ ιε ηδκ πνμακαθενεείζα πενίπηςζδ ζημ Α-

ιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή;
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Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ακηθμφκηαζ απυ ημκ Άγηο ηέθαλο 
(Α23)

, ιε ζπεδυκ 

έλζ μζημδμιζηέξ θάζεζξ απυ ηδκ ανπή ηδξ πενζυδμο έςξ ηαζ ηδκ ιεηάααζδ ζηδκ ΤΔ Η 

θάζδ. Καε΄ υθδ ηδκ ΜΔΥ μ μζηζζιυξ εηηζιάηαζ υηζ έπεζ ηδκ ίδζα έηηαζδ ιε εηείκδ ηδξ 

ΠΔ ΗΗ (εζη. 147, 149-151).  

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ ηνεζξ δζαδμπζηέξ μζημδμιζηέξ θάζεζξ ηδξ 

ΜΔ Η. Ανπζηά, παναηδνείηαζ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ μνεμβχκζαξ ηάημρδξ, ζηδ ζοκέπεζα 

αρζδςηήξ ιε ζαθή πνμζακαημθζζιυ ηδξ εζζυδμο πνμξ Ν βζα πνχηδ θμνά ζηδ εέζδ, 

ηαζ ηέθμξ επακαηαηαζηεοή μνεμβχκζςκ ηηζνίςκ (Janko, 2008: 568-569). 

Χζηυζμ, ηα ΜΔ Η ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα είκαζ πμθφ θίβα (εζη. 149) βζα κα 

δχζμοκ ιζα ζοκμθζηή ζδέα ημο μζηζζηζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ηςκ αθθαβχκ ημο. Γεκ ζημζ-

πεζμεεηείηαζ εφημθα ημ ηαηά πυζμ δ κέα αρζδςηή ηάημρδ αθμνμφζε ημ ζφκμθμ ηδξ 

ημζκυηδηαξ ή ιενζηά ιυκμ ηηίνζα ηαζ πμζα δ ζδιαζία ηδξ επζθμβήξ αοηήξ. Θα ιπμνμφ-

ζε κα είκαζ πναηηζηή, ζδεμθμβζηή ή ηαζ ηα δφμ. ε ιία ημοθάπζζημκ πενίπηςζδ δίπςνμο 

ηηίζιαημξ (structure NuI) μ κέμξ αρζδςηυξ πχνμξ είπε απμεδηεοηζηυ παναηηήνα. Οζ 

ζοκμθζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ηηζνίμο είκαζ ιεβάθεξ (ιήη. 14ι. πενίπμο), έπεζ λοθμδεζζά 

ζηδκ ακςδμιή ηαζ λφθζκμ ηαηχθθζ ζηδκ είζμδμ ηδξ αρίδαξ. ε έκα αηυια ιεβάθμ αρζ-

δςηυ ηηίζια (structure AlphaIV), ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο, δζαπζζηχεδηε θνμκηίδα 

ζηδ δζαηήνδζδ ημο αρζδςημφ πχνμο φζηενα απυ ηαηάννεοζδ ημο ηεθεοηαίμο. Πνζκ ημ 

ηέθμξ, υιςξ, ηδξ ΜΔ Η, ζηδκ ηνίηδ μζημδμιζηή θάζδ δ αρζδςηή ηάημρδ εβηαηαθείπε-

ηαζ ηαζ επακαπνδζζιμπμζείηαζ δ μνεμβχκζα (Janko, 2008: 568-569). Ζ ανπζηεηημκζηή 

αοηή επζθμβή ζοκεπίγεηαζ ζε υθδ ηδκ ιεηέπεζηα ΜΔΥ. 

Αρζδςηά ηηίνζα δεκ έπμοκ εκημπζζηεί ζε άθθδ εέζδ ηδξ ΜΔ ή ηδξ ΠΔ πενζυδμο 

ζηδ Λαηςκία (Janko, 2008: 569).
57

 Ακηίεεηα, ζε άθθεξ πενζμπέξ ημο δπεζνςηζημφ πχ-

νμο (αυνεζμο, ηεκηνζημφ ηαζ κυηζμο) επζζδιαίκμκηαζ ήδδ απυ ηδκ ΠΔ ΗΗ-ΗΗΗ, υζμκ αθμ-

νά ηδκ Δπμπή ημο Υαθημφ. ε πνχζιεξ θάζεζξ ηδξ ΜΔΥ έπμοκ απμηαθοθεεί ζηδκ 

Δφηνδζδ, ζηδκ Δνέηνζα, ηδκ Αζέα, ηζξ Εοβμονζέξ, ζηδ Λένκα ηαζ ζηα Νζπχνζα 

(Forsén, 1992: 198-203). Ζ επζθμβή ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ αρζδςηχκ ηηζνίςκ δεκ είκαζ 
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 Πανυιμζα ιεηεβηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ πνχζιδ ΤΔ ζε πνμτπάνπμκηα μζηζζιυ ηδξ ΜΔ έπεζ δζαπζζηςεεί 

ζημ θυθμ ηδξ Αζπίδμξ ημο Άνβμοξ, υπμο δ ημνοθή ημο ορχιαημξ εβηαηαθείπεηαζ πςνίξ κα εκημπίγεηαζ 

ζηνχια ηαηαζηνμθήξ (Crouwel, 2010: 83). 

57
 Ζ φπανλδ δφμ ΠΔ αρζδςηχκ ηηζνίςκ ζημ Κμοθυαμοκμ 

(Α7)
 έπεζ αιθζζαδηδεεί, αθ. ζπεηζηά 3.1.1. «Οζ-

ηζζιμί» ζεθ. 35-36. 
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επανηχξ ηαηακμδηή. Έπεζ επζηναηήζεζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πανμοζία κέςκ πθδεοζιζ-

αηχκ μιάδςκ ηαηά ηδκ ΜΔΥ, ιία εεςνία δ ηαεμθζηυηδηα ηδξ μπμίαξ έπεζ αιθζζαδηδ-

εεί βζα δζάθμνεξ εέζεζξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδ Λένκα (Forsén, 1992: 38, 247, 257). 

Άθθςζηε δ αρζδςηή ηάημρδ ήηακ βκςζηή ζημκ κυηζμ εθθαδζηυ πχνμ ήδδ απυ ηδκ Σε-

θζηή Νεμθζεζηή (Forsén, 1992: 202-203). 

Απυ ηδκ άθθδ, δ ακηζηαηάζηαζή ημοξ απυ ηηίζιαηα μνεμβχκζαξ ηάημρδξ ζοκ-

δέεηαζ ιε ηδκ αθθαβή ημο μζηζζηζημφ ζπεδζαζιμφ, μπυηε ηαζ ακαθένεηαζ ζοζζςιάης-

ζδ μνεμβχκζςκ ηηζνίςκ ιε 6 ή 10 δςιάηζα ηαζ ακμζπημφξ πχνμοξ εκ είδδ αοθήξ. 

Πζεακυκ, δ ηαηάνβδζδ ηςκ αρζδςηχκ ηηζνίςκ ζπεηίγεηαζ ιε πναηηζημφξ θυβμοξ αζθα-

θείαξ (εφθθεηηα οθζηά αρίδαξ ηαζ ζηέβαζήξ ηδξ) ηαζ ιε ηδ δοκαηυηδηα εηιεηάθθεοζδξ 

ιεβαθφηενμο πχνμο βζα πενζζζυηενα μνεμβχκζα ηηίζιαηα. Χζηυζμ, μζ πονηαβζέξ, πμο 

παναηδνμφκηαζ ζοπκυηενα ζηζξ αρίδεξ, έπμοκ αζηζμθμβδεεί ςξ ημζκςκζηέξ πνάλεζξ 

ζοκδευιεκεξ ιε ημζκμηζηέξ αθθαβέξ, άπμρδ δ μπμία υιςξ δεκ επελδβείηαζ πενζζζυηενμ 

(Janko, 2008: 569). Δπίζδξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ κέα αοηή πςνμηαλζηή μνβάκςζδ δεκ 

απμηεθεί ακαβηαζηζηά έκδεζλδ φπανλδξ εκυξ ηεκηνζημφ ζπεδζαζιμφ βζα ημκ Άβζμ ηέ-

θακμ 
(Α23)

 (Janko, 2008: 571-572). 

Χζηυζμ, ήδδ απυ ηδκ ΜΔ Η ηαζ ηονίςξ απυ ηα ηέθδ ηδξ ΜΔ ΗΗ ηαζ ελήξ, απμηα-

θφθεδηε ηαηαζηεοή δνυιςκ, ένβμ ημ μπμίμ έπεζ ημζκμηζηυ παναηηήνα ηαζ ζοκήεςξ 

πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ δζαηνζηχκ ακενχπζκςκ μιάδςκ βζα ηδ ζπεδίαζδ ηαζ ηδκ οθμ-

πμίδζή ημο. ηα ηέθδ ηδξ ΜΔ ΗΗ ή ανπέξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ, ηαηαζηεοάγμκηαζ ηνεζξ δνυιμζ, 

ηςκ μπμίςκ ηιήιαηα ιυκμ απμηαθφθεδηακ (Janko, 2008: 575-576). Ξεπςνίγεζ μ θαν-

δφξ δνυιμξ, street NuI, ιε άλμκα Β-Ν ηαζ πνμζηαηεοηζηυ ημίπμ ημοθάπζζημκ απυ ηδκ 

ακαημθζηή ημο πθεονά (εζη. 150).
58

 Ακ ηαζ έπεζ απμηαθοθεεί ζε εθάπζζηα ιυθζξ ιέηνα, 

δ πνήζδ ημο δζανηεί ημοθάπζζημκ έςξ ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ, μπυηε παναηδνείηαζ 

επζζηεοή ημο αμηζαθςημφ μδμζηνχιαηυξ ημο, εκχ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο εκημπίζηδηε 

απμπεηεοηζηυξ αβςβυξ ιε πήθζκεξ πθάηεξ ιζκςζημφ ηφπμο ηαζ ζπάκζμ ηαεήιεκμ ζεο-
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 Σμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ, ημο πθεονζημφ πνμζηαηεοηζημφ ημίπμο, δεκ είκαζ βκςζηυ ζε άθθμοξ ΜΔ 

δνυιμοξ. Γζαπζζηχκεηαζ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗ επμπή ζημκ μζηζζιυ ημο Γζιδκίμο Θεζζαθίαξ (Αδνφιδ-

ζζιάκδ, Β. 2000. «Οζηία ιε δζάδνμιμ απυ ηδκ ανπαία Ηςθηυ». ημ Το Έργο ηφν Δθορειών Αρταιοηή-

ηφν και Νεώηερφν Μνημείφν ηοσ ΥΠ.ΠΟ. ζηη Θεζζαλία και ηην εσρύηερη περιοτή ηης (1990-1998). Βυ-

θμξ. ΤΠΠΟ, ΗΓ Δ.Π.Κ.Α.: 280). ΜΔ δνυιμζ ζε άθθδ εέζδ ηδξ Λαηςκίαξ δεκ έπμοκ εκημπζζηεί, πανά 

ιυκμ ζημ ηαηααοεζζιέκμ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

, ηςκ μπμίςκ υιςξ δ αηνζαήξ πνμκμθυβδζδ ηαζ ηα ηαηαζηεο-

αζηζηά παναηηδνζζηζηά δεκ είκαζ αηυια βκςζηά (Harding et al., 1969:123). 
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θαθθζηυ ΜΜ ΗΗΗ εζδχθζμ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο (Janko, 2008: 575).
59

 Δίκαζ δ πενίμδμξ 

υπμο ζημκ μζηζζιυ παναηδνμφκηαζ μζ πενζζζυηενεξ ιζκςζηέξ εζζαβςβέξ ηαζ επζννμέξ 

ζηδκ ηεναιζηή.
60

 

Απυ ηδκ άθθδ, ελεζδζηεοιέκμζ ενβαζζαημί πχνμζ δεκ έπμοκ εκημπζζηεί, υπςξ 

ζηδκ πενίπηςζδ ημο Μεκεθάζμο 
(Α6) 

πμο πνμακαθένεδηε. Χζηυζμ, ιζηνμεονήιαηα ηα-

ηαδεζηκφμοκ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ οθακηζηή, ιεηαθθμονβία, θάλεοζδ ενβα-

θείςκ μρζακμφ, πονζηυθζεμο, ζε πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ Lapis Lacedaemonius ηαζ ηέθμξ 

θίεζκςκ πεθέηεςκ ιε ζηεζθέςζδ (Banks and Janko, 2008: 420-428). Γζα πνχηδ θμνά 

ζηδκ ΜΔ ΗΗ θάζδ ακαβκςνίγεηαζ δ πνήζδ ημο ηεναιζημφ ηνμπμφ ζηδ εέζδ βζα ηδκ ηα-

ηαζηεοή ηνμπζδςηχκ ηοπέθθςκ (carinated cup) (Janko, 2008: 575).  

Ο ιζηνυξ ανζειυξ ηαζ δ δζαζπμνά ζημκ μζηζζηζηυ πχνμ ηςκ οθακηζηχκ ενβα-

θείςκ (ζθμκδφθζα, πδκία, αβκφεεξ ηαζ άθθα πήθζκα αάνδ), ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πενί-

πθμηδ ηαζ δζαηαναβιέκδ ζε ανηεηά ζδιεία ζηνςιαημβναθία, δεκ πανέπμοκ 

ζηακμπμζδηζηά ζημζπεία βζα ημ ααειυ ελεζδίηεοζδξ ηδξ οθακημονβίαξ (Banks and 

Janko, 2008: 420-428). 

Ακάθμβδ αδοκαιία ζοιπεναζιάηςκ δζαπζζηχκεηαζ ηαζ ιε ηα εονήιαηα ιεηαθ-

θμονβίαξ. Αοηά ακηζπνμζςπεφμκηαζ απυ έκα ιμθφαδζκμ ζφκδεζιμ επζδζυνεςζδξ αβ-

βείμο, έκα ιμθφαδζκμ ηανθί πζεακυηαηα ηιήια ηαθμοπζμφ, έκα ηιήια ζφνιαημξ, ηνεζξ 

ζηςνίεξ ιεηαθθμονβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ πήθζκα εναφζιαηα απυ έλζ ημοθάπζζημκ δζα-

θμνεηζηέξ ιήηνεξ δφμ ηφπςκ, ηοπζηχκ ηδξ ΔΠΥ ζημκ αζβαζαηυ πχνμ. Ζ ανπαζμθμβζηή 

ζοκάθεζα ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ακηζηεζιέκςκ δεκ είκαζ λεηάεανδ. Υνμκμθμβζηά θίβα 

εκηάζζμκηαζ ζηδκ πνχζιδ ΜΔ θάζδ, εκχ ηα πενζζζυηενα ζηδκ ιεηαααηζηή ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ 

Η-ΗΗ.  

Σα ίπκδ ιεηαθθεοηζηχκ ενβαζζχκ ημκηά ζημκ δνυιμ ζημ ΝΑ άηνμ ημο μζηζ-

ζιμφ (Janko, 2008: 575) πζεακυκ παναπέιπμοκ ζε έκακ δζαπςνζζιέκμ ενβαζζαηυ πχνμ 

απυ ημκ μζηζζηζηυ. ηα Νζπχνζα δφμ ME I εζηίεξ ζπεηζγυιεκεξ ιε ηδκ ιεηαθθμονβία 

εκημπίζηδηακ ζηδ Γ πθαβζά ημο μζηζζιμφ, ζδιείμ ημ μπμίμ ηνίεδηε ηαηάθθδθμ βζα ηέ-

ημζεξ δναζηδνζυηδηεξ εηιεηαθθεουιεκμ ημοξ εοκμσημφξ ακέιμοξ (Howell, 1992: 36). 

Τπμζηδνίγεηαζ υηζ μζ ενβαζηδνζαημί πχνμζ ιεηαθθμονβίαξ ανίζημκηακ ζηδκ άηνδ ή 
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 Γεκ οπάνπεζ δδιμζζεοιέκδ θςημβναθία ηςκ πθαηχκ ή ημο ζοβηεηνζιέκμο εζδςθίμο. 

60
 Βθ. ζπεηζηά, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηζξ πζεακέξ επζννμέξ ζημκ μζηζζηζηυ ζπεδζαζιυ, 3.2.2. «Δπαθέξ-

ακηαθθαβέξ», ζεθ. 78-80. 
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ηαζ εηηυξ μζηζζιμφ βζα ηδκ απμθοβή εηδήθςζδξ πονηαβζάξ απυ ηζξ ορδθέξ εενιμηνα-

ζίεξ πμο απαζημφζε δ επελενβαζία ηςκ ιεηάθθςκ (Nordquist, 1987: 44). 

Ζ πμζυηδηα, μ ααειυξ δζαηήνδζδξ ηαζ ημ είδμξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ακηζηεζ-

ιέκςκ είκαζ ηέημζα πμο δεκ δζαζαθδκίγμοκ εάκ πνυηεζηαζ βζα ημζκμηζηή δναζηδνζυηδηα 

ή βζα οπμθείιιαηα ιεηαθθμονβχκ πμο δεκ ακήηακ ζημκ μζηζζιυ.
61

 Ακάθμβα πενίπμο 

εονήιαηα απυ ηδκ ΜΔ Αζίκδ μδήβδζακ ζημ ζοιπέναζια υηζ ζημκ μζηζζιυ δεκ αζημφ-

κηακ ελεζδζηεοιέκδ ιεηαθθμονβία, υπςξ είκαζ δ ηαηαζηεοή μπθζζιμφ ηαζ άθθςκ πμθφ-

ηζιςκ ακηζηεζιέκςκ. Ακηίεεηα, πνμηάεδηε δ ιενζηή απαζπυθδζδ ηεπκζηχκ, μζ μπμίμζ 

ηαηά ηφνζμ θυβμ αζπμθμφκηακ ιε επζζηεοέξ αββείςκ ή άθθςκ απθχκ ιεηαθθζηχκ ηε-

πκένβςκ (Nordquist, 1987: 44).  

Καηά ηδκ ΜΔ ΗΗ-ΗΗΗ δ οπμθμβζγυιεκδ έηηαζδ ημο μζηζζιμφ ημο Αβίμο ηεθά-

κμο 
(Α23)

 παναιέκεζ ίδζα ιε ηδξ ΜΔ Η, ιε ηδκ ηαημίηδζδ κα ζοκεπίγεηαζ ζε ηαηαζηναι-

ιέκμοξ απυ πονηαβζά πχνμοξ, πνδζζιμπμζχκηαξ πζεακυκ οθζηά θζβυηενα εφθθεηηα 

(εκδείλεζξ βζα επίπεδεξ πςιάηζκεξ ζηέβεξ). Καηά ηδκ ιεηάααζδ ζηδκ ΤΔ Η θάζδ, ζε 

μνζζιέκα ζδιεία ημο πχνμο, επζζδιαίκεηαζ ιία λεπςνζζηή μζημδμιζηή θάζδ απυ εηεί-

κδ ηδξ ΤΔ Η θάζδξ, δ μπμία δζαηδνεί ηδκ βεκζηή ηάημρδ ηςκ ΜΔ ΗΗΗ ηηζνίςκ, ηαηα-

θαιαάκμκηαξ ηδκ ίδζα πενίπμο έηηαζδ ζημ θυθμ (Janko, 2008: 576-577). 

Απυ ηα ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ ιεηαααηζηήξ αοηήξ θάζδξ λεπςνίγεζ ζηδκ πε-

νζμπή Ν ηιήια ηηζνίμο, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ δφμ δςιάηζα μνεμβχκζαξ ηάημρδξ 

ιζηνχκ δζαζηάζεςκ πςνμεεηδιέκα ζημκ άλμκα ηςκ εονχκ. ημ κυηζμ δςιάηζμ οπήνπε 

θίεζκμ ενακίμ, ηαηαθαιαάκμκηαξ ιένμξ ιυκμ ημο δοηζημφ εζςηενζημφ ιαηνζμφ ημίπμο, 

ιία εζηία ζηδκ ΒΑ βςκία ημο ηαζ ανηεηά αββεία ζημ πςιάηζκμ δάπεδυ ημο. Σμ αυνεζμ 

δςιάηζμ δεκ δζέεεηε ακάθμβεξ ηαηαζηεοέξ (εζη. 152) (Janko, 2008: 577. Rutter and 

Rutter, 1976: 3). Ζ ζδιαζία ημο ενακίμο ζημ έκα απυ ηα δφμ δςιάηζα ηαζ δ πναηηζηή 

ημο θεζημονβία δεκ είκαζ βκςζηή. Πζεακυκ απμηεθεί απμεδηεοηζηυ ή/ηαζ πχνμ πνμε-

ημζιαζίαξ ηνμθήξ ιίαξ μζηζζηζηήξ ιμκάδαξ. Γοζηοπχξ, μ ελαζνεηζηά απμζπαζιαηζηυξ 

παναηηήναξ ηςκ μζηζζηζηχκ ηαηαθμίπςκ ηδξ πενζυδμο ηαζ μ ιζηνυξ ημοξ ανζειυξ δεκ 

επζηνέπμοκ ιία ζοβηνζηζηή ακάθοζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ζημζπεζχκ.  

Σεθεοηαία ακαθένμοιε ηα μζηζζηζηά ηαηάθμζπα απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο Αγί-

οσ Βαζηιείοσ 
(Α14)

, υπμο δ πνυζθαηδ ζοζηδιαηζηή ακαζηαθή απμηάθορε ηηίζια (εζη. 

126) ιε πθμφζζα εονήιαηα, ηα μπμία πνμκμθμβμφκηαζ, αάζεζ ηδξ ηεναιζηήξ, ζηδκ πμ-
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 Θεςνείηαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ακάθμβα πανάθθδθα ακηζηεζιέκςκ δεκ έπμοκ εκημπζζηεί ζηα ημκηζκά 

Κφεδνα (Banks and Janko, 2008: 418-419, 428-430). 
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θζηζζιζηή πενίμδμ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η-ΗΗΑ. Ζ θφθαλδ 16 πάθηζκςκ λζθχκ, ιαγί ιε εβπεζνίδζμ, 

ιαπαίνζ, αζπιέξ δμνάηςκ, πάθηζκμο ηαζ μδμκηυθναηημο ηνάκμοξ (εζη. 127α), υθα  ζε 

έκα είδμξ ηζαχηζμο, ηαεχξ ηαζ δ ηαημπή, ζε άθθμ πχνμ ημο ίδζμο ηηζνίμο, ακηζηεζιέ-

κςκ βμήηνμο υπςξ έκαξ αζβοπηζαηυξ ζηαναααίμξ, απυηιδια θίεζκμο αββείμο, νοηυ ιε 

ιμνθή ηαφνμο, επίιδθμ λίθμοξ απυ μνεία ηνφζηαθθμ, ηαεχξ ηαζ πνοζά εθάζιαηα (εζη. 

127α-ζη) θακενχκμοκ πθμφημ, μ μπμίμξ δεκ έπεζ παναηδνδεεί λακά, ζηδ Λαηςκία ηαζ 

βεκηυηενα, ζε ζφκμθμ υπζ ηαθζηυ (Ένβμκ, 2010: 35-36). 

Οπςζδήπμηε ημ εφνμξ ηςκ πμθζηζζιζηχκ θάζεςκ, ημ μπμίμ ηαθφπημοκ ηα πνμ-

ακαθενεέκηα πμθφηζια εονήιαηα, δεκ επζηνέπεζ εφημθα ζοιπενάζιαηα βζα ιζα πθμφ-

ζζα ημζκςκζηή μιάδα ηαηά ημ ηέθμξ ηδξ ΜΔ πενζυδμο. Αθθά μφηε ηαζ κα απμννζθεεί δ 

παναπάκς εηδμπή, πνμημφ ιεθεηδεμφκ ηαζ δζελαπεμφκ πεναζηένς ένεοκεξ ζημ θυθμ 

ημο Αβίμο Βαζζθείμο. Απυ ηδκ άθθδ πάθζ, είκαζ δφζημθμ κα αβκμδεεί έκα ηέημζμ εφνδ-

ια, υπςξ επίζδξ ηαζ κα ιδκ δδιζμονβήζεζ ηδκ ηάζδ βζα ακηζπανάεεζδ (αάζεζ ιεθθμ-

κηζηήξ/ηαθφηενα ηεηιδνζςιέκδξ) ιε ηα πθμφζζα ηαθζηά ζφκμθα ηδξ Δπμπήξ ηςκ 

Κάεεηςκ Λαηημεζδχκ. 

   

Σαθζηέξ πναηηζηέξ 

ε δεηαέλζ εέζεζξ έπμοκ εκημπζζηεί πενίπμο 127 ηάθμζ, απυ ημοξ μπμίμοξ μζ 28 

πζεακυκ κα πνμκμθμβμφκηαζ ζηδ ΜΔΥ.
62

 Καιία, υιςξ, απυ ηζξ εέζεζξ αοηέξ δεκ πανέ-

πεζ ζαθή εζηυκα ηςκ ηαθζηχκ πναηηζηχκ ηαζ εάκ ή πχξ ακηζηαημπηνίγμοκ ηζξ εηάζημηε 

ημζκςκζηέξ δμιέξ. Ο ααζζηυηενμξ θυβμξ είκαζ υηζ ακηζπνμζςπεφμοκ πμθφ ιζηνυ ζηαηζ-

ζηζηυ δείβια ημο οπμθμβζγυιεκμο πθδεοζιμφ ηςκ ημζκμηήηςκ. 

Λίβμζ ηάθμζ ημο ηέθμοξ ηδξ ΜΔΥ ηαζ ηδξ ιεηάααζδξ ζηδκ ΤΔ Η θάζδ έπμοκ ε-

κημπζζηεί ζηδκ Πειιάλα: Παιαηόθαζηρο 
(Α4)

 (εζη. 19). Βνίζημκηαζ ζημκ ίδζμ θυθμ ιε 

ηα ΜΔ μζηζζηζηά ηαηάθμζπα, αθθά ζε δζαηνζηυ απυ αοηά ζδιείμ. Σμ κεηνμηαθείμ απμ-

ηεθείηαζ απυ άβκςζημ ανζειυ ηζαςηζυζπδιςκ ηάθςκ.
63

 Δλαζηίαξ ημο υηζ παναιέκμοκ 
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 Απυ ημοξ πζεακμφξ ΜΔ ηάθμοξ, μζ 27 πνμένπμκηαζ απυ ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 ηαζ έκαξ αηυια, ιάθ-

θμκ εβποηνζζιυξ, έπεζ εκημπζζηεί επζθακεζαηά ζηδκ εέζδ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή-ΝΑ θυθμξ 
(Δ71)

 

(Hope Simpson and Dickinson, 1979: 108). ε ιία αηυια εέζδ, ζημ ιζηνυ κδζί ημπά 
(Δ116)

, έπμοκ ε-

κημπζζηεί δφμ ηαθέξ ζε πίεμοξ μζ μπμίεξ υιςξ δεκ πνμκμθμβμφκηαζ ιε αζθάθεζα ζηδκ ΜΔ ή ζηδκ ΤΔ 

πενίμδμ (Hope Simpson and Dickinson, 1979: 120). Χζηυζμ ζηδκ πανμφζα ενβαζία εκηάζζμκηαζ ζηδκ 

ΜΔ ηαεχξ ζηδ εέζδ δεκ έπμοκ εκημπζζηεί ΤΔ εονήιαηα (Banou, 1996: 60-61). 

63
 ημκ ίδζμ πχνμ εκημπίγεηαζ έκαξ ιεβάθμξ ηάεεημξ θαηημεζδήξ ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ θάζδξ (Σμ Ένβμ ημο 

ΤΠΠΟ, 1999: 83). 
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αδδιμζίεοημζ, δεκ είκαζ βκςζηυξ μ πνμκμθμβζηυξ ημοξ ζοζπεηζζιυξ, μφηε πμζμζ απυ 

αοημφξ ήηακ ηηενζζιέκμζ ηαζ ηζ πενζείπακ.  

Πένακ υιςξ ημφημο, ζηδ βεκζηή ακαθμνά ηςκ ηηενζζιάηςκ ημοξ βίκεηαζ θυβμξ 

βζα έκα έηηοπμ θοθθυζπδιμ έθαζια πνοζμφ (εζη. 30) ηδξ ιεηαααηζηήξ θάζδξ ΜΔ 

ΗΗΗ/ΤΔ Η (Σμ Ένβμ ημο ΤΠΠΟ, 1999: 83).
64

 Σμ εφνδια αοηυ ηαηαδεζηκφεζ ημοθάπζζημκ 

ιία πθμφζζα ηαθή αηυιμο λεπςνζζηήξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ, δ μπμία πνμαάθθεηαζ ιέζα 

απυ ηδκ ηαημπή ηαζ «ηαηακάθςζδ» πμθφηζιςκ ακηζηεζιέκςκ, παναηηδνζζηζηυ βκχνζ-

ζια ηδξ πενζυδμο (Graziadio, 1991: 437-440. Voutsaki, 1999: 105, 107-108. 2005: 

134). 

Νμηζυηενα, ζηδκ ηεκηνζηή ημζθάδα ημο Δονχηα, μζ ΜΔ ηαθέξ απυ ημ Μελειάηο 

(Α6)
 είκαζ εθάπζζηεξ. Καζ ζε αοηέξ ηίεεηαζ πνυαθδια πνμκμθυβδζδξ. Κάης απυ δάπεδμ 

ημο Μεβάνμο 2 («Βυνεζμ Κηίνζμ», ιεηαλφ ηςκ δςιαηίςκ ΥΥΗ-ΥΥΗΗ) εκημπίζηδηε ζε 

απθυ θάηημ αηηένζζημξ ME εκηαθζαζιυξ εκήθζημο αηυιμο ζε ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ 

(Burial 7) (Catling, 1975α: 80, 2009: 11, 61).
65

  

Οζ έλζ ηάθμζ ζηδ Ν πθαβζά ημο θυθμο ημο Αεημφ εκηάζζμκηαζ ζηδ ΜΔ ΗΗ ή ΗΗΗ 

θάζδ (εζη. 55, 57-59) (ακμίπηδηακ ζηζξ επζπχζεζξ ηςκ ΜΔ ΗΗ ηθζαάκςκ).
66

 Απυ αοημφξ, 

δζαηνίκεηαζ έκαξ βζα ημκ ανπζηεηημκζηυ ημο ηφπμ ηαζ ηδκ φπανλδ ηηένζζδξ. Πνυηεζηαζ 

βζα ηάεεημ θαηημεζδή ηάθμ ηηενζζιέκμ ιε έκα πήθζκμ ζθμκδφθζ ηαζ έκα ιζηνμζημπζηυ 

πνοζυ έθαζια (εζη. 58α), ημ μπμίμ ανέεδηε ακάιεζα ζηα μζηά εκήθζηδξ βοκαίηαξ, αθ-

θά δεκ είκαζ βκςζηυ ιε πμζμ ηνυπμ (ηιήια εκδφιαημξ ή ακηζηεζιέκμο). Ζ ακηίεεζδ ιε 

ημοξ άθθμοξ πέκηε εκηαθζαζιμφξ, ζε ακηίζημζπμοξ ανζειδηζηά αηηένζζημοξ απθμφξ 

θάηημοξ, είκαζ ειθακήξ (Catling, 2009: 187-191, 269).  

Σμ πνμακαθενεέκ πνοζυ έθαζια, άβκςζημ ακ ήηακ ηιήια ημζιήιαημξ ή επί-

εεημ ακηζηεζιέκμο ή νμφπμο, απμηεθεί έκδεζλδ ηαημπήξ πμθφηζιςκ ηεπκένβςκ απυ ιέ-

θδ ιίαξ αηυια ημζκυηδηαξ βζα ηδκ πενίμδμ. Ζ πνμκμθμβζηή ζοζπέηζζδ ηςκ πνοζχκ 

εθαζιάηςκ ηυζμ απυ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 υζμ ηαζ απυ ηδκ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

 

δεκ είκαζ δοκαηή. Πζεακυκ εηείκμ ημο Μεκεθαίμο κα είκαζ πνςζιυηενμ (Cavanagh and 
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 Έκαξ ζθναβζδυθζεμξ απυ ζάνδζμ ιε ακάβθοθδ πανάζηαζδ επζηζεέιεκμο θέμκηα ζε εθάθζ (εζη. 31), μ 

μπμίμξ ανέεδηε ζηδ Ν πθαβζά ημο θυθμο εζηάγεηαζ υηζ ιπμνεί κα είκαζ ηηένζζια απυ ημ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η 

κεηνμηαθείμ (Σμ Ένβμ ημο ΤΠΠΟ, 1999: 83). 

65
 Ο Boyd εεςνεί υηζ είκαζ ελίζμο πζεακυκ μ εκηαθζαζιυξ αοηυξ κα πνμκμθμβείηαζ ζηδκ ΤΔ Η ή ΗΗΑ θάζδ 

(Boyd, 2002: 200). 

66
 Πζεακυκ οπήνπε ηαζ έκαξ αηυια ηάθμξ, μ μπμίμξ δεκ δζαηδνήεδηε (Catling, 2009: 188). 
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Crouwel, 2002: 141-142), εθυζμκ εεςνήζμοιε υηζ ημ ακηίζημζπμ ακηζηείιεκμ απυ ηδκ 

Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ ακήηεζ ζε ηάθμ υκηςξ ηδξ ιεηαααηζηήξ θάζδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η. 

Ζ πανμοζία εκυξ πνοζμφ ή επίπνοζμο ακηζηεζιέκμο ζημ Μεκεθάζμ, ηαηά ηδκ 

ΜΔ ΗΗ θάζδ, εάκ υκηςξ ηυηε πνμκμθμβμφκηαζ μζ ηάθμζ, εα απμηεθμφζε ιμκαδζηή πενί-

πηςζδ πμθφηζιμο ηηενίζιαημξ, πνμμζημκμιχκηαξ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ημ θαζκυιεκμ 

ηςκ Σαθζηχκ Κφηθςκ ηςκ Μοηδκχκ.
67

 ηνςιαημβναθζηά, μ ηάεεημξ θαηημεζδήξ ηα-

ηαζηεοάγεηαζ πνζκ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ηάθμοξ ηδξ εέζδξ. Ζ ζοκφπανλδ εκυξ πζμ ελε-

γδηδιέκμο ηαηαζηεοαζηζηά ηαζ πθμφζζα ηηενζζιέκμο ηάθμο ιε απθμφξ αηηένζζημοξ 

θάηημοξ οπμδεζηκφεζ ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζδ. Δπίζδξ, ηα εκηαθζαζιέκα άημια ήηακ 

ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ εκήθζηα άημια, ιε ελαίνεζδ εκυξ αηυιμο ζε απθυ θάηημ βζα 

ημ μπμίμ δεκ δζαβκχζηδηε δ δθζηία (Catling, 2009: 187-191). Χζηυζμ, εα ήηακ πνήζζ-

ιδ δ βκχζδ ηδξ αηνζαμφξ πνμκμθμβζηήξ ημοξ ζοζπέηζζδξ, εκηυξ ηδξ ΜΔ ΗΗ ή ηδξ ΜΔ 

ΗΗΗ, βζα αζθαθέζηενα ζοιπενάζιαηα. 

Οζ δφμ αοηέξ πενζπηχζεζξ απυ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗ ή ΗΗΗ θάζδ ηαζ 

ηδξ Πεθθάκαξ: Παθαζμηάζηνμο 
(Α4)

 ζηδ ιεηάααζδ πνμξ ηδκ ΤΔ πενίμδμ, ζηδκ ηεκηνζ-

ηή ηαζ αυνεζα ημζθάδα ημο Δονχηα ακηίζημζπα, πανέπμοκ, έζης ηαζ θίβα, ζημζπεία βζα 

κα ζηζαβναθδεεί δ πανμοζία μιάδςκ ιε πνυζααζδ ζε πμθφηζια οθζηά αβαεά, βεβμκυξ 

πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακάδοζδ ημζκςκζηχκ «εθίη» (πίκ. 4). 

ηδ πάρηε 
(Α5)

, ημκηζκή εέζδ ημο Μεκεθαίμο, απυ ηζξ έλζ ηαθέξ ηδξ ΜΔ πε-

νζυδμο, ιυθζξ δφμ παζδζηέξ ήηακ ηηενζζιέκεξ ζε θάηημ ηαζ ηηζζηυ ηζαςηζυζπδιμ ηάθμ, 

ακηίζημζπα. Ο πνχημξ (ηθ4) είπε έκα ιυκςημ ηφπεθθμ, έκα εναφζια απνμζδζυνζζημο 

πάθηζκμο ακηζηεζιέκμο ηαζ έκα θίεζκμ δαπηφθζμ, εκχ μ δεφηενμξ (ηθ8) πάθηζκμ γεφβμξ 

εκςηίςκ ηαζ ιία πάθηζκδ ρήθμ. Οζ οπυθμζπεξ ηαθέξ, παζδζχκ ηαζ ιία αδζεοηνίκζζηδξ 

δθζηίαξ, ήηακ αηηένζζηεξ ζε μνεμβχκζμ θάηημ (Εαααμφ, 1999δ: 166. Zavvou and 

Themos, 2009: 111). 

Σμ βεβμκυξ υηζ δεκ πνμκμθμβμφκηαζ ιε αηνίαεζα, πανά ιυκμ βεκζηά ζηδκ ΜΔΥ, 

ηαεζζηά ηδκ έκηαλή ημοξ ζε ζζημνζηυ πθαίζζμ δφζημθδ. Δάκ είκαζ ζφβπνμκεξ, δ φπανλδ 

ηηενζζιέκςκ ηαζ αηηένζζηςκ παζδζηχκ εκηαθζαζιχκ πζεακυκ οπμδδθχκεζ ηδ δζαθμνμ-

πμίδζδ ιεηαλφ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ςξ πνμξ ημκ οθζηυ πθμφημ, μ μπμίμξ ακηζηαημπηνί-

γεηαζ ακάθμβα ζηζξ ηαθέξ ηςκ παζδζχκ ημοξ. ε ΜΔ ηαθέξ ηδξ Λένκαξ δ πανμοζία 

ηηενζζιάηςκ, αηυια ηαζ εκυξ ή δφμ αββείςκ, έκακηζ ηδξ απμοζίαξ ζε ανηεημφξ άθθμοξ 
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 πεηζηά ιε ηαθέξ πθμφζζα ηηενζζιέκεξ ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗ, υπςξ ηδξ Αίβζκαξ, αθ. Kilian-Dirlmeier, 1997 

ηαζ ηνζηζηή ςξ πνμξ ηδκ πνμκμθυβδζδ ηςκ ηαθχκ αοηχκ αθ. Voutsaki, 2005: 136. 
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ηάθμοξ, έπεζ ενιδκεοηεί ςξ έκδεζλδ δζαθμνεηζηήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ (Zerner, 1990: 

24). 

ε ιία ηέημζα εηδμπή δ φπανλδ ηηένζζδξ ή υπζ ζε ηαθή ακήθζημο αηυιμο δεκ 

εα ελανηζυκηακ απυ ηδκ πανάιεηνμ ηδξ δθζηίαξ, ακ ηαζ είκαζ ακαβηαίμ κα επζζδιακεεί 

υηζ δεκ είκαζ βκςζηυ ημ εφνμξ ηδξ δθζηίαξ ηςκ κεηνχκ αοηχκ παζδζχκ. Κάηζ ακάθμβμ 

δζαπζζηχκεηαζ ζηδκ Ανβμθίδα, υπμο μζ παζδζηέξ ηαθέξ οπυηεζκηαζ ζημ ηνζηήνζμ ηδξ 

ημζκςκζηήξ εέζδξ (Nordquist and Ingvarsson-Sundström, 2005: 163), ηαηαθφςκηαξ 

ημκ ηακυκα υηζ ημ άημιμ απμηηάεζ ημζκςκζηή οπυζηαζδ έπεζηα απυ ηεθεημονβζηέξ 

πναηηζηέξ εκδθζηίςζδξ (Voutsaki, 2004α: 340). 

Δάκ, πάθζ, μζ ΜΔ ηαθέξ ηδξ πάνηδξ 
(Α5)

 δεκ είκαζ ζφβπνμκεξ ιεηαλφ ημοξ, μ-

πςζδήπμηε απαζημφκηαζ πενζζζυηενα ανπαζμθμβζηά ζημζπεία βζα οπμεέζεζξ πμο αθμ-

νμφκ ηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ. 

Πανυιμζα πνμαθήιαηα δεδμιέκςκ έπμοκ ηαζ μζ ηαθέξ ζηζξ εέζεζξ Βμφναμονα: 

Ακάθδρδ 
(Α1)

, Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 ηαζ Κμοθυαμοκμ 
(Α7)

. Δπζπνμζεέηςξ, βζα 

ηζξ δφμ πνχηεξ είκαζ δφζημθμ κα δζαηνζεεί ακ πνυηεζηαζ βζα ακελάνηδηα κεηνμηαθεία ή 

intra muros εκηαθζαζιμφξ. 

ημ Κοσθόβοσλο 
(Α7)

, ημ μπμίμ παθαζυηενα εεςνμφκηακ υηζ εβηαηαθείπεηαζ ιε 

ημ ηέθμξ ηδξ Πνχζιδξ Υαθημηναηίαξ (Forsén, 1992: 172), έπμοκ απμηαθοθεεί 14 ΜΔ 

ηάθμζ,
68

 ιε ζοκμθζηά 27 κεηνμφξ υθςκ ηςκ δθζηζχκ ηαζ ηςκ δφμ θφθςκ (Lagia et al., 

2007: 313), πςνίξ κα παναηδνείηαζ ηάπμζα δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ημοξ.
69

 Ο ηονίανπμξ 

ηαθζηυξ ηφπμξ είκαζ μ απθυξ θάηημξ ιε ηηενζζιέκεξ ή αηηένζζηεξ ηαθέξ ακελανηήηςξ 

δθζηίαξ ή θφθμο, εκχ μ ιμκαδζηυξ ηζαςηζυζπδιμξ ήηακ αηηένζζημξ (εζη. 81) (Black-

man, 2001-2002: 32. Whitley, 2002-2003: 31-32. 2003-2004: 27-28. Whitley et al. 

2005-2006: 39). Γδιμβναθζηά έπεζ παναηδνδεεί υηζ μζ βοκαίηεξ ζηα εκήθζηα άημια 

άκς ηςκ 45 εηχκ ζδιεζχκμοκ εθαθνχξ ιζηνυηενμ πμζμζηυ (Lagia and Cavanagh, 

2010: 338). 

Χξ πνμξ ηα ακηζηείιεκα πμο είπακ εκαπμηεεεί, δζαηνίκεηαζ ιυκμ έκαξ ηάθμξ 

C0213, μ μπμίμξ πενζείπε έκα αββείμ ηαζ ιία πάθηζκδ αζπιή δυναημξ (εζη. 79) (Black-

                                                 
68

 Μία αηυιδ πνμκμθμβείηαζ βεκζηά ζηδκ Δπμπή Υαθημφ (Cavanagh et al., Yearly reports 2001: 7). 

69
 Οζ ηαθέξ αοηέξ εεςνείηαζ υηζ απμηεθυοκ ηαηά πάζα πζεακυηδηα ηιήια εκυξ κεηνμηαθείμο ηαζ υπζ 

intra muros ηαθέξ, πανυθμ πμο δ δζάανςζδ ηςκ επζπχζεςκ ζημ θυθμ είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή (Lagia 

and Cavanagh, 2010: 335). 
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man, 2001-2002: 32).
70

 Σμ ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ, πένακ ηδξ πνχηδξ φθδξ ημο, 

απμηεθεί ηιήια μπθζημφ επζεεηζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ είκαζ ημ πνχημ πμο απμηαθφπηεηαζ 

ζηδ Λαηςκία ηαηά ηδκ ΜΔΥ. ε πνχημ επίπεδμ, εεςνείηαζ δδθςηζηυ ημο θφθμο ηαζ 

ηδξ δθζηίαξ ημο κεηνμφ αηυιμο, αάζεζ ηδξ άπμρδξ υηζ υπθα ηαηέπμοκ μζ εκήθζηεξ ά-

κηνεξ (Kilian-Dirlmeier, 1987-1988: 293). Ζ ακενςπμθμβζηή ιεθέηδ ηαηέδεζλε υηζ 

πνυηεζηαζ βζα άκδνα δθζηίαξ 16-17 πνμκχκ, ημ ζχια ημο μπμίμο, αάζεζ ηδξ εέζδξ ηςκ 

ζηεθεηζηχκ ηαηαθμίπςκ, είπε ημπεί ζηα δφμ ζημ φρμξ ηςκ ιδνχκ έπεζηα απυ ζμαανυ 

ηναοιαηζζιυ (Lagia and Cavanagh, 2010: 336, 342-4-343).  

ε δεφηενμ επίπεδμ, δ ηαθζηή εκαπυεεζδ μπθζζιμφ παναπέιπεζ ζηζξ θεβυιεκεξ 

ηαθέξ πμθειζζηχκ ηονίςξ ημο ηέθμοξ ηδξ ΜΔΥ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ΤΔΥ, μζ μ-

πμίεξ ηαοηίγμκηαζ ιε ακαδουιεκεξ ημζκςκζηέξ εθίη (Graziadio, 1991:419). Χζηυζμ, δφ-

ζημθα μ ζοβηεηνζιέκμξ ηάθμξ ιπμνεί κα εκηαπεεί ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία. Πένακ ηδξ 

αζπιήξ, ιυθζξ έκα αββείμ ζοιπθήνςκε ηδκ ηηένζζδ, πμζυηδηα ακηζηεζιέκςκ πμο δεκ 

δζαθένεζ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ηηενζζιέκμοξ ηάθμοξ ηδξ εέζδξ. Δπζπθέμκ, δ πανμοζία 

ιυκμ ημο δυναημξ ςξ ηαηδβμνία μπθζζιμφ εεςνείηαζ υηζ ακηζηαημπηνίγεζ ηζξ ηαηχηενεξ 

ηάλεζξ ηςκ πμθειζζηχκ (Graziadio, 1991: 421-422). 

Σα πνχηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθαζμακενςπμθμβζηήξ ιεθέηδξ ηςκ ζηεθεηζηχκ 

ηαηαθμίπςκ απυ ηζξ ΜΔ ηαθέξ ημο Κμοθυαμοκμο 
(Α7)

, πμο ακαζηάθδηακ ηδκ πενίμδμ 

2001-2005, έδςζακ ζημζπεία βζα έκακ πθδεοζιυ μ μπμίμξ έγδζε ηάης απυ ελαζνεηζηά 

δφζημθεξ ζοκεήηεξ ιε ορδθά πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ ζηζξ παζδζηέξ δθζηίεξ, παναηηδ-

νζζηζηυ ζημζπείμ ηαζ άθθςκ ΜΔ εέζεςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο (Lagia et al., 2007: 313-

314), υπςξ ζηδκ Αζίκδ ηαζ ηδκ Λένκα (εζη. 83) (Nordquist and Ingvarsson-Sundström, 

2005: 163). 

ημ ζοβηεηνζιέκμ πθδεοζιζαηυ ζφκμθμ ηαηαδεζηκφεηαζ ηαηή δζααίςζδ, πζεα-

κυηαηα θυβς οπμζζηζζιμφ, ιε ακηίηηοπμ παιδθή ζςιαηζηή ακάπηολδ ζηζξ ιζηνέξ, ημο-

θάπζζημκ, δθζηίεξ ηαζ ημκηά ανζεκζηά άημια, ζοβηνζηζηά ιε άθθα ακενςπμθμβζηά 

ζημζπεία ηδξ ΜΔ πενζυδμο. Ακηίεεηα, ηα εδθοηά άημια εκηάζζμκηαζ ζημκ ιέζμ υνμ 

φρμοξ. Ζ δζαηνμθή υθςκ ηςκ αηυιςκ πμο ελεηάζηδηακ ααζίγεηαζ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ηονίςξ πενζαίςκ ηνμθχκ, ιζηνήξ πμζυηδηαξ ηνέαημξ ηαζ πακηεθμφξ έθθεζρδξ εαθάζ-

ζζςκ (Lagia et al., 2007: 321-324). Ζ πεναζηένς ακάθοζδ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ δ ημζκς-
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 Γζα ηζξ ΜΔ ηαθέξ ζημ Κμοθυαμοκμ αθ. επίζδξ ζηδ Γζηηομβναθία Cavanagh et al., 2001. 2002. 2003. 

2005. 
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κζηή-μζημκμιζηή ημοξ δζάζηαζδ βζα ημκ μζηζζιυ ζημ Κμοθυαμοκμ απμηεθεί ακηζηείιε-

κμ ιεθέηδξ ηαζ ιέκεζ κα ακαημζκςεμφκ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ. 

Δθάπζζηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ημζκςκζηή δμιή ακηθμφκηαζ απυ ηζξ ΜΔ ηαθέξ 

ηδξ εέζδξ Ακσθιαίο: Αγία Κσρηαθή 
(Α8)

. Γφμ ηάθμζ εκημπίζηδηακ ζηδκ ημνοθή ημο 

θυθμο ηαζ έκαξ ηνίημξ ζηα κυηζα αοημφ. Οζ δφμ πνχημζ είκαζ ηηζζημί ηζαςηζυζπδιμζ 

απυ ιζηνμφξ θίεμοξ ιε ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ έ-

καξ ανέεδηε ζοθδιέκμξ εκχ μ δεφηενμξ πενζείπε δφμ ιζηνά πήθζκα αββεία, έκακ ιζηνυ 

ηάθαεμ ιε αιαονυπνςιδ δζαηυζιδζδ ηαζ έκακ αηυια πανυιμζμο ζπήιαημξ (Calligas, 

1992: 36).  

Ο ηνίημξ ηζαςηζυζπδιμξ, ζηα κυηζα ημο θυθμο, ήηακ ηαηαζηεοαζιέκμξ ιε ηά-

εεηα ημπμεεηδιέκεξ πθάηεξ ηαζ ηέζζενζξ ηαθοπηήνζεξ ιεβάθεξ αζαεζημθζεζηέξ. ημ 

εζςηενζηυ ημο ανίζημκηακ ζε φπηζα εέζδ έκαξ κεηνυξ ιε ημ ηεθάθζ πνμξ ημ Ν. Χξ 

ηηενίζιαηα είπακ εκαπμηεεεί έκαξ ηάκεανμξ ηαζ έκα πάθηζκμ ακηζηείιεκμ, πζεακυκ πε-

νυκδ. Ο ηάθμξ πνμκμθμβείηαζ βεκζηά ζηδ ΜΔ πενίμδμ (Εαααμφ, 1999α: 176). Μία ηέ-

ηανηδ ΜΔ ηαθή ζε πίεμ, ηαθζηυξ ηφπμξ μ μπμίμξ εεςνείηαζ ζπάκζμξ βζα ηδ Λαηςκία 

(Bennet and Galanakis, 2005: 147), εκημπίζηδηε επζθακεζαηά ζημοξ πνυπμδεξ ημκηζ-

κμφ παιδθμφ θυθμο, 150ι. Ν/ΝΑ απυ ηδκ πνμακαθενεείζα εέζδ (Waterhouse and 

Hope Simpson, 1960: 76). 

Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηα ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα απυ ημοξ ηάθμοξ ηδξ ημνο-

θήξ δεκ ακαθένμκηαζ. Σμ δείβια είκαζ πμθφ ιζηνυ βζα ηδκ μπμζαδήπμηε ημζκςκζμθμβζ-

ηή ενιδκεία ηςκ δεδμιέκςκ. Ζ απμοζία μζηζζηζηχκ ηαηαθμίπςκ απυ ηδκ εέζδ, υπςξ 

έπεζ πνμακαθενεεί, δεκ δζεοημθφκεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ μνίςκ πμο ιπμνεί κα είπε ημ 

κεηνμηαθείμ. Ακαθυβςξ, δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ μ ιμκαδζηυξ ηάθμξ ηδξ πε-

νζυδμο απυ ηδκ εέζδ Βούρβοσρα: Αλάιευε 
(Α1)

.
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Ακάθμβα πνμαθήιαηα επζζδιαίκμκηαζ ηαζ ζημοξ ηέζζενζξ ηζαςηζυζπδιμοξ ΜΔ 

ηάθμοξ απυ ημ Γεράθη 
(Α13)

. Σνεζξ ενεοκήεδηακ ημ 1905, βζα ημοξ μπμίμοξ οπάνπμοκ 

εθάπζζηεξ πθδνμθμνίεξ. Ζ αηνζαήξ εέζδ ημοξ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο ζήιενα είκαζ 

άβκςζηδ. Καζ μζ ηνεζξ πενζείπακ απυ ιία ηαθή, μζ δφμ αηηένζζηςκ παζδζχκ. Ζ ηηενζ-

ζιέκδ εκήθζηδ είπε δφμ ιζηνά αββεία ηδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η θάζδξ ηαζ ιία πάθηζκδ εβπάνα-

ηηδ πενυκδ (εζη. 122) (Wace, 1909-1910: 75. Boyd, 2002: 204. Crouwel et al., 2004: 
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 Κζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ, ηάης απυ ηηίνζμ ηθαζζηχκ πνυκςκ. Πενζείπε ιία παζδζηή 

ηαθή ηαζ ήηακ ηηενζζιέκμξ ημοθάπζζημκ ιε έκα ή δφμ αββεία (Ρςιαίμξ, 1956: 185. Dickinson, 1977: 

89). 
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7). Σμ 2004 απμηαθφθεδηε μ ηέηανημξ ΜΔ ηζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ, ζηδκ Κεκηνζηή Πε-

νζμπή ημκηά ζημ ηείπμξ, ζηαιιέκμξ ζημ ζηνχια απμζφκεεζδξ πθίκεςκ ΠΔ ακςδμιήξ 

(εζη. 123). ε αοηυκ είπε εκηαθζαζηεί έκαξ άκηναξ, ζε ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ, έπμκηαξ 

ςξ ηηένζζια ιία μζηέζκδ διζηεθή πενυκδ ή ηνοπάκζ (εζη. 124) (Crouwel et al., 2004: 7. 

2005: 22-23, Crouwel, 2010: 80).
72

 

Καζ μζ δφμ εκήθζηεξ ηαθέξ ηδξ εέζδξ είκαζ ηηενζζιέκεξ, ςζηυζμ ιπμνεί κα πα-

ναηδνδεεί ιζα πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή δζαθμνά ζηα ακηζηείιεκα πμο έπμοκ εκαπμηεεεί. 

ηδκ ιία ηαθή ημ μζηέζκμ ηνοπάκζ ή διίενβδ πενυκδ απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ ηηένζζια, 

εκχ ζηδκ άθθδ δ πενυκδ είκαζ πάθηζκδ, πενίηεπκα δζαημζιδιέκδ (οανζδζηή γςυιμνθδ 

ηεθαθή, δ ιμκαδζηή ηέημζμο ηφπμο) ηαζ ζοκμδεφεηαζ απυ δφμ αηυια αββεία. Σμ δείβια 

είκαζ ηαη‟ μοζίακ ζπεδυκ ακφπανηημ, ςζηυζμ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ εκήθζηςκ 

εκηαθζαζιχκ είκαζ μναηή. Δάκ ημ μζηέζκμ ακηζηείιεκμ εεςνδεεί διζηεθήξ πενυκδ δ 

δζαθμνά ζηδκ πμζυηδηα ιίαξ ζοβηεηνζιέκδξ ημζκήξ ηαηδβμνίαξ ακηζηεζιέκμο (πενυκδ) 

ζηδ ηηένζζδ, πζεακυκ οπμδεζηκφεζ ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζδ (Graziadio, 1991: 413) 

ιεηαλφ ηςκ δφμ κεηνχκ. οκεπίγμκηαξ ημκ ζοθθμβζζιυ, δ πνμακαθενεείζα δζαθμνά 

απεζημκίγεζ άναβε ιία ηάεεηα δμιδιέκδ ημζκυηδηα ή πνυηεζηαζ βζα δζαθμνμπμίδζδ ε-

κηυξ ηδξ ίδζαξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ;  

Καζ εδχ υιςξ ιπαίκεζ ηνμπμπέδδ δ αδοκαιία ζαθέζηενδξ πνμκμθυβδζδξ ημο 

δεφηενμο ηάθμο, ηαεχξ εάκ δεκ είκαζ ζφβπνμκμζ δ παναπάκς εηδμπή δεκ ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπεεί. 

Απυ ηδκ άθθδ, δ πανάιεηνμξ ηδξ δθζηίαξ ηί αανφηδηα έπεζ; Οζ δφμ παζδζηέξ ηα-

θέξ, πμο έπμοκ εκημπζζηεί ιέπνζ ζηζβιήξ ζημ Γενάηζ 
(Α13)

, είκαζ αηηένζζηεξ. Αοηυ μθεί-

θεηαζ ζημ υηζ ήηακ ακήθζηα άημια, υπζ επίζδια εκηαβιέκα ζηδκ ημζκςκζηή γςή υπςξ 

μζ εκήθζηεξ, ή ζημ υηζ ακήηακ ζε μζημβέκεζεξ ηαηχηενδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ, υπςξ ίζςξ 

ζηδκ πνμακαθενεείζα πενίπηςζδ ηδξ πάνηδξ 
(Α5)

; Ζ ζοκεπζγυιεκδ ακαζηαθζηή ένεο-

κα πζεακυκ κα δχζεζ απακηήζεζξ. 

Σμ πνυζθαηα ακεζηαιιέκμ κεηνμηαθείμ ηζαςηζυζπδιςκ ηάθςκ ζημ θυθμ ημο 

μζηζζιμφ ημο Αγίοσ Βαζηιείοσ 
(Α14) 

πνμκμθμβζηά εκηάζζεηαζ ζηδκ ιεηαααηζηή θάζδ 

ΜΔ ΗΗΗ/ ΤΔ Η (εζη. 128). Γεκ ακαθένμκηαζ πθμφζζα ηηενίζιαηα ή άθθεξ πναηηζηέξ μζ 

μπμίεξ κα «πνμδίδμοκ» ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ δμιέξ, πένακ ημο υηζ βζα ημοξ εκηα-

θζαζιμφξ παζδζχκ πηίζηδηακ ηάθμζ ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ (Ένβμκ, 2010: 37). Χζηυ-
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 Ο ηάθμξ είπε ζηαθηεί εκ ιένεζ ζε ηιήια απθμφ θάηημο πμο πενζείπε ηαθή ζηφθμο (Crouwel et al., 

2004: 7). 
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ζμ, ηα πθμφζζα εονήιαηα απυ ηηίνζμ ηδξ ίδζαξ πενίπμο πμθζηζζιζηήξ θάζδξ (Ένβμκ, 

2010: 35-36) εέηεζ ανηεηά ενςηήιαηα ςξ πνμξ ηδκ «ημζκςκζηή πνήζδ» ημο πθμφημο, 

ηδκ πνμαμθή ημο ζε ηαθζηέξ ηεθεημονβίεξ, ηαεχξ ηαζ ημ ηαηά πυζμ ακαιέκεηαζ κα ε-

κημπζζημφκ ζφβπνμκεξ, ιε ηα εκ θυβς εονήιαηα, πθμφζζα ηηενζζιέκεξ ηαθέξ.  

Ο μζηζζιυξ ημο Αγίοσ ηέθαλοσ 
(Α23)

, ιε ηηζνζαηά ηαηάθμζπα απυ ηδκ ΜΔ Η 

έςξ ηαζ ηδ ιεηάααζδ ζηδκ ΤΔΥ, έπεζ ιυθζξ 74 ηάθμοξ βζα μθυηθδνμ ημ πνμκζηυ αοηυ 

δζάζηδια, απυ ημοξ μπμίμοξ μζ 26 ιυκμ εκηάζζμκηαζ ιε ζζβμονζά ζε ιία απυ ηζξ θάζεζξ 

ηδξ ΜΔ πενζυδμο (πίκ. 3). 

Γζαπζζηχκμκηαζ μζ ίδζμζ ζπεδυκ ηαθζημί ηφπμζ ιε ηδξ ΠΔΥ. Ο απθυξ θάηημξ 

ζοκεπίγεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ παναηδνείηαζ αφλδζδ ηςκ ηζαςηζυζπδιςκ, ηςκ εβπο-

ηνζζιχκ ηαζ εηείκςκ πμο ημ ζχια ηαθφπηεηαζ ιε θίεζκμ ζςνυ. οκμθζηά, 25 εκηαθζα-

ζιμί βίκμκηαζ ζε ηζαςηζυζπδιμοξ ηαζ 6 ζε ηάθμοξ ιε θίεζκμ πενίαμθμ. Ο ηεθεοηαίμξ 

αοηυξ ηφπμξ εεςνείηαζ υηζ ηαηά ηδκ ΤΔ Η/ΗΗΑ θάζδ ελεθίζζεηαζ ζημκ βκςζηυ ηάεεημ 

θαηημεζδή (Taylour and Janko, 2008: 142). 

Γεκζηά παναηδνμφκηαζ ηαθζηέξ πναηηζηέξ, μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ ηοπζηέξ ηδξ 

ΜΔ πενζυδμο, υπςξ δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ άθθεξ εέζεζξ ημο δπεζνςηζημφ εθθαδζημφ πχ-

νμο. Καζ ζημκ Άβζμ ηέθακμ δζαπζζηχκεηαζ πνμηίιδζδ πνήζδξ ηζαςηζυζπδιςκ ηάθςκ 

βζα εκήθζηεξ ηαζ θάηηςκ βζα παζδζά, πςνίξ υιςξ κα είκαζ μ ηακυκαξ. Απυ ηδκ ΜΔΥ 

απακημφκ βζα πνχηδ θμνά πμθθαπθέξ ηαθέξ, ηονίςξ, κδπίςκ ηαζ ανεθχκ, ηαεχξ επί-

ζδξ ακαημιζδέξ μζηχκ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ηνακίμο, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ηά-

ης απυ ηδκ ηαθοπηήνζα πθάηα.
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 Ο κεηνυξ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ημπμεεηείηαζ ζε 

ζοκεζηαθιέκδ, εθαθνά ζοκεζηαθιέκδ ή εηηεηαιέκδ ζηάζδ, ηονίςξ, βζα ημοξ εκήθζηεξ. 

ε ιία ιυθζξ ηαθή ηδξ ΜΔ ΗΗΗ ημ ζχια έπεζ ημπμεεηδεεί ζε ζηνχζδ αυηζαθςκ (Taylor 

and Janko, 2008: 142).  

Απυ ηζξ 12 ηαθέξ ηδξ ΜΔ Η θάζδξ δεκ λεπςνίγεζ ηαιία. Απυ αοηέξ, μζ έκηεηα 

είκαζ παζδζηέξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ δέηα είκαζ αηηένζζηεξ ζε πίεμοξ ή ζε ηάθμοξ αδζεο-

ηνίκζζημο ηφπμο. Μυκμ ιία παζδζηή (Α1) ζε θάηημ είπε δφμ αββεία (Taylor, 1972: 

208).
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 Ακηίεεηα, δ ιμκαδζηή εκήθζηδ ηαθή (Β6), ηδξ πνχζιδξ αοηήξ θάζδξ, δζέεεηε 

δφμ αββεία, δφμ αζπιέξ αεθχκ απυ μρζακυ ηαζ έκα πνζυκζ απυ πονζηυθζεμ. Ο κεηνυξ 
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 Ακαθένεηαζ, επίζδξ, απυ ημοξ ακαζηαθείξ υηζ, ακ ηαζ δεκ επζζδιάκεδηε ηαθζηή ζήιακζδ ή ηαθζημί 

πενίαμθμζ, υπςξ ζηδ Λένκα, οπάνπεζ έκα ιζηνυ πμζμζηυ κα ιδκ εκημπίζηδηακ εβηαίνςξ, ηαηά ηδ δζάν-

ηεζα ηςκ ακαζηαθχκ (Janko, 2008: 142-143). 
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 Πζεακυκ ιία αηυιδ παζδζηή ηαθή (Ζ4) πενζείπε ςξ ηηένζζια έκα δζάηνδημ θίεζκμ δζζηάνζμ. Γεκ είκαζ, 

υιςξ, ζαθέξ, ελαζηίαξ ηδξ δζαηαναβιέκδξ ζηνςιαημβναθίαξ (Taylor and Janko, 2008: 124). 
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είπε ημπμεεηδεεί ζε ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ εκηυξ ηζαςηζυζπδιμο ηάθμο (Taylor, 1972: 

233. Taylour and Janko, 2008: 127).  

ηδκ ΜΔ ΗΗ πνμκμθμβείηαζ ιε αζθάθεζα ιυκμ έκαξ ηάθμξ (Nu14), ηζαςηζυζπδ-

ιμξ, εκήθζηδξ βοκαίηαξ ζε ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ ηαζ πζεακυκ ηηενζζιέκδξ ιε έκα ιζ-

ηνχκ δζαζηάζεςκ αββείμ ηαζ έκα ηυζιδια απυ δζάηνδημ εαθάζζζμ υζηνεμ (Taylour 

and Janko, 2008: 140).  

Μυθζξ 5 ηαθέξ εκηάζζμκηαζ ζηδκ ΜΔ ΗΗΗ ηαζ 8 ζηδ ιεηαααηζηή θάζδ ΜΔ/ΤΔ Η-

ΗΗ. ημ ζφκμθμ ηςκ 13 αοηχκ ηαθχκ, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηαηέπμοκ μζ παζδζηέξ α-

ηηένζζηεξ. Μυκμ ζε έκακ παζδζηυ εκηαθζαζιυ (Λ2) ηδξ ΜΔ ΗΗΗ είπε εκαπμηεεεί έκα ιζ-

ηνυ αββείμ. Αββεία ιζηνχκ δζαζηάζεςκ εεςνείηαζ υηζ εκαπμηίεεκηαζ ζε ηαθέξ απυ ηδκ 

επμπή ηςκ Κάεεηςκ Λαηημεζδχκ ηαζ έπεζηα (Taylour and Janko, 2008: 132), ηαζ υπζ 

απαναίηδηα ζε παζδζημφξ εκηαθζαζιμφξ, υπςξ δείπκμοκ ηα παναδείβιαηα ηδξ πνμακα-

θενεείζαξ ΜΔ ΗΗ βοκαζηείαξ ηαθήξ (Nu14) ηαζ άθθςκ εκδθίηςκ αηυιςκ ζηδκ Αζίκδ 

(Nordquist and Ingvarsson-Sundström, 2005: 158, οπμζ. 6). 

Απυ ηζξ ηέζζενζξ ζοκμθζηά ηαθέξ εκδθίηςκ ηδξ ηεθζηήξ αοηήξ θάζδξ, δφμ (α-

κηνζηή ηαζ βοκαζηεία) ήηακ αηηένζζηεξ. Οζ άθθεξ δφμ είκαζ βοκαζηείεξ ηαζ δζαηνίκμκηαζ 

δ ιία βζα ηδκ πθμφζζα ηηένζζή ηδξ ηαζ δ άθθδ βζα ημ υηζ εκαπμηέεδηακ ζε αοηήκ εζ-

ζδβιέκα αββεία. Ζ πνχηδ απυ αοηέξ, (Α23), ηδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η ζε ηζαςηζυζπδιμ ηάθμ 

(εζη. 154), πενζεθάιαακε ηέζζενα αββεία (ηάκεανμξ, έκα εβπάναηημ ηοθζκδνζηυ ηαζ 

έκα ιυκςημ ζηνμββοθυ ηφπεθθμ, ιζα εβπάναηηδ αιθζηςκζηή πνυπμο ή αιθμνέα), έκα 

πήθζκμ πδκίμ, ιία μζηέζκδ αεθυκα, έκα πενζδέναζμ ιε 14 πάκηνεξ απυ ζάνδζμ,
75

 ηαζ 

πάθηζκα ημζιήιαηα (δφμ εκχηζα, πενυκδ, δαπηοθίδζ) (εζη. 155α). Σμ ηοθζκδνζηυ εβπά-

ναηημ ηφπεθθμ (εζη. 155α), εκδεπμιέκςξ απμηεθεί ακηζβναθή θίεζκμο ιζκςζημφ πνμηφ-

πμο ηδξ δεφηενδξ Ακαηημνζηήξ πενζυδμο (Taylour, 1972: 214-217. Rutter, 1979: 465-

466). Ζ δεφηενδ (Γ7) ηηενζζιέκδ ηαθή, ηδξ ίδζαξ πνμκμθμβίαξ, δζέεεηε δφμ ιυκμ αβ-

βεία, ηα μπμία, ςζηυζμ, εεςνμφκηαζ ιζκςζηέξ εζζαβςβέξ ηδξ ΜΜ ΗΗΒ-ΗΗΗΑ (Janko, 

2008: 576, 578). 

Απυ ηζξ ηαθέξ πμο εκηάζζμκηαζ βεκζηά ζηδκ ΜΔ πενίμδμ, λεπςνίγεζ δ (Α31) ζε 

ηζαςηζυζπδιμ ηάθμ, μ μπμίμξ είπε ιεβαθφηενμ αάεμξ απυ ημοξ άθθμοξ ακηίζημζπμο ηφ-

πμο ηαζ είκαζ ζοβηνζηζηά ηαθφηενδξ ηαηαζηεοήξ. Πενζείπε ιία εκήθζηδ εηηάδδκ ηαθή 

ηαζ ιία ακαημιζδή επίζδξ εκήθζημο αηυιμο. Χξ ηηενίζιαηα είπακ εκαπμηεεεί 3 αββεία, 
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 Οζ πάκηνεξ απυ ζάνδζμ ημο πενζδεναίμο εεςνμφκηαζ ζαθχξ εζζδβιέκεξ ζημκ μζηζζιυ, άβκςζημ, υιςξ, 

ιε πμζμ ηνυπμ ηαζ απυ πμο (Dickinson, 1992: 111). 
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δφμ μζηέζκεξ πενυκεξ, θεπίδεξ μρζακμφ ηαζ δφμ πήθζκα ημιαία. ημ βέιζζια ημο ηάθμο 

εκημπίζηδηακ ίπκδ πονάξ, ηαιέκεξ πθίενεξ ηαζ απακεναηςιέκα γςζηά μζηά, ηα μπμία 

ενιδκεφηδηακ ςξ οπμθείιιαηα ηεθεημονβζηήξ εοζίαξ ή κεηνυδεζπκμο ιεηά ηδκ εκαπυ-

εεζδ ημο κεηνμφ (Taylour, 1972: 219-220. Nordquist, 1990: 39). 

Δίκαζ μ ιμκαδζηυξ ηάθμξ ζημκ μπμίμ δζαπζζηχεδηακ ζημζπεία ιίαξ ηέημζαξ πνα-

ηηζηήξ. Πνυηεζηαζ, άναβε, βζα ηοπζηή ηαθζηή ηεθεημονβία ηδξ ΜΔ ημζκυηδηαξ ημο Αβί-

μο ηεθάκμο 
(Α23)

, δ μπμία ακαζηαθζηχξ δεκ εκημπίζηδηε αθθμφ, ή εα ιπμνμφζε κα 

ζοκδεεεί ιε ηαθέξ ζδιακηζηχκ ημζκςκζηχκ πνμζχπςκ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ημκ ιεβαθφ-

ηενςκ δζαζηάζεςκ ηαζ ηαθφηενδξ ηαηαζηεοήξ ανπζηεηημκζηυ ηφπμ έκακηζ ηςκ μιμίςκ 

ημο; ηδκ ελαζνεηζηά πθμφζζα πνμακαθενεείζα ηαθή (Α23), ηδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η θάζδξ, 

δεκ ακαθένεηαζ ακάθμβδ ηεθεημονβζηή πναηηζηή. 

Γεκζηυηενα, μζ πνμζθμνέξ ηνμθίιςκ ζε ηαθζηά ζφκμθα ειθακίγμκηαζ απυ ηδκ 

ΜΔΥ ηαζ ελήξ, πςνίξ κα απμηεθμφκ ημκ ηακυκα βζα υθεξ ηζξ πενζμπέξ ημο εθθαδζημφ 

πχνμο (Cavanagh and Mee, 1998: 31, 111).
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 Πνυηεζηαζ βζα πναηηζηή δφζημθα ακζ-

πκεφζζιδ ζηα ανπαζμθμβζηά ηαηάθμζπα, εκχ παναηδνείηαζ αδοκαιία ηαηακυδζδξ εάκ δ 

πνμζθμνά ηνμθήξ αθμνά ημκ κεηνυ, ηζξ εευηδηεξ ή/ηαζ ημοξ πανεονζζηυιεκμοξ ζηδκ 

ηαθή, ακηζηαημπηνίγμκηαξ ιεηαεακάηζεξ ακηζθήρεζξ ή/ηαζ ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά α-

κχηενςκ «ηαλζηά» μιάδςκ. Με ηδκ ηεθεοηαία εηδμπή ζπεηίγεηαζ δ δζαηφπςζδ υηζ δ 

πνμζθμνά πμημφ ηαηά ηδκ ΜΔ πενίμδμ απμηηάεζ εεζιμηοπζηή δζάζηαζδ, ζημ πθαίζζμ 

ηςκ ημζκςκζηχκ επαθχκ, ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ζηζξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ, εκχ ζηαδζαηά α-

κάβεηαζ ζε ιέζμ πνμαμθήξ μιάδςκ «εθίη» (Nordquist, 1999: 572, 2002α: 122-123, 

127-128). 

Ο ηάθμξ ιε ηαηάθμζπα ηςκ γςζηχκ μζηχκ ηαζ πονάξ ημο Αβίμο ηεθάκμο είκαζ 

δφζημθμ κα εκηαπεεί ζημ πνμακαθενεέκ ημζκςκζηυ πθαίζζμ. Γζελμδζηή ιεθέηδ ηςκ α-

κηίζημζπςκ μζηζζηζηχκ ηαηαθμίπςκ ζε ζοκάθεζα ιε ηα ζφκμθα ηςκ αββείςκ πμο πενζεί-

πακ αοηά δεκ έπεζ πναβιαημπμζδεεί. Απυ ηδκ άθθδ, δ πθμφζζα ηηενζζιέκδ βοκαζηεία 

ηαθή (Α23) ηδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η θάζδξ μπςζδήπμηε δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηζξ οπυθμζπεξ 

ζφβπνμκέξ ηδξ. Τπμδεζηκφεζ ηδκ φπανλδ ημοθάπζζημκ μνζζιέκςκ ιεθχκ ηδξ ημζκυηδ-

ηαξ, βζα ηδκ ηαθή ηςκ μπμίςκ επζθέπεδηε δ εκαπυεεζδ «πμθφηζιςκ» ακηζηεζιέκςκ, 

ειπίπημκηαξ ζηδκ ηάζδ ηδξ πενζυδμο βζα αφλδζδ ημο ηαθζημφ πθμφημο ηαζ ηςκ ημζκς-

κζηχκ δζαθμνμπμζήζεςκ (Voutsaki, 1995:58. 1999:112).  
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 πεηζηά ιε ηαθζηά ζφκμθα ιε ηέημζμο είδμοξ πναηηζηέξ ηαηά ηδκ ΜΔ πενίμδμ αθ. Whittaker, 2010: 

538, οπμζ. 10. 
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Χξ πνμξ ημκ βεκζηυ πνμζακαημθζζιυ ηςκ ηάθςκ, δεκ θαίκεηαζ κα ηδνείηαζ έκαξ 

ζοβηεηνζιέκμξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ αφλδζδ ηςκ εηηάδδκ εκηαθζαζιχκ πζεακυκ αζηζμθμ-

βείηαζ απυ ημκ ιεβαθφηενμ δζαεέζζιμ πχνμ. Ζ αδοκαιία ζαθμφξ ακαβκχνζζδξ intra 

muros ηάθςκ, ηαηά ηδ ΜΔ Η ίζςξ ηαζ ηδ ΜΔ ΗΗ θάζδ, ηαζ δ ηαοηυπνμκδ απμοζία εκυξ 

λεπςνζζημφ κεηνμηαθείμο ηαεζζημφκ ζπεδυκ αδφκαηδ ηδ ιεθέηδ ηςκ ηαθζηχκ πναηηζ-

ηχκ ιέζς ηςκ αζμθμβζηχκ ή άθθςκ παναηηδνζζηζηχκ. Πζεακχξ, δ δθζηία απμηεθμφζε 

ηνζηήνζμ βζα ημκ ηυπμ ηαθήξ, ηονίςξ ηςκ ανεθχκ ηαζ παζδζχκ, εκηυξ ή ημκηά ζημκ μζ-

ηζζιυ. Πχξ, υιςξ, ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ μζ εκηαθζαζιμί εκήθζηςκ αηυιςκ εκηυξ 

ηδξ μζηζζηζηήξ Πενζμπήξ Η (εζη. 150), ηδ ζηζβιή πμο δεκ είκαζ βκςζηυ ημ ζφκμθμ ηςκ 

ηαθχκ ηαηά ηδκ ΜΔ Η-ΗΗ ηαζ επζπθέμκ δεκ οπάνπεζ λεηάεανδ πνμκμθυβδζδ; 

Ο ίδζμξ πνμαθδιαηζζιυξ ηίεεηαζ ηαζ βζα μνζζιέκεξ ηαθέξ εκδθίηςκ ηδξ ιεηααα-

ηζηήξ θάζδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η. Δίκαζ δ πενίμδμξ υπμο δζαπζζηχκεηαζ δζαπςνζζιυξ ημο πχ-

νμο εκηαθζαζιμφ απυ εηείκμκ ηδξ ηαημίηδζδξ ηαζ ζηαδζαηυξ πενζμνζζιυξ ημο 

ηεθεοηαίμο ζηα Ν ημο θυθμο (εζη. 151), ηάζδ δ μπμία εκηείκεηαζ ηαηά ηδκ ΤΔΥ. ηα 

ηέθδ πθέμκ ηδξ ΜΔΥ βίκεηαζ πζμ λεηάεανμ, απυ ηζξ πνμκμθμβδιέκεξ ιε αηνίαεζα ηα-

θέξ, υηζ εκηυξ ημο μζηζζιμφ ή ημκηά ζε αοηυκ, ςξ κεηνμηαθείμ, εκηαθζάγμκηαζ ηονίςξ 

ανέθδ ηαζ παζδζά, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ εκήθζηεξ. Γζα αοημφξ εα πνέπεζ κα οπμηεεεί έκα 

κεηνμηαθείμ εηηυξ ηαζ ζε ζπεηζηή απυζηαζδ απυ ημκ μζηζζιυ (Taylour and Janko, 

2008: 142). Ζ επζθμβή αοηή, πενζέπμκηαξ ηδκ πανάιεηνμ ηδξ δθζηίαξ, πζεακυκ οπήνπε 

ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ΜΔΥ, ήδδ απυ ηδκ ΜΔ Η θάζδ.  

Μπμνεί, άναβε, δ ηάζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ακελάνηδημο κεηνμηαθείμο κα πανα-

ηηδνζζηεί ςξ απυννμζα ηδξ ειθάκζζδξ ιζαξ ημζκςκζηήξ «εθίη», υπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί 

βζα ηδκ ΜΔ Αζίκδ (Nordquist, 1990: 38-39) ή απθχξ ακηζηαημπηνίγεζ θεζημονβζηέξ α-

κάβηεξ δζααίςζδξ ηαζ οβζεζκήξ ιζαξ ημζκυηδηαξ; Ο Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

 βζα ηδκ χνα 

δεκ ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ή κα παναθθδθζζηεί ιε ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ανβμθζηήξ εέζδξ, δ 

μπμία έπεζ ακαζηαθεί ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηαζ έπεζ απμηαθφρεζ δφμ κεηνμηαθεία 

εηηυξ μζηζζιμφ ηαζ έκα εκηυξ αοημφ (Nordquist, 2002α). 

Δκηυξ ημο μζηζζιμφ ηδξ Λένκαξ εκηαθζάζηδηακ εκήθζηεξ ηαζ παζδζά ηαε‟ υθδ 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ΜΔ πενζυδμο. Χζηυζμ, ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η θάζδ παναηδνείηαζ αο-

λδηζηή ηάζδ ηςκ κδπίςκ έκακηζ ηςκ εκδθίηςκ, βζα ημοξ μπμίμοξ ανπίγεζ κα επζηναηεί δ 

ηαθή ζε κεηνμηαθεία extra muros. Πανάθθδθα, αολάκεηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ ηζαςηζυ-

ζπδιςκ ηάθςκ, ακελανηήηςξ δθζηίαξ ηαζ θφθμο, εκχ μζ θίβμζ θάηημζ ακήημοκ απμ-

ηθεζζηζηά ζε παζδζά (Voutsaki, 2004α: 352-354). Δπίζδξ, δ πανάιεηνμξ ημο θφθμο 

θαίκεηαζ κα απμηηά ζδιαζία απυ ηδκ ΜΔ ΗΗΗ ηαζ έπεζηα, υπμο «εκηυξ ηςκ ηεζπχκ» πα-
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ναηδνείηαζ αφλδζδ ηςκ εκηαθζαζιέκςκ ακηνχκ, επζθμβή δ μπμία δεκ είκαζ ηαηακμδηή. 

Πανυιμζα ελέθζλδ δζαπζζηχκεηαζ ηαζ ζημ ααειυ δζαθμνμπμίδζδξ ςξ πνμξ ηδκ εκαπυ-

εεζδ ηηενζζιάηςκ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ηαζ ημ θφθμ (Voutsaki, 1999: 115. 2004α: 

354-356). Χζηυζμ, δ ζφβηνζζδ ηςκ intra muros εκηαθζαζιχκ ημο Αβίμο ηεθάκμο ιε 

ημοξ ακηίζημζπμοξ ηδξ Λένκαξ, ζημζπεία ηςκ μπμίςκ ιυθζξ πνμακαθένεδηακ, πνέπεζ κα 

είκαζ επζθοθαηηζηή, ηαευηζ ζε ανζειδηζηυ ιέβεεμξ είκαζ ζπεδυκ ημ 1/3 απυ ημοξ εηεί-

κμοξ ηδξ ανβμθζηήξ εέζδξ (228). 

 

3.2.2. Γζαημζκμηζηά 

Οζηζζηζηή 

Θεςνείηαζ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ΜΔΥ ζημκ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ δ εβηα-

ηάθεζρδ ηςκ ιζηνχκ μζηζζιχκ ιε ηδκ πανάθθδθδ ιείςζδ ηαζ ζοβηέκηνςζδ ημο πθδ-

εοζιμφ ζε θίβα ηαζ ιεβαθφηενα ηέκηνα, υπςξ έπεζ παναηδνδεεί ζηδκ Ν Ανβμθίδα 

(Runnels and Van Andel, 1987: 326) ηαζ ζηα Μέεακα (Mee and Forbes, 1997: 53).  

Πνάβιαηζ, ηαηά ηδκ ΜΔΥ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ εέζεςκ ζηδ Λαηςκία ιεζχκε-

ηαζ ζδιακηζηά, ζπεδυκ ζημ ήιζζο, ακ ηαζ δεκ είκαζ ζαθέξ ηαηά πυζμ ζδιεζχκεηαζ ζο-

βηέκηνςζδ ημο πθδεοζιμφ ζε μνζζιέκα μζηζζηζηά ηέκηνα (πίκ. 1, πάνηδξ 2). Χζηυζμ, 

ηαηά ιήημξ ηδξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα ζπεδυκ υθμζ μζ μζηζζιμί ηδξ ΠΔ πενζυδμο, Πεθ-

θάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

, Μεκεθάζμ 
(Α6)

, πάνηδ 
(Α5)

, Παθαζμπονβί 
(Α12)

, Αιοηθαίμ: 

Αβία Κονζαηή 
(Α8)

, Άβζμξ Βαζίθεζμξ 
(Α14)

 ηαζ Κμοθυαμοκμ 
(Α7)

, δοηζηυηενα ζημοξ πνυ-

πμδεξ ημο Πάνκςκα ημ Γενάηζ 
(Α13)

 ηαζ κμηζυηενα μ Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

, ελαημθμο-

εμφκ κα ηαημζημφκηαζ. Μυθζξ δφμ εέζεζξ θαίκεηαζ κα εβηαηαθείπμκηαζ, ημ Ακεμπχνζ 

(Α16)
 ηαζ κμηζυηενα ημ Πενζζηένζ-Ν θυθμζ 

(Δ88)
. Ακηίεεηα, ζηδκ διζμνεζκή πενζμπή ημο 

Πάνκςκα ηαζ ζηδκ πενζυκδζμ Μαθέα πενίπμο 40 ηαζ 18 ΠΔ επζθακεζαηέξ εέζεζξ, α-

κηίζημζπα,δεκ έπμοκ απμδχζεζ ΜΔ εονήιαηα (βνάθ. 2). 

ζμκ αθμνά ζηδκ μζηζζηζηή ζοκέπζζδ πμο παναηδνείηαζ ζε θυθμοξ εκηυξ ή ημ-

κηά ζηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα, δεκ είκαζ επανηχξ δζαπζζηςιέκμ εάκ αοηή πναβιαημ-

πμζείηαζ μιαθά ή ιεζμθααεί δζάζηδια εβηαηάθεζρδξ ηαζ αηυθμοεδξ επακαηαημίηδζδξ 

ηαηά ηδκ ΠΔ ΗΗΗ ή ΜΔ Η θάζδ, υπςξ έπεζ πνμακαθενεεί.
77

 Κεναιζηή ιεηαααηζηή ηςκ 

δφμ πενζυδςκ, ή ηαζ ηδξ ΜΔ Η, έπεζ ηαοηζζηεί ιέπνζ ζηζβιήξ ιυκμ ζημκ Άβζμ ηέθακμ 

(Α23)
 (Zerner, 2008: 180-181). ηδκ πενζμπή ημο Πάνκςκα απυ ηζξ πενίπμο 16 εέζεζξ, 

ΠΔ ΗΗΗ/ΜΔ Η ηεναιζηή δεκ ακαβκςνίζηδηε ζε ηαιία. Ακηίεεηα, ζηζξ πενζζζυηενεξ δζα-
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 Βθ. ζπεηζηά ηεθ. 3.1.2. «Οζηζζηζηή» ζεθ. 48. 
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πζζηχεδηακ υζηναηα ηδξ ΜΔ ΗΗ θάζδξ 
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 ηαζ ζε ανηεηέξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ ηαζ ΤΔΗ-ΗΗ (Cava-

nagh and Crouwel, 2002: 136-137). 

Ακαθμνζηά ιε ημ ιμκηέθμ δζαημζκμηζηήξ μνβάκςζδξ, ηδξ δζαζπμνάξ ή ζοβηέ-

κηνςζδξ, ηα ζημζπεία πάθζ δεκ είκαζ ζαθή. ηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα ημ αιθζζαδημφ-

ιεκμ, απυ κέα ζημζπεία, ιμκηέθμ δζαζπμνάξ ηαηά ηδκ ΠΔΥ, πζεακυκ αθμνά ηαζ ηδκ 

ΜΔΥ. ΝΑ ηδξ πενζμπήξ ημο Αιοηθαίμο, ελαημθμοεεί αοηήκ ηδκ πενίμδμ κα οθίζηαηαζ 

δ ιζηνή εέζδ ημφνα: Άβζμξ Γεχνβζμξ 
(Δ75)

 ιαγί ιε ηδκ ιεβαθφηενδ ηαζ ημκηζκή ηδξ 

Βμοκυ Πακαβζάξ 
(Δ77)

. Σμ ζημζπείμ αοηυ έπεζ εεςνδεεί πζεακή έκδεζλδ ιζαξ δζαθμνεηζ-

ηήξ, απυ ηδκ ιέπνζ ηχνα βκςζηή εζηυκα, μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ πενζμπχκ ηδξ Πεθμ-

πμκκήζμο (Banou, 2000: 179). Βέααζα, δεκ πανααθέπεηαζ δ αδοκαιία πνμζδζμνζζιμφ 

ηδξ αηνζαμφξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ηαζ ζοβπνμκίαξ ηςκ δφμ εέζεςκ, ιέζς ηδξ επζθακεζ-

αηήξ ιυκμ ηεναιζηήξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημ υηζ απμηεθεί ιμκαδζηή πενίπηςζδ. 

Γεςανπαζμθμβζηή ιεθέηδ ηδξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα ηαζ ηδξ ζηνςιαημβναθίαξ 

ηςκ αθθμοαζαηχκ επζπχζεχκ ηδξ πζεακυκ εα απμηάθοπηε κέεξ εέζεζξ ημκηά ζηζξ ήδδ 

βκςζηέξ, θαιαάκμκηαξ πανάθθδθα οπυρδ υηζ άθθδ εηηεηαιέκδ ηαζ επζθακεζαηή ένεο-

κα, ζηδκ εκ θυβς πενζμπή, δεκ έπεζ πναβιαημπμζδεεί, πένακ εηείκδξ ηςκ Waterhouse 

ηαζ Hope Simpson ηςκ δεηαεηζχκ „30 ηαζ „50. 

Απυ ηδκ άθθδ, ζηδκ διζμνεζκή πενζμπή ημο Πάνκςκα, ΒΑ ηδξ πάνηδξ, πανα-

ηδνείηαζ πάθζ ζοβηέκηνςζδ εέζεςκ ζημ Ν ηιήια,
79

 αθθά ζε ιζηνυηενμ ανζειυ ηαζ πο-

ηκυηδηα απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ πενίμδμ. Χζηυζμ, δ ιείςζδ αοηή δεκ ενιδκεφεηαζ ςξ 

ζοβηέκηνςζδ ημο πθδεοζιμφ ζε ηεκηνζημφξ μζηζζιμφξ, ηαεχξ δεκ παναηδνείηαζ αφ-

λδζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ηεθεοηαίςκ (Mee and Cavanagh, 2000: 104). 

Πανυθ‟ αοηά, ακαβκςνίγεηαζ, ιε αάζδ ηδκ έηηαζδ δζαζπμνάξ ηςκ επζθακεζα-

ηχκ εονδιάηςκ, έκα επζπθέμκ επίπεδμ ζενανπίαξ ζηα δφμ άθθα ηδξ ΠΔΥ. ηδκ ακχηε-

νδ ααειίδα ανίζηεηαζ ιυκμ ιία εέζδ, ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

. Ακ ηαζ ΜΔ ηεναιζηή 

ζοθθέπεδηε ηαζ απυ ηα ηνία ορχιαηα ηδξ ημνοθμβναιιήξ ηδξ εέζδξ, ζοκμθζηήξ έ-

ηηαζδξ ζπεδυκ 1πθι. ζημκ άλμκα Β-Ν, δεκ είκαζ λεηάεανμ ηαηά πυζμ πνυηεζηαζ βζα 

ιία ημζκυηδηα ή πμθθέξ ιαγί. Θεςνείηαζ πζεακυ υηζ ηαηά ηδκ ΜΔΥ ανπίγεζ δ επέηηαζδ 
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 Ζ ηεναιζηή είκαζ, ηονίςξ, μζηζζηζημφ παναηηήνα, ιε ανηεημφξ πίεμοξ. Γζαηνίκεηαζ ηεναιζηή Αδνζα-

ηζημφ ηφπμο, ζηζθαςιέκδ ηαζ δζάθμνα ακμζπηά αββεία ιε ζηνμββοθειέκα πείθδ, υθα ιε πανάθθδθα ζημ 

Μεκεθάζμ 
(Α6)

 ηδξ ακηίζημζπδξ θάζδξ (Cavanagh and Crouwel, 2002: 136-137, 140). 

79
 ηα Β, ημκηά ζημκ Άβζμ Κςκζηακηίκμ, εκημπίζηδηε ιία ιυθζξ εέζδ ιε εθάπζζηα ΜΔ υζηναηα, ιεηαλφ 

άθθςκ ηςκ ζζημνζηχκ πνυκςκ. Πζεακή αζηία ηδξ απμοζίαξ αοηήξ εεςνείηαζ δ έκημκδ δζάανςζδ ημο εδά-

θμοξ (Cavanagh and Crouwel, 2002: 137). 
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ημο μζηζζιμφ, εηιεηαθθεουιεκμξ ιεηαλφ άθθςκ ημοξ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ 

ηδξ μπονήξ ημο εέζδξ ηαζ ηδξ εββφηδηαξ ζηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα (Cavanagh and 

Crouwel, 2002: 137, 139, 141). Ο Catling πζεακμθμβεί ηδ ιείςζδ ηαηά ηδκ ΜΔΥ ηςκ 

πμθθχκ ιζηνχκ ΠΔ ΗΗ εέζεςκ ςξ απμηέθεζια ηδξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ ημο Μεκεθάζ-

μο (Catling, 2009: 456). 

ηδ δεφηενδ ααειίδα, ςξ ιζηνά πςνζά απμηεθμφιεκα ημ ηαεέκα απυ θίβα κμζ-

ημηονζά, εκηάζζμκηαζ δφμ ιζηνυηενεξ εέζεζξ (Ν413 
(Δ21)80

 ηαζ R291
(Δ41)

) ιε οπμθμβί-

ζζιδ έηηαζδ πενίπμο 0,25-0,5 εηη. ηδκ ιία απυ αοηέξ (Ν413) ανέεδηε πήθζκμ 

πςκεοηήνζ οπμδδθχκμκηαξ ιεηαθθεοηζηή δναζηδνζυηδηα (Cavanagh and Crouwel, 

2002: 140).
81

 

Οζ μζηζζιμί ηςκ δφμ πνμακαθενεεζζχκ ααειίδςκ είκαζ θφζεζ μπονμί, ηαεχξ 

πνμζηαηεφμκηαζ απυ θυθμοξ, ηαζ ανίζημκηαζ ζε ζηναηδβζηυ ζδιείμ. Ακηίεεηα, έλζ ημο-

θάπζζημκ απυ ηζξ εέζεζξ ημο ηνίημο ηαζ ηαηχηενμο επίπεδμο ζενανπίαξ ιε έηηαζδ έςξ 

ηαζ 0,1 εηη. δεκ είκαζ θφζεζ μπονέξ, εκχ υθεξ εκημπίγμκηαζ ζε εδάθδ ηαηάθθδθα βζα 

ηαθθζένβεζα (Cavanagh and Crouwel, 2002: 139-140).  

 

Δπαθέξ-Ακηαθθαβέξ 

Γζα πνχηδ θμνά, ηαηά ηδκ ΜΔ πενίμδμ, ακζπκεφμκηαζ ζοζηδιαηζηέξ επαθέξ ηδξ 

Λαηςκίαξ ιε ημ κδζζςηζηυ αζβαζαηυ πχνμ, ζοβηεηνζιέκα ιε ηδκ ιζκςζηή Κνήηδ. Σμκ 

πνςηεφμκηα νυθμ ζημ δίηηομ αοηυ ηαηέπεζ, ιε ηα οπάνπμκηα δεδμιέκα, μ μζηζζιυξ ημο 

Αβίμο ηεθάκμο 
(Α23)

, ζημ ιοπυ ημο θαηςκζημφ ηυθπμο. Ο αηνζαήξ ιδπακζζιυξ ζπέ-

ζεςκ ιεηαλφ ηςκ δφμ δεκ είκαζ απμθφηςξ ζαθήξ, ακ ηαζ ηαηαδεζηκφεηαζ ςξ εκδζάιεζμξ 

«ζηαειυξ» δ ιζκςζηή απμζηία ηςκ Κοεήνςκ (Rutter, 1979: 466-468). 

Μζκςζηά αββεία εζζδβιέκα ζημκ Άβζμ ηέθακμ δζαπζζηχκμκηαζ ήδδ απυ ηδκ 

ΜΔ Η θάζδ (Janko, 2008: 566). Χζηυζμ, επζννμέξ ζημοξ ηεναιζημφξ ηφπμοξ ηδξ δπεζ-

νςηζηήξ εέζδξ ακαβκςνίγμκηαζ ηονίςξ απυ ηδκ ΜΔ ΗΗ θάζδ (ΜΜ ΗΗΗΑ), επμπή ηδξ ε-

ιπμνζηήξ ηνδηζηήξ επέηηαζδξ ζηδκ ακαημθζηή Μεζυβεζμ ιέζς ηδξ δζαηίκδζδξ 

δζαθυνςκ πνμσυκηςκ ηαζ πνχηςκ οθχκ. Βάζεζ αοημφ, μζ επαθέξ ιε ημκ Άβζμ ηέθακμ 

εεςνείηαζ υηζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ελαβςβή ηςκ πεηνςιάηςκ Lapis Lacedaemonious ηαζ 
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 Θεςνείηαζ πζεακυ υηζ δ εέζδ Ν413 απμηεθμφζε ζφκμθμ ιζηνυηενςκ ημζκμηήηςκ, υπςξ ίζςξ ημ Μεκε-

θάζμ 
(Α6)

 ηαηά ηδκ ίδζα πενίμδμ (Cavanagh and Crouwel, 2002: 139-140). 

81
 Απυ ηοπμβναθζηυ, πζεακυκ, θάεμξ ζημ Cavanagh and Crouwel, 2002: 140, δ εέζδ ακαθένεηαζ ςξ 

Μ413 ακηί Ν413 (Shipley, 1996: 391). Γεκ οπάνπεζ ηαιία εέζδ ηδξ επζθακεζαηήξ ένεοκαξ ιε ηδκ ανίε-

ιδζδ Μ413. 
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Rosso Antico (Rutter and Rutter, 1976: 64), ακ ηαζ οπάνπμοκ ανηεηέξ επζθοθάλεζξ ςξ 

πνμξ ημ ζοζηδιαηζηυ ηαζ μνβακςιέκμ παναηηήνα ηδξ (Bennet and Galanakis, 2005: 

148). Πζμ πζεακυ ηνίκεηαζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ Κνδηχκ βζα ηα ιεηαθθεφιαηα παθημφ 

πμο εκημπίγμκηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ Μμθάςκ ηαζ ηςκ Κνμηεχκ (εζη. 7) (Κίζηοναξ, 

1983: 212-214. Janko, 2008: 586). 

Καηά ηδκ επυιεκδ θάζδ, ηδ ΜΔ ΗΗΗ, μζ επζννμέξ ζηδκ ηεναιζηή αολάκμκηαζ 

ζδιακηζηά, ιε ημ πμζμζηυ κα θηάκεζ ημ 40-50% επί ημο ζοκυθμο.
82

 Γζαβκςζηζηά βζα 

ηδκ πενίμδμ ζημζπεία είκαζ δ πνήζδ ημο ηοπέθθμο ηφπμο Βαθεζμφ ιε δζαηυζιδζδ α-

νοιτηό-επί-ζκοηεινό, δ πνήζδ ημο πηοπςημφ ιμηίαμο (ripple) ηονίςξ ζηα αιαονυπνςια 

αββεία, δ ειθάκζζδ ηδξ πνυπεζθδξ πνυπμο (ewer) ηαζ δ ιίιδζδ θίεζκςκ νοηχκ ηαζ (lug 

handled) θζαθχκ ιε απμθφζεζξ. Σαοηυπνμκα, παναηδνείηαζ, έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ Η θάζδ, 

απμοζία ζημζπείςκ ηδξ ηεναιζηήξ πανάδμζδξ ηςκ Κοηθάδςκ, μζ μπμίεξ ζοκακηχκηαζ 

ζε εέζεζξ ημο Ανβμζανςκζημφ ηαζ ζε άθθεξ ημκηά ζε αοηυκ (Rutter and Rutter, 1976: 

63-64). 

Πένακ, υιςξ, ηςκ επζννμχκ ζηδκ ηεναιζηή ημο Αβίμο ηεθάκμο 
(Α23)

, εκημπί-

γμκηαζ ζηδκ ημζκυηδηα, ημοθάπζζημκ ηαηά ηδκ ιεηαααηζηή ΜΔ ΗΗ/ΗΗΗ θάζδ, ιζκςζηά 

ηεπκένβα ηα μπμία εκζςιαηχκμκηαζ ζε ηεθεημονβζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ημζκμηζηέξ ηαηα-

ζηεοέξ. ηζξ πνχηεξ, εκηάζζεηαζ δ εκαπυεεζδ ιζκςζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζε εκηαθζα-

ζιμφξ. Σέημζα παναδείβιαηα απμηεθμφκ έκα εβπάναηημ ηοθζκδνζηυ ηφπεθθμ, ιζκςζηυ 

ακηίβναθμ θίεζκμο πνςημηφπμο ηαζ δφμ εζζδβιέκα αββεία ηδξ ΜΜ ΗΗΒ-ΗΗΗΑ, ζηζξ βο-

καζηείεξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η ηαθέξ, Α23 ηαζ Γ7 ακηίζημζπα (Taylour, 1972: 214-217. Rutter, 

1979: 465-466. Janko, 2008: 576, 578). Δπίζδξ, ςξ απμηέθεζια ηεθεημονβζηήξ πναηηζ-

ηήξ ιπμνεί κα ενιδκεοηεί δ εφνεζδ ηαεήιεκμο ζεοθαθθζημφ ΜΜ ΗΗΗ εζδςθίμο εκηυξ 

ηδξ ηαηαζηεοήξ απμπεηεοηζημφ αβςβμφ ζε δνυιμ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ (Janko, 2008: 575). 

ε ζοκδοαζιυ ιε ημ ηεθεοηαίμ, ηαζ ακαθμνζηά ιε ηζξ ημζκμηζηέξ ηαηαζηεοέξ 

πμο πνμακαθένεδηε, ζημκ απμπεηεοηζηυ αβςβυ είπακ πνδζζιμπμζδεεί πήθζκεξ πθάηεξ 

ιζκςζημφ ηφπμο, πανάθθδθα ηςκ μπμίςκ εκημπίγμκηαζ ζηα Μάθζα, ζηδ Φαζζηυ, ζηδ 

Φοθαηςπή ηαζ ζημ ΤΜ Η Καζηνί (Janko, 2008: 575, 580).  

Έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ δ ηάημρδ ημο θαηςκζημφ μζηζζιμφ, απυ ηδκ ΜΔ ΗΗ ηαζ 

έπεζηα, θακενχκεζ επζννμέξ απυ ηδκ Κνήηδ ηαζ ηζξ Κοηθάδεξ, ηονίςξ, ιε ηδκ εβηαηά-
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 Ακαθμνζηά ιε ημ ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ θεβυιεκδξ ιζκςίγμοζαξ ηεναιζηήξ ζηζξ ΜΔ επζπχζεζξ έπεζ 

οπμζηδνζπεεί υηζ πζεακυκ πνυηεζηαζ βζα ιζκςζηή ηεναιζηή, οπμδδθχκμκηαξ ηδκ πανμοζία ιζκςζηχκ ηε-

ναιέςκ ζημκ μζηζζιυ, ημ μπμίμ υιςξ παναιέκεζ ακεπζαεααίςημ (Rutter and Rutter, 1976: 63-65). 
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θεζρδ ηςκ αρζδςηχκ ηηζνίςκ ηαηά ηδκ ΜΔ Η ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζή ημοξ απυ ζοζηά-

δεξ μνεμβχκζςκ ηηζνίςκ (Janko, 2008: 572). H δδιζμονβία ηεκηνζηχκ ηαζ άθθςκ ιζ-

ηνυηενςκ δνυιςκ εεςνείηαζ υηζ εοιίγεζ ημ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

. Χζηυζμ, μ μζηζζηζηυξ 

ζπεδζαζιυξ ημο ηεθεοηαίμο απέπεζ ανηεηά απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ηςκ Γμονκζχκ ή ημο 

Παθαζμηάζηνμο Κνήηδξ (Janko, 2008: 579-580). 

Σέθμξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί δ απμηάθορδ, ζε μζηζζηζηέξ επζπχζεζξ ηδξ ΜΔ 

ΗΗΗΒ/ΤΔ ΗΑ θάζδξ, ιζηνμφ θίεζκμο μνεμβχκζμο ακηζηεζιέκμο ιε δφμ εβπάναηηα ζδεμ-

βνάιιαηα ηδξ Γναιιζηήξ Α‟ βναθήξ (εζη. 153). Σμ πνχημ ζδιείμ είκαζ μ δζπθυξ πέθε-

ηοξ ηαζ ημ δεφηενμ ημ θεβυιεκμ «ηεθάθζ βάηαξ» (a-ma). Πανάθθδθα αοηχκ, ςξ πνμξ 

ημ ζπήια ηαζ ημ ιέβεεμξ, εκημπίγμκηαζ ιυκμ ζηδκ Αβία Σνζάδα Κνήηδξ. Απυ ηα δφμ 

αοηά ζδεμβνάιιαηα, ημ δεφηενμ έπεζ απμδμεεί πζμ ζπδιαημπμζδιέκα απυ ημκ ζοκήεδ 

ηνυπμ πμο ζοκακηάηαζ ζηδκ Αβία Σνζάδα, ζηδ Φαζζηυ ηαζ ζηα Γμονκζά Κνήηδξ (Banks 

and Janko, 2008: 441-443. Janko, 2008: 583). 

Σα πενζζζυηενα δείβιαηα Γναιιζηήξ Α‟ εηηυξ Κνήηδξ εκημπίγμκηαζ ηαηά ηφ-

νζμ θυβμ ζε πήθζκα ζθναβίζιαηα πνμσυκηςκ ειπμνίμο, ηονίςξ ζηα κδζζά ημο Αζβαίμο, 

ηαζ ζε ακαεήιαηα ιζκςζηχκ ζενχκ (εβπάναηημ πήθζκμ αάνμξ ζημ ζενυ Άβζμξ Γεχνβζμξ 

Κοεήνςκ) (Janko, 2008: 583). Ο ζθναβζδυθζεμξ είκαζ μ πνχημξ ηέημζμο ηφπμο πμο ε-

κημπίγεηαζ ζημκ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ, μ μπμίμξ απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ εφνδια 

κδζζςηζηχκ μζηζζιχκ ιε έκημκδ ηδκ ιζκςζηή πανμοζία ηαζ επζννμή (Janko, 2008: 

581). 

Δίκαζ δφζημθμ κα δζεοηνζκζζηεί ηαηά πυζμ ημ θίεζκμ αοηυ εφνδια οπμδδθχκεζ, 

βζα ηδκ θαηςκζηή εέζδ, ηδκ φπανλδ εκυξ μζημκμιζημφ-δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ακηί-

ζημζπμο ημο ιζκςζημφ. Ζ εηδμπή ηδξ ηοπαίαξ απυηηδζήξ ημο δεκ είκαζ ζδζαίηενα πζεα-

κή, ακαθμβζγυιεκμζ ηζξ οπυθμζπεξ ιζκςζηέξ επζννμέξ ζημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

. 

Απεκακηίαξ, ιάθθμκ ηαηαδεζηκφεζ ιε έκακ αηυια ηνυπμ ηζξ επαθέξ ηςκ δφμ πενζμπχκ, 

είηε απεοεείαξ, είηε ιέζς ηνίηςκ (Κφεδνα). 

Πνμξ ημ ηέθμξ, πθέμκ, ηδξ πενζυδμο ηαζ ηαηά ηδκ ιεηάααζδ ζηδκ πνχζιδ ΤΔ 

θάζδ, βζα πνχηδ θμνά, δζαπζζηχκμκηαζ ζημκ Άβζμ ηέθακμ εζζαβςβέξ αζβζκίηζηδξ ηε-

ναιζηήξ, μζ ιδπακζζιμί ηαζ δ ζδιαζία ηςκ μπμίςκ δεκ είκαζ δζαζαθδκζζιέκδ (Zerner, 

1993: 49).  

διακηζηυ νυθμ θαίκεηαζ υηζ ηαηέπεζ μ Άβζμξ ηέθακμξ ζηδκ παναβςβή ηαζ δζ-

αηίκδζδ εκηυξ, ημοθάπζζημκ, ηδξ Λαηςκίαξ θίεζκςκ πεθέηεςκ απυ κεθνίηδ 
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(greenstone).
83

 ε ηνεζξ ημοθάπζζημκ μζηζζηζηέξ πενζμπέξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ανέεδηακ 

πονήκεξ ηνοπακζμφ, ηα ηεθζηά πνμσυκηα ηςκ μπμίςκ πζεακυκ κα έπμοκ εκημπζζηεί ζημ 

Γενάηζ 
(Α13)

 ηαζ ημ Παθαζμπονβί 
(Α12)

 (Janko, 2008: 567). 

ηδ πάνηδ 
(Α5)

 δ ζπεηζηά πνυζθαηδ ακαζηαθή ΜΔ επζπχζεςκ ζηνχιαημξ ηα-

ηαζηνμθήξ πζεακήξ μζηζζηζηήξ εβηαηάζηαζδξ ζηδ εέζδ Φοπζηυ, απέδςζε ιεθακή ζηζθ-

αςιέκδ ηεναιζηή (Dark burnished ware ή Dark minyan), δ μπμία παναπέιπεζ ζε 

ημπζηυ ενβαζηήνζμ παιδθυηενδξ πμζυηδηαξ αββείςκ απυ ηα ακηίζημζπα ημο Αβίμο ηε-

θάκμο ζημ ιοπυ ημο Λαηςκζημφ ηυθπμο. Ζ δζαζπμνά ηςκ πνμσυκηςκ ημο κεμηαοηζ-

ζεέκημξ ενβαζηδνίμο εκημπίγεηαζ επίζδξ ζημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ζηζξ Αιοηθέξ 
(Α9)

 ηαζ ζημ 

Ακεμπχνζ 
(Α16)

 (Εαααμφ, 2010: 94). 

ζμκ αθμνά ιζκςίγμκηα υζηναηα ημο ηέθμξ ηδξ ΜΔΥ, έπμοκ απμηαθοθεεί ζημ 

Κμοθυαμοκμ 
(Α7)

 (Cavanagh et al., 2000: 1), ζηα Παζγμφθζα 
(Δ110)

, ζημ Μαονμαμφκζ 

(Δ113)
 ηαζ ζηδ Γαζιμκία: Καζηέθθζ 

(Δ137)
 (Banou, 2000: 185). ηζξ επζθακεζαηέξ εέζεζξ 

ηδξ διζμνεζκήξ πενζμπήξ ημο Πάνκςκα (Β123 
(Δ7)

), δ ιζκςίγμοζα ηεναιζηή έπεζ πα-

νάθθδθα ιε ηδκ ακηίζημζπδ ημο Αβίμο ηεθάκμο, οπμδεζηκφμκηαξ έκα εονφ δίηηομ ε-

παθχκ εκηυξ ηδξ Λαηςκίαξ. 

Αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ αοηήκ ηδκ πενίμδμ δζαπζζηχκμκηαζ ιζιήζεζξ ανβμθζ-

ηήξ ηεναιζηήξ ζε ημζκυηδηεξ ημο Γ Πάνκςκα, βζα ηζξ μπμίεξ υιςξ δεκ είκαζ ζαθέξ εάκ 

πνμένπμκηαζ απυ απεοεείαξ επαθέξ ιε ηδ ΒΑ Πεθμπυκκδζμ ή ιέζς ηςκ ηεκηνζηχκ 

μζηζζιχκ ηδξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα. Απυ ηδκ άθθδ βζα πνχηδ θμνά παναηδνμφκηαζ 

ημπζηέξ παναθθαβέξ ζηδκ ηεναιζηή ηςκ διζμνεζκχκ αοηχκ εβηαηαζηάζεςκ, ζε ακηζ-

δζαζημθή ιε ηδκ ΠΔ ΗΗ μιμζμιμνθία (Cavanagh and Crouwel, 2002: 140-141). Σμ ηε-

θεοηαίμ ζημζπείμ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα πνμακαθενεέκηα, πζεακχξ κα ιδκ απμηεθεί 

έκδεζλδ απμιυκςζδξ ηςκ ημζκμηήηςκ απυ ηα ειπμνζηά δίηηοα, αθθά ιεηααμθήξ ζηζξ 

ημζκςκζηέξ-μζημκμιζηέξ ακάβηεξ, είηε ηζξ δζηέξ ημοξ, είηε ηδξ πενζυδμο, έκακηζ εηείκςκ 

ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. 

Κθείκμκηαξ, πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ μ αζβοπηζαηυξ ζηαναααίμξ (εζη. 127ε) 

πμο απμηαθφθεδηε ζε ηηίνζμ ημο Αβίμο Βαζζθείμο 
(Α14) 

ιε επζπχζεζξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ/ ΤΔ Η-

ΗΗΑ θάζδξ, εςξ υημο πνμκμθμβδεεί ιε αηνζαεία ηαζ οπάνλεζ ιζα πενζζζυηενμ ζοκμθζηή 

εζηυκα ημο μζηζζιμφ, απμηεθεί ιμκαδζηυ εφνδια, ημ μπμίμ είκαζ δφζημθμ κα εηηζιδεεί 

«ημζκςκζηά».  
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 Σμ ζδζαίηενα ζηθδνυ αοηυ πέηνςια εκημπίγεηαζ ημκηά ζε απμεέζεζξ ημο Lapis Lacedaemonius (Janko, 

2008: 567). 
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3.2.3. φκμρδ 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηα δεδμιέκα ηδξ Μέζδξ Υαθημηναηίαξ 

ζηδ Λαηςκία ζοκεπχξ ειπθμοηίγμκηαζ, ιέζς ηςκ επζθακεζαηχκ (Banou, 2000) ηαζ α-

καζηαθζηχκ ενεοκχκ. Ζ άπμρδ υηζ δ πνχζιδ θάζδ ηδξ ΜΔΥ δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ α-

πμοζία ημζκςκζηήξ πμθοπθμηυηδηαξ, έπεζ πάζεζ ημκ αλζςιαηζηυ παναηηήνα πμο 

δζέεεηε (Cavanagh and Crouwel, 2002: 135). ημζπεία δζαθμνμπμίδζδξ είκαζ μναηά 

ζηζξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ ηαε‟ υθδ ηδκ ΜΔΥ. Γζαπζζηχκμκηαζ ςξ πνμξ ημκ ηαθζηυ ηφπμ, 

ηδκ πςνμηαλζηή εέζδ ημο ηάθμο, ηδκ πμζυηδηα ηαηαζηεοήξ ηαζ ηα πθμοζζυηενα ηηενί-

ζιαηα, ιε ζδζαίηενδ ηθζιάηςζδ ημο θαζκμιέκμο ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο (Σαθζημί Κφ-

ηθμζ Μοηδκχκ ηαζ ηηζζημί μνεμβχκζμζ εαθαιμεζδείξ). Δπζπνμζεέηςξ, ζε μζηζζηζηά 

ηαηάθμζπα ηδξ ΜΔ πενζυδμο (Αζίκδ, Αίβζκα, Μαναεχκαξ, Θήαα, Πεοηάηζα) ζοβηε-

ηνζιέκα ηηίνζα δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ άθθα ζφβπνμκά ημοξ ζηδκ ίδζα εηβαηάζηαζδ, ςξ 

πνμξ ηδκ ηάημρδ, ημ ιέβεεμξ ηαζ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ηζκδηχκ ημοξ εονδιάηςκ (Papa-

dimitriou, 2001: 196-197).
84

  

Ακάθμβα δεδμιέκα μζηζζηζηχκ ηαηαθμίπςκ ζηδκ ΜΔ Λαηςκία δεκ δζαπζζηχ-

κμκηαζ, ημοθάπζζημκ ζηζξ πνχζιεξ θάζεζξ. Χζηυζμ, ημ Κηίνζμ Α ζημκ Αβίμ Βαζζθείμ 

(Α14)
 ιε ηα πθμφζζα ιέπνζ ζηζβιήξ εονήιαηά ημο, απμηεθεί ζδιακηζηή ελαίνεζδ, ζδζαζ-

ηένςξ βζα ηδκ ιεηαααηζηή θάζδ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η-ΗΗΑ, πνμμζημκμιχκηαξ ίζςξ ημκ ααειμ 

ημζκςκζηήξ ζενανπίαξ ημκ μπμία ζηζαβναθμφκ ηα Μέβανα 1 ηαζ 2 ημο Μεκεθασμο.  

Απυ ηδκ άθθδ δεκ είκαζ αηυια εθζηηή δ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ζφβπνμκςκ μζηζζηζ-

ηχκ ηαζ ηαθζηχκ θεζράκςκ ιίαξ εέζδξ, ηαεχξ ηα δεδμιέκα είκαζ εθάπζζηα ηαζ ελαζνε-

ηζηά απμζπαζιαηζηά. Ζ ιυκδ εβηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ιπμνεί κα επζπεζνδεεί ηάηζ 

ηέημζμ είκαζ μ Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23) 

ηαζ πζεακυκ ιεθθμκηζηά μ Άβζμξ
 
Βαζίθεζμξ 

(Α14)
. 

Καζ πάθζ, υιςξ, απαζηείηαζ επζθοθαηηζηυηδηα, ηαεχξ ηα μζηζζηζηά ηαζ ηαθζηά ηαηά-

θμζπα ημο Αβίμο ηεθάκμο δεκ ζοβηνμημφκ έκα ζηακμπμζδηζηυ ζηαηζζηζηυ ιέβεεμξ, 

είηε βζα ηζξ πνχζιεξ θάζεζξ ΜΔ Η-ΗΗ, είηε βζα ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο. Απυ ηα οπάνπμκηα, 

αέααζα, ζημζπεία, ηαηά ηδκ ΜΔ Η ηαζ ΗΗ δεκ επζζδιαίκμκηαζ παναηηδνζζηζηά πμο κα πα-
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 Γζα ηζξ ζπεηζηέξ παναπμιπέξ ηςκ ΜΔ αοηχκ ηηζζιάηςκ αθ. Papadimitriou, 2001: 197, οπμζ. 144-147, 

151. Απυ ηδκ άθθδ δ απμοζία ηέημζςκ ιεβάθςκ ηηζζιάηςκ απυ ηνεζξ ιυθζξ μζηζζιμφξ (Κίννα, Δφηνδζδ,  

Αζπίξ) ηνίκεηαζ ςξ εκδεζηηζηή ημο βεκζημφ παναηηήνα ηςκ ΜΔ ημζκςκζχκ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δεκ 

δζαεέημοκ ηεκηνζηή ελμοζία ή πμθφπθμηεξ ημζκςκζηέξ δμιέξ, πανυθμ πμο πανμοζζάγμοκ δζαθμνμπμζή-

ζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ μζημκμιίαξ/παναβςβήξ ηαζ ζηζξ θεζημονβίεξ ημο μζηζζηζημφ πχνμο ήδδ απυ ηζξ αν-

πέξ ηδξ πενζυδμο (Philippa-Touchais, 2010: 797). 
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ναπέιπμοκ ζε έκημκα ζενανπδιέκδ ημζκςκία. Δκδεπμιέκςξ δ πανμοζία ζημ Μεκεθαίμ 

εκυξ δζαηνζημφ υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ μζηίεξ ενβαζηδνζαημφ πχνμο ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗ, 

οπμδεζηκφεζ ηδκ φπανλδ ηεπκζηχκ πθήνμοξ απμζπυθδζδξ ηαζ αημθμφεςξ πμθοπθμηυ-

ηενεξ ημζκςκζηέξ δμιέξ, πένακ ή ηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ ζοββέκεζα. 

ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο ηαζ ηαηά ηδκ ιεηάααζδ ζηδκ ΤΔ Η θάζδ εκημπίγμκηαζ 

βζα πνχηδ θμνά ηαθέξ, μζ μπμίεξ δζαηνίκμκηαζ βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηαζηεοή ημο ηάθμο, 

ημ ιεβαθφηενμ ιέβεεμξ, ηα πθμοζζυηενα ηηενίζιαηα ζε πμζυηδηα ή ηαζ πμζυηδηα 

(πάθηζκα ημζιήιαηα, εθάζιαηα πνοζμφ), ηαεχξ επίζδξ κέεξ ηεθεημονβζηέξ ηαθζηέξ 

πναηηζηέξ (ζήιακζδ, πνμζθμνέξ ηνμθήξ, πζεακέξ πμέξ). Οζ θίβεξ αοηέξ πενζπηχζεζξ, 

απυ ηδκ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

, ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 (εάκ δ ηαθή ιε ημ πνοζυ έθα-

ζια είκαζ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ ηαζ υπζ ηδξ ΜΔ ΗΗ) ηαζ ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

, πνμκμθμβζηά ζο-

ιπίπημοκ ιε ακηίζημζπεξ πθμφζζεξ ηαθέξ απυ ηδκ οπυθμζπδ Πεθμπυκκδζμ (Voutsaki, 

2005: 134-136). ηζαβναθμφκηαζ, επμιέκςξ ζηδκ Λαηςκία, απυ ημ αμννά έςξ ηζξ ε-

ηαμθέξ ημο πμηαιμφ Δονχηα, ημζκςκζηέξ μιάδεξ ιε δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε πμθφ-

ηζιεξ πνχηεξ φθεξ, ιέζς εκυξ ειπμνζημφ ή άθθμο δζηηφμο, ηαζ αημθμφεςξ 

«ηαηακάθςζδξ» αοηχκ δζά ηδξ εκαπυεεζήξ ημοξ ζε εκηαθζαζιμφξ.  

Ακάθμβεξ ιανηονίεξ, δζαθμνεηζηχκ ηαζ ηαθφηενςκ ανπζηεηημκζηχκ ηαηα-

ζηεοχκ ηαζ πμθφηζιςκ ηεπκένβςκ, δεκ έπμοκ επζζδιακεεί ζε άθθμοξ ΜΔ μζηζζιμφξ 

ηδξ Λαηςκίαξ. Ζ πνυζθαηδ απμηάθορδ ζημκ Άβζμ Βαζίθεζμ μζηζζηζηχκ ηαηαθμίπςκ 

ιε πθμφζζα βζα ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο εονήιαηα, δείπκεζ βζα πνχηδ θμνά υηζ δ πνμα-

καθενεείζα απμοζία ζημζπείςκ πζεακυκ απμηεθεί ενεοκδηζηυ ηεκυ, εζδζηά ακ θδθεεί 

οπυρδ μ ιζηνυξ ανζειυξ ακεζηαιιέκςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαεχξ ηαζ δ ηαηή δζαηήνδζή 

ημοξ, ελαζηίαξ ηδξ ΤΔ μζημδυιδζδξ (Μεκεθάζμ 
(Α6)

, Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

). 

Δπίζδξ, δεκ έπμοκ εκημπζζηεί μζ ηοπζημί ΜΔ ηφιαμζ, μζ μπμίμζ ζοκδέμκηαζ ιε 

ζοθθμβζηέξ εηθνάζεζξ ημζκςκζηχκ μιάδςκ, υπζ ηαηά ηακυκα ηςκ εθίη (Voutsaki, 1998: 

50). Πνυζθαηα οπμζηδνίπηδηε απυ ηδκ Whittaker υηζ μζ πνχζιμζ ΜΔ ηφιαμζ πζεακυκ 

ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ αθθαβέξ ηςκ ηεθχκ ηδξ ΠΔΥ, εεςνχκηαξ υηζ δ ηαηα-

ζηεοή ημοξ ημκηά ή ηαζ πάκς ζε πνμβεκέζηενα μζηζζηζηά ηαηάθμζπα απμηέθεζε έκακ 

ηνυπμ ηαημπφνςζδξ ηδξ βδξ, ιέζς ηδξ οθζηά πνμααθθυιεκδξ ζφκδεζδξ ιε ηζξ παθαζυ-

ηενεξ βεκζέξ ζηδκ εηάζημηε πενζμπή (ηαθζηά ικδιεία) (Whittaker, 2010: 539). Άναβε, 

δ απμοζία ΜΔ ηφιαςκ ζηδ Λαηςκία απεζημκίγεζ ενεοκδηζηυ ηεκυ ή απμηεθεί έκδεζλδ 

ιζαξ δζαθμνεηζηήξ ημζκςκζηήξ πμνείαξ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, 

υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδκ Ανβμθίδα ηαζ ζηδ Μεζζδκία; 
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Απυ ηδκ άθθδ, δ αφλδζδ ηςκ ιζκςζηχκ επζννμχκ ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗΗ θάζδ ζημκ 

μζηζζιυ ημο Αβίμο ηεθάκμο δεκ είκαζ ζαθέξ ιε πμζμ ηνυπμ ηαζ ζε ηζ πμζμζηυ επδνέ-

αζε ηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ, ηυζμ ζε αοηυκ, υζμ ηαζ εονφηενα ζηδκ Λαηςκία. Ζ ζδιαζία 

ημο ζοβηεηνζιέκμο μζηζζιμφ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ιεηέπεζηα Μοηδκασηήξ ηεναιζηήξ 

εεςνείηαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή ηαζ ηαηαθοηζηή. Ζ βεςβναθζηή ημο εέζδ, ζημ ΝΑ ά-

ηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ημκηά ζηδκ Κνήηδ ηαζ ηδκ ιζκςζηή απμζηία Καζηνί Κοεήνςκ, 

πνμθακχξ έπαζλε έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ θυβμοξ βζα ηδ δζάποζδ, ιέζς ηδξ Ν 

Λαηςκίαξ, ιζκςζηχκ επζννμχκ ζημκ οπυθμζπμ κυηζμ δπεζνςηζηυ πχνμ.  

Ζ αφλδζδ ηςκ εζζαβςβχκ απυ ηδκ Μζκςζηή Κνήηδ, ημοθάπζζημκ ζημκ Άβζμ 

ηέθακμ 
(Α23)

, ηαεχξ ηαζ δ αφλδζδ ηςκ μζηζζιχκ ζε ιέβεεμξ ηαζ πθδεοζιυ (Μεκεθάζμ 

(Α6)
), έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ δφμ ηαηαθοηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδ δδιζμονβία ημζκςκζ-

ηχκ ακζζμηήηςκ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ημζκςκζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ, ιέζα απυ ηδκ μπμία 

ακαδφεδηακ «εθίη» ζηα ηέθδ ηδξ πενζυδμο (Papadimitriou, 2001: 195-196). Πνάβιαηζ 

ιζκςίγμοζα ηεναιζηή ζηα ηέθδ ηδξ ΜΔ δζαπζζηχκεηαζ ζε δζάθμνεξ εέζεζξ ηδξ Λαης-

κίαξ, απυ ηδκ πεδζκή ηαζ διζμνεζκή πενζμπή ηδξ πάνηδξ έςξ ημκηά ζημ Γφεεζμ ηαζ ζηδ 

πενζυκδζμ ημο Μαθέα. Βέααζα, ζηδκ ίδζα αοηή πενίμδμ πνμκμθμβμφκηαζ ηαζ μζ πνχηεξ 

ανβμθζηέξ ιζιίζεζξ ηεναιζηήξ. Απυ ηδκ άθθδ, δεκ είκαζ ζαθέξ εάκ δ ανζειδηζηή ιείς-

ζδ ηςκ μζηζζιχκ ηδξ Λαηςκίαξ ηαηά ηδκ ΜΔΥ ακηζηαημπηνίγεζ πθδεοζιζαηή ζοβηέ-

κηνςζδ ζε μνζζιέκμοξ μζηζζιμφξ, ιε ελαίνεζδ ημ Μεκεθάζμ ημ μπμίμ αοηήκ ηδκ 

πενίμδμ ή ημοθάπζζημκ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ελαπθχκεηαζ ζε ιεβάθμξ ιένμξ ηδξ ημνοθμ-

βναιιήξ εκχ «ηαοηυπνμκα» ιεζχκμκηαζ μζ ιζηνυηενμζ ημκηζκμί μζηζζιμί ημο ζηα ΒΑ 

(Γ οπχνζεξ Πάνκςκα).  

φιθςκα ιε ηα οπάνπμκηα ανπαζμθμβζηά δεδμιέκα, ηονίςξ ηδξ Πεθμπμκκή-

ζμο, δ αζηζμθυβδζδ ημο ημζκςκζημφ θαζκμιέκμο ηςκ Κάεεηςκ Λαηημεζδχκ απμηθεζ-

ζηζηά ηαζ ιυκμ ιέζς ηδξ επαθήξ ιε ηδκ ιζκςζηή Κνήηδ αιθζζαδηείηαζ. Δίκαζ 

παναηηδνζζηζηυ υηζ ζηδκ Ανβμθίδα ηαζ ηδκ Μεζζδκία, πενζμπέξ ιε πθμφζζα ηαθζηά 

ζφκμθα ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο, ηαηά ηδκ ΜΔ Η-ΗΗ θάζδ δεκ δζαπζζηχκμκηαζ ζημζπεία 

ειπμνζηχκ ή άθθςκ επαθχκ ιε ηδκ ιζκςζηή Κνήηδ, μφηε ηοπμθμβζηέξ μιμζυηδηεξ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή ηςκ ηάθςκ ιε εηείκεξ ηδξ κήζμο. Ακη‟ αοημφ πνμηνίκεηαζ μ ζοκδοα-

ζιυξ ημο ελςηενζημφ πμθζηζζιζημφ πανάβμκηα ιε άθθμοξ απυ ηδκ εζςηενζηή ελέθζλδ 

ηςκ δπεζνςηζηχκ ΜΔ ημζκςκζχκ (Voutsaki, 2004α: 39, 2005: 140).  

ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 μζ επαθέξ ιε ηδκ Κνήηδ ιανηονμφκηαζ ήδδ απυ ηδκ 

ΜΔ ΗΗ θάζδ, μζ μπμίεξ εκηείκμκηαζ ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗΗ. Γφμ ιε ηνεζξ, ιυκμ, ηαθέξ ηδξ ΜΔ 

ΗΗΗ ηαζ ηδξ ιεηαααηζηήξ θάζδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η λεπςνίγμοκ βζα ηδκ πθμφζζα ηηένζζδ, απυ 
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ηζξ μπμίεξ υιςξ ηαιία δεκ θηάκεζ ημκ πθμφημ ηςκ ζφβπνμκςκ ηαθχκ ηδξ Μεζζδκίαξ 

ηαζ Ανβμθίδαξ. Χζηυζμ, δ ζφβηνζζδ αοηή ιπμνεί κα αιθζζαδηδεεί ςξ άημπδ, ηαε‟ υηζ 

ζηδκ ιεκ θαηςκζηή εέζδ πνυηεζηαζ βζα αημιζηέξ ηαζ εκηυξ μζηζζηζηχκ μνίςκ ηαθέξ, 

εκχ ζε εηείκεξ ηδξ ΒΑ ηαζ ΝΓ Πεθμπμκκήζμο βζα ιεβάθμοξ ηάθμοξ ιαηνμπνυκζαξ 

πνήζδξ ηαζ ιάθζζηα ζε δζαηνζηά κεηνμηαθεία, ιε ζαθείξ δζαπςνζζιμφξ ηαθζηχκ πνα-

ηηζηχκ, ςξ πνμξ ημκ οθζηυ πθμφημ ηαζ ημ θφθμ, ιεηαλφ intra muros ηαζ extra muros 

ηαθχκ (Nordquist, 1990. Voutsaki, 1999: 106).  

Ζ απμηάθορδ εκυξ κεηνμηαθείμο ηδξ ΜΔ ΗΗ-ΗΗΗ ζημκ Άβζμ ηέθακμ εα θχηζγε 

πενζζζυηενμ ημ επίπεδμ ηδξ ημζκςκζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηδξ ζπέ-

ζδξ ηδξ ιε ημκ ιζκςζηυ πμθζηζζιυ. Δπζπθέμκ, μ Άβζμξ ηέθακμξ, ιε ηζξ πμθζηζζηζηέξ ηαζ 

μζημκμιζηέξ επαθέξ ιε ηδκ Κνήηδ ηαηά ηδκ ΜΔΥ, ιεηαβεκέζηενα ζηδ Μοηδκασηή πε-

νίμδμ θαίκεηαζ υηζ παναηιάγεζ ζε ακηίεεζδ ιε άθθμοξ μζηζζιμφξ πμο ακείγμοκ, μζ μ-

πμίμζ ιέπνζ ζηζβιήξ δεκ έπμοκ απμδχζεζ ζημζπεία ιζκςζηχκ επζννμχκ ηαηά ηδκ ΜΔΥ 

(Μεκεθάζμ, Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ, Άβζμξ Βαζίθεζμξ). 

Δηηζιάηαζ, θμζπυκ, υηζ δ ακάδοζδ ηςκ πνχζιςκ Μοηδκασηχκ εθίη ηαζ ιεηαβε-

κέζηενα ηςκ ακαηημνζηχκ ηέκηνςκ εα πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζηζξ ημζκςκζηέξ ακζζυηδ-

ηεξ ηαζ ζημκ ακηαβςκζζιυ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ, εκδμημζκμηζηά ηαζ δζαημζκμηζηά 

(Voutsaki, 2004α: 37-38), ηδξ μπμίεξ κα πονμδυηδζε δ επαθή ιε ηδκ Κνήηδ. Χξ πεδίμ 

έηθναζδξ ημο ακηαβςκζζιμφ αοημφ, ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ιε πνυζααζδ ζε πμ-

θφηζιεξ φθεξ ηαζ ηέπκενβα, εεςνείηαζ δ ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά ηδξ ακηαθθαβήξ δχ-

νςκ (Voutsaki, 1999: 109-111), εεςνία δ μπμία υιςξ ααζίγεηαζ ζε εεκμβναθζηά 

πανάθθδθα ηαζ δφζημθα ηεηιδνζχκεηαζ απυ ηα ανπαζμθμβζηά ηαηάθμζπα. 

Πνυζθαηα δζαηοπχεδηε δ άπμρδ απυ ηδκ H. Whittaker, ζηδνζγυιεκδ επίζδξ 

ζε εεκμβναθζηυ πανάθθδθμ, υηζ μζ πμθζηζζιζηέξ αθθαβέξ ηδξ αφλδζδξ ημο ζδζςηζημφ 

πθμφημο, ηδξ ημζκςκζηήξ πνμαμθήξ αοημφ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ έκημκδξ ελςζηνέθεζαξ 

ημο ηεκηνζημφ δπεζνςηζημφ εθθαδζημφ πχνμο πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ΜΔ πενζυδμο, εκ ακηζ-

εέζεζ ιε ηδκ ΜΔ Η-ΗΗ θάζδ, ίζςξ οπμδεζηκφμοκ ααεφηενεξ ημζκςκζηέξ, ζδεμθμβζηέξ ή 

ηαζ ενδζηεοηζηέξ ιεηααμθέξ, ηαζ υπζ ηυζμ μζημκμιζηέξ ή ηεπκμθμβζηέξ, μζ μπμίεξ ιε ηδ 

ζεζνά ημοξ επέηνερακ ηδκ ακάπηολδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πε-

νζυδμο ηςκ Κάεεηςκ Λαηημεζδχκ (Whittaker, 2010: 542-543). 

ζμκ αθμνά ηδκ ιεηάααζδ ζηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή πενίμδμ δεκ είκαζ πθήνςξ 

ηαηακμδηή βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Λαηςκίαξ. Σα πενζζζυηενα ζημζπεία είκαζ έιιεζα απυ 

ηδκ ΤΔ Η ηαζ ΗΗ θάζδ, υπμο πθέμκ δζαθαίκμκηαζ ζδιακηζηά μζηζζηζηά ηέκηνα, ζηδκ πε-

νζμπή ηδξ αυνεζαξ ηαζ ηεκηνζηήξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα, εκ ακηζεέζεζ ιε ημκ Άβζμ ηέ-
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θακμ, ζημ ιοπυ ημο Λαηςκζημφ ηυθπμο, πμο εεςνείηαζ υηζ ανπίγεζ κα παναηιάγεζ. Ζ 

ζοζηδιαηζηή ακαζηαθή ημο Αβίμο Βαζζθείμο ηαζ ημο Κηζνίμο Α ηδξ ιεηαααηζηήξ θά-

ζδξ εα ιπμνέζεζ ίζςξ κα δζαθςηίζεζ ηδκ ελέθζλδ πνμξ ηζξ πμθφπθμηεξ ημζκςκζηέξ δμ-

ιέξ ηδξ χνζιδξ Μοηδκασηήξ πενζυδμο. 

 

3.3. ΌΣΔΡΖ ΔΠΟΥΖ ΥΑΛΚΟΤ  

Ζ ΤΔΥ απμηεθεί επμπή μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ, ακάδεζλδξ ακαηημνζηχκ ζοβηνμ-

ηδιάηςκ ηαζ ηεηιδνζςιέκδξ ζενανπδιέκδξ δζμίηδζδξ. ημ πθαίζζμ αοηυ παναηηδνζ-

ζηζηή είκαζ δ ηαηαζηεοή ιεβαθυπνεπςκ ηηζζιάηςκ, μζηζζηζηχκ ηαζ ηαθζηχκ, ένβα 

οπμδμιχκ ημζκςθεθμφξ παναηηήνα (δνυιμζ, βέθονεξ, θζιάκζα, απμλδνάκζεζξ) ζε εο-

νφηενεξ βεςβναθζηέξ πενζμπέξ (Hope Simpson and Hagel, 2006), ηαεχξ ηαζ δ δζεφ-

νοκζδ ηςκ ειπμνζηχκ επαθχκ ημο αζβαζαημφ πχνμο ζε ιεβάθμ ηιήια ηδξ 

Μεζμβεζαηήξ θεηάκδξ.  

Οζ βναπηέξ πδβέξ ηδξ πενζυδμο, έηζζ υπςξ αοηέξ δζαζχγμκηαζ, ζηζαβναθμφκ 

ιζα ημζκςκία ιε λεηάεανδ ημζκςκζηή δζαζηνςιάηςζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ, αάζεζ ημο οθζ-

ημφ πθμφημο ηαζ ημο επαββέθιαημξ/ζδζυηδηαξ, αθθά ηαζ ζηδκ μζηζζηζηή δζαιυνθςζδ 

πενζμπχκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδ Μεζζδκία ηαζ ηδκ Ανβμθίδα. Ζ δζαζθάθζζδ ηδξ 

εέζδξ ηςκ ακχηενςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ βίκεηαζ ιέζα απυ ηδκ ηαημπή ηαζ δζαηί-

κδζδ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ (Burns, 1998). ηδκ οπδνεζία αοηήκ ηίεεκηαζ δ μζηζζηζηή 

ανπζηεηημκζηή (Σμονκααίημο, 1996), μζ ηαθζημί ηφπμζ (Wright, 1987, Sjöberg, 2004) 

ηαζ πναηηζηέξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ ηέθεζδ μζκμπμζζχκ ή βεοιάηςκ ζημ πθαίζζμ 

ημζκςκζηχκ ηαζ ηεθεημονβζηχκ δζαδζηαζζχκ (Dabney, 1997. Wright, 2004). 

 

3.3.1. ΤΔ Ι-ΙΙ 

3.3.1.1. Δκδμημζκμηζηά 

Οζηζζιμί 

Γζα ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή πενίμδμ ηαζ ηονίςξ βζα ηδκ ΤΔ Η θάζδ ηα μζηζζηζ-

ηά ηαηάθμζπα είκαζ εθάπζζηα ηαζ πνμένπμκηαζ μοζζαζηζηά ιυκμ απυ ηδ εέζδ ημο Αβίμο 

ηεθάκμο 
(Α23)

. Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗ πνμζηίεεκηαζ ανπζηεηημκζηά δεδμιέκα ηαζ απυ ημ Με-

κεθάζμ 
(Α6)

. Σα ακηίζημζπδξ πνμκμθμβίαξ ηηζνζαηά θείρακα απυ ημ Παθαζμπονβί 
(Α12)

 

ηαζ ημ Ακεμπχνζ 
(Α16)

 δεκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ, ηαεχξ παναιέκμοκ αδδιμζίεοηα ηαζ δ 

ακαζηαθζηή έηεεζδ ηάκεζ ιυκμ απθή ακαθμνά ζε αοηά (πονυπμοθμξ, 1982α: 112. 

Καθμβενμπμφθμο, 1962: 357. Υνήζημο, 1962: 114. 1963: 86). Δπίζδξ, ημ Κηίνζμ Α 

ζημκ Άβζμ Βαζίθεζμ 
(Α14)

, ημ μπμίμ πνμκμθμβείηαζ ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η-ΗΗΑ έπεζ ήδδ 
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ακαθενεεί ζημ ηεθάθαζμ ηδξ ΜΔΥ, ςξ ιεηαααηζηή θάζδ.
85

 Οπςζδήπμηε μ μζηζζιυξ 

θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαζ βζα ηδκ ΤΔ Η-ΗΗ πενίμδμ. 

Ξεηζκχκηαξ απυ ηα πνςζιυηενα ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα ηδξ πνχζιδξ Μοηδ-

κασηήξ πενζυδμο, ζημκ Άγηο ηέθαλο 
(Α23)

 ηαηά ηδκ ΤΔ Η θάζδ πνμβεκέζηενα ηηίνζα 

ζοκεπίγμοκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε μνζζιέκεξ επζζηεοέξ. Σα ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα 

είκαζ θίβα ηαζ απμζπαζιαηζηά, ακ ηαζ μ πενζμνζζιυξ ηδξ μζηζζηζηήξ πενζμπήξ ζημ κυηζμ 

ηιήια βίκεηαζ πενζζζυηενμ μναηυξ αοηήκ ηδκ πενίμδμ. ημ οπυθμζπμ ηεκηνζηυ ηαζ αυ-

νεζμ ημιιάηζ ημο θυθμο εκημπίγμκηαζ ιυκμ ηάθμζ (εζη. 151), ακ ηαζ εεςνείηαζ πζεακυ 

υηζ οπήνπακ ηαζ εδχ ηηζνζαηά ηαηάθμζπα, ηα μπμία ελαζηίαξ ηδξ έκημκδξ δζάανςζδξ 

ημο εδάθμοξ δεκ εκημπίγμκηαζ πθέμκ (Janko, 2008: 576-577).
86

 

Γζα ιζα αηυιδ θμνά, είκαζ ακάβηδ κα επζζδιακεεί υηζ μ ακαζηαιιέκμξ πχνμξ 

είκαζ πμθφ ιζηνυξ, ζοβηνζηζηά ιε ημκ οπμθμβζγυιεκμ ζοκμθζηυ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, χ-

ζηε κα απμηζιδεεί ακαθυβςξ. Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗ θάζδ δ έηηαζδ δζαζπμνάξ ημο ανπαζμ-

θμβζημφ οθζημφ ηαηαθαιαάκεζ πενίπμο 15,500η.ι., πμθφ ιζηνυηενδ απυ ηα 26,500η.ι. 

ηδξ ΜΔ Η-ΤΔ Η πενζυδμο. Ο μζηζζιυξ πενζμνίγεηαζ αηυια πενζζζυηενμ, ηαεχξ εβηαηα-

θείπμκηαζ πχνμζ ηαζ απυ ημ ΝΑ ηιήια ημο (εζη. 157), φζηενα απυ ηαηαννεφζεζξ ηηζνί-

ςκ ή ηιδιάηςκ ημοξ, πζεακυηαηα απυννμζα ηαείγδζδξ ημο εδάθμοξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ηιήια ημο θυθμο (Janko, 2008: 592).
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Σα απμηαθοθεέκηα ηηίζιαηα είκαζ ελαζνεηζηά απμζπαζιαηζηά, ηαεζζηχκηαξ 

αδφκαηδ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πςνμηαλζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ μζηζζηζηχκ ιμκάδςκ, εκχ δ 

δζαζπμνά ηςκ εονδιάηςκ, πένακ ιζαξ πενίπηςζδξ, δεκ ζοιαάθθεζ ζηδκ ακαβκχνζζδ 

ελεζδζηεοιέκςκ πχνςκ ενβαζίαξ, απμεήηεοζδξ ή άθθςκ θεζημονβζχκ. Δλαίνεζδ απμ-

ηεθεί ηιήια ηηζνίμο ηδξ ΤΔ ΗΗ ζηδκ ακαζηαθζηή πενζμπή Β (εζη. 157), εκηυξ ημο μπμί-

μο απμηαθφθεδηακ ηαηαζηεοέξ ζπεηζγυιεκεξ ιε ιεηαθθμονβζηή δναζηδνζυηδηα. ε 

ζοκάθεζα ιε ενακίμ, εζηία ηαζ ιία πήθζκδ δελαιεκή ιε θίεζκμ αβςβυ, απμηαθφθεδηε 

εναφζια πμάκδξ επελενβαζίαξ ηαζζίηενμο-παθημφ (Janko, 2008: 592). 

Ο ενβαζηδνζαηυξ αοηυξ ΤΔ ΗΗ πχνμξ, ιέπνζ ζηζβιήξ, είκαζ ιμκαδζηυξ βζα ημκ 

μζηζζιυ ημο Αβίμο ηεθάκμο 
(Α23)

 αθθά ηαζ βζα υθδ ηδ Λαηςκία ηδξ πενζυδμο. Ζ ζδ-
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 Βθ. ζπεηζηά ηεθάθαζμ 3.2.1. «Οζηζζιμί», ζεθ. 64-65. 

86
 ε παιδθυηενα επίπεδα ημο θυθμο έπμοκ ανεεεί ζε δεοηενμβεκείξ επζπχζεζξ θίεμζ ηαζ ηζκδηά εονήια-

ηα ηδξ πενζυδμο (Janko, 2008: 576-577). 

87
 Οζ πμθοάνζειεξ ηαηαννεφζεζξ ηηζζιάηςκ ζηζξ θάζεζξ ΤΔ Η-ΗΗΑ ζοκδέμκηαζ ηαζ ιε δζάθμνα επεζζυδζα 

ζεζζιχκ, εκδεπμιέκςξ ζοζπεηζγυιεκςκ ιε ηδ ζεζζιζηή - δθαζζηεζαηή δναζηδνζυηδηα ηδξ ακημνίκδξ 

(Janko, 2008: 592). 
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ιαζία ημο ςξ πνμξ ηζξ ημζκςκζηέξ ημο εηθάκζεζξ δεκ ιπμνεί αηυια κα εηηζιδεεί. Ζ 

πανμοζία ηεπκζηχκ ιεηαθθμονβίαξ ιε ζηαεενυ πχνμ ενβαζίαξ, πζεακυκ απμηεθεί έκ-

δεζλδ ηδξ πθήνμοξ απαζπυθδζήξ ημοξ. Πμζα, υιςξ, ήηακ δ ημζκςκζηή ημοξ εέζδ ηαζ 

ηαηά πυζμ αοηή ζοκδέμκηακ ιε ηδκ ενβαζία ημοξ δεκ είκαζ βκςζηυ. 

Δάκ δ ΤΔ ΗΗ θάζδ εεςνείηαζ βζα ημκ μζηζζιυ ημο Αβίμο ηεθάκμο ανπή παναη-

ιήξ ηαζ ζοννίηκςζδξ (Janko, 2008: 592), βζα ημ Μελειάηο 
(Α6)

 αμνεζυηενα ζηδκ ημζ-

θάδα ημο Δονχηα είκαζ επμπή επέηηαζδξ ηαζ αηιήξ. Σα ανπζηεηημκζηά ηαζ θμζπά 

εονήιαηα ζηζαβναθμφκ ιζα εοδιενμφζα ημζκυηδηα, ιε ζενανπδιέκδ πζεακυηαηα ημζ-

κςκζηή δμιή, ήδδ ζηδκ ΤΔ ΗΗ θάζδ. Ζ δζαιυνθςζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ εα πνέπεζ κα ακα-

γδηδεεί πνςζιυηενα, ζηδκ ΤΔ Η, ίζςξ ηαζ ζηα ηέθδ ηδξ ΜΔ πενζυδμο. 

Σα ΤΔ Η-ΗΗΑ ηηζνζαηά ηαηάθμζπα δεκ έπμοκ δζαηδνδεεί ζε ηαιία απυ ηζξ ακε-

ζηαιιέκεξ πενζμπέξ ηδξ ημνοθμβναιιήξ, ηονίςξ, θυβς ηδξ ιεηαβεκέζηενδξ μζημδυ-

ιδζδξ ηαζ έκημκδξ δζάανςζδξ ηςκ εδαθχκ (Catling, 2009: 21-22). Δκδείλεζξ βζα ηδκ 

φπανλδ αοηχκ απμηεθμφκ μνζζιέκμζ θαλεοιέκμζ πςνυθζεμζ, ζε δεφηενδ πνήζδ, εκημζ-

πζζιέκμζ ςξ μζημδμιζηυ οθζηυ ζηα ΤΔ ΗΗΒ-ΗΗΗΑ1 ηηίνζα (Catling, 2009: 313-314), ηα-

εχξ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ ηεναιζηήξ ηςκ θάζεςκ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η-ΗΗ (Catling, 1975α: 80. 

1975α: 261).
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Πένακ ηςκ ηηζζιάηςκ, ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζδ ή/ηαζ πνμζπάεεζα βζα ηδκ ε-

πίηεολή ηδξ απμηεθεί δ ηαημπή πζεαιθμνέςκ Ακαηημνζημφ νοειμφ, μζ μπμίμζ ζημ Με-

κεθάζμ 
(Α6)

 εκημπίγμκηαζ ζε επζπχζεζξ ηδξ ΤΔ ΗΗΑ θάζδξ. Ζ ηαηακμιή ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ηαηδβμνίαξ αββείςκ έπεζ ενιδκεοηεί ςξ έκδεζλδ ημζκχκ αζζεδηζηχκ 

πνμηζιήζεςκ ιζαξ ημζκςκζηήξ εθίη, πζεακυκ ηαζ ιε ζοιαμθζηέξ πνμεηηάζεζξ (Πεηνά-

ηδξ, 2006: 118). Ακαηημνζημί πίεμζ έπμοκ απμηαθοθεεί ηαζ ζε άθθεξ θαηςκζηέξ εέ-

ζεζξ, αθθά ιυκμ ζε ηαθζηά ζφκμθα.
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 ημ Βυνεζμ θυθμ έπεζ εκημπζζηεί ζδιακηζηή ηεναιζηή ηδξ ιεηάααζδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η ηαζ ηςκ ΤΔ Η, ΤΔ 

ΗΗΑ-Β θάζεςκ, υπςξ ηφπεθθα ηφπμο Βαθεζμφ, εθονασηέξ ηφθζηεξ, πίεμζ Ακαηημνζημφ νοειμφ ηαζ 

εναφζιαηα ΤΜ Η αββείμο δζαημζιδιέκμ ιε θοηζηυ ηυζιδια (grass-reed) (Catling, 1978: 76. 1982: 33). 

Οιμίςξ, ζηδκ ημνοθή ιε ημ ανπασηυ ζενυ, δ πνήζδ ημο πχνμο ηαηά ηδκ ΤΔ Η-ΗΗΑ θάζδ ιανηονείηαζ απυ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηεναιζηήξ (υζηναηα πίεςκ Ακαηημνζημφ νοειμφ) ζε δζάθμνα ηιήιαηα ημο αναπχδμοξ 

εδάθμοξ, ηονίςξ ζηδ Γ ηαζ Ν πθεονά. ηδκ ιεηάααζδ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η εκηάζζεηαζ ηεναιζηή ημπζηήξ πανα-

βςβήξ, ζοβηνίζζιδ ιε ακηίζημζπδ απυ ηζξ εέζεζξ Αζέα ηαζ Νζπχνζα (Catling, 1973-1974: 302. 1975α: 

80). 

89
 ημκ Θμθςηυ Α ηδξ Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 

(Α2)
, ζημκ ηάθμ ημο Βαθεζμφ 

(Α11) 
ηαζ ζημκ ηθ2 

ηδξ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

. 
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Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΒ θάζδ, ίζςξ ηαζ θίβμ κςνίηενα, ζηδκ ημνοθή, υπμο ημ ιεηα-

βεκέζηενμ ζενυ, ηαηαζηεοάγεηαζ ζφκεεημ ηηζνζαηυ ζοβηνυηδια ιε ζαθή ανπζηεηημκζηυ 

ζπεδζαζιυ.
90

 Σμ απμηαθμφιεκμ Μέβανμ 1 (εζη. 62),
91

 ιε είζμδμ ζηα Ν, απμηεθμφκηακ 

απυ ηνεζξ πανάθθδθεξ μνεμβχκζεξ ιμκάδεξ ηαηά ημκ άλμκα B-N, μζ μπμίεξ δζαπςνίγμ-

κηακ απυ δφμ δζαδνυιμοξ πθάημοξ ζπεδυκ 2ι. Σμ εθάπζζημ ζοκμθζηυ ειααδυ ημο ηηζ-

νίμο είκαζ 650ι
2
. Τπμθμβίγεηαζ υηζ ιένμξ αοημφ έπεζ παεεί ηυζμ ζημκ άλμκα Γ-Α υζμ 

ηαζ ζημ Β-Ν, έπεζηα απυ ηαηαηνήικζζδ ηςκ πθαβζχκ ημο ορχιαημξ. Δπίζδξ, εεςνείηαζ 

πμθφ πζεακυ υηζ ιπνμζηά απυ ηδκ Ν πνυζμρδ ημο Μεβάνμο ακμίβμκηακ οπαίενζμξ πχ-

νμξ, μ μπμίμξ μνζμεεημφκηακ είηε απυ ημίπμ ιε πφθδ είηε απυ αμδεδηζηά ηηίνζα ηαηά 

ακαθμβία ιε ηα ιεηαβεκέζηενα ακαηημνζηά ζοβηνμηήιαηα ηδξ Σίνοκεαξ ηαζ ηδξ Πφ-

θμο (Catling, 2009: 13). Σέθμξ ζηα ΒΓ αοημφ, ζφκμθμ δςιαηίςκ, ημ θεβυιεκμ Βυνεζμ 

Κηίνζμ, (ιεηαβεκέζηενα απμηέθεζε ηιήια ημο Μεβάνμο 2), πζεακυκ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΒ 

θάζδ, απμηεθμφζε πνμέηηαζδ ή ηηίζιαηα ζπεηζγυιεκα ιε ημ Μέβανμ 1 (Catling, 2009: 

60). 

Ζ ηεκηνζηή πηένοβα ημο ηηζνίμο (House B) ήηακ ιεβανμεζδήξ ιε πζεακυ δεφηε-

νμ υνμθμ ηαζ έκα αηυια, ίζςξ, απμεδηεοηζηυ πχνμ ζηδ Β πθεονά ημο ηεκηνζημφ δς-

ιαηίμο. Ζ δοηζηή πηένοβα (House C) απμηεθμφκηακ απυ ηέζζενα ή πέκηε δςιάηζα ηαζ 

δ ακαημθζηή (House A) απυ πέκηε, ιε πζεακή είζμδμ ζημ δζάδνμιμ ηαζ απμεδηεοηζηή 

πνήζδ. Σα δάπεδα ηςκ δςιαηίςκ ηαζ δζαδνυιςκ ήηακ θζευζηνςηα (εζη. 63),
92

 μνζζιέ-

κμζ ημίπμζ ηεκηνζηχκ πχνςκ είπακ δζαημζιδεεί ιε βναπηά ημκζάιαηα,
93

 εκχ δ ζηέβαζδ 

ημο ηηζνίμο ήηακ ιάθθμκ εκζαία. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ έηηαζδξ ημο ανπζηεηημκζημφ ζπε-

δίμο ηαζ ηδξ ζηεκυηδηαξ ημο δζαεέζζιμο πχνμο, απαζηήεδηε δ ζηήνζλδ ηδξ ΒΑ βςκίαξ 

ζε παιδθυηενμ επίπεδμ, ημ μπμίμ ακορχεδηε. Ζ ζοκμθζηή ηαηαζηεοή είκαζ ζδζαίηενα 

επζιεθδιέκδ ηαζ μβηχδδξ, εκχ ζηζξ πηένοβεξ A ηαζ C εκημπίζηδηακ ζηδκ ημζπμπμζία 

ίπκδ λοθμδεζζάξ (εζη. 63). Χζηυζμ, θίβμ ιεηά ηδκ μζημδυιδζή ημο, οπέζηδ ζμαανέξ 
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 Απμζπαζιαηζηά ηηζνζαηά ηαηάθμζπα, ηνζχκ μζημδμιζηχκ θάζεςκ εκηυξ ηδξ ΤΔ ΗΗΒ ηαζ πζεακυκ πνζκ 

ηδκ ηαηαζηεοή ημο Μεβάνμο 1, απμηαθφθεδηακ ζε θοζζηυ ημίθμ ζηδκ Α πθεονά ημο ακχηενμο πθαηχ-

ιαημξ ημο Μεκεθάζμο 
(Α6)

 (Catling, 2009: 64-65). 

91
 Γζα θεπημιενή πενζβναθή ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο αθ. Catling, 2009: 23-32. 

92
 ημκ πνυδμιμ ημο ηεκηνζημφ ιεβάνμο απμηαθφθεδηε υηζ πάκς απυ ζηνχζδ αμηζάθςκ είπακ ημπμεε-

ηδεεί θίεζκεξ ιζηνέξ πθάηεξ (Catling, 2009: 14, 30). 

93
 Θεςνείηαζ πζεακυ υηζ αζαεζημημκίαια (υπζ βναπηυ, υπςξ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ) είπακ ηαζ μζ 

ελςηενζημί ημίπμζ ημο Μεβάνμο 1 (Catling, 2009: 14, 30). Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ εναοζιάηςκ βνα-

πημφ ημκζάιαημξ ακαθμβμφκ ζημ Μέβανμ 1 ηαζ πμθφ θζβυηενα ζημ Μέβανμ 2 ή/ηαζ 3, ζημ Κηίνζμ Α. Βθ. 

ζπεηζηά Catling, 2009: 302-312. 
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γδιζέξ πζεακυηαηα απυ ζεζζιυ (Catling, 1973-1974: 304-305, 308. 1975α: 80. 1975α: 

261-262. 1977α: 409).
94

 

Ζ ημζκςκζηή ζδιαζία ημο μζημδμιήιαημξ αοημφ πνμηφπηεζ ηυζμ απυ ηδ ζο-

βηνζηζηή ημο ακαθμβία ιε ημ ζφβπνμκυ ημο Κηίνζμ Β, ημ μπμίμ είκαζ ιζηνυηενςκ δζα-

ζηάζεςκ ηαζ απθμφζηενδξ ηαηαζηεοήξ (δίπςνμ, πςνίξ ίπκδ λοθμδεζζχκ ζηδκ 

ημζπμπμζία ηαζ βναπηή δζαηυζιδζδ), αθθά ηαζ ιε ηηίνζα άθθςκ εέζεςκ ηδξ Πεθμπμκ-

κήζμο ηαζ ηενεάξ Δθθάδαξ. Σα πνμακαθενεέκηα ηαηαζηεοαζηζηά ηαζ πμζμηζηά πανα-

ηηδνζζηζηά ημο Μεβάνμο 1 ημ εκηάζζμοκ ζηδκ πνμδνμιζηή ιμνθή ηςκ 

ιεηαβεκέζηενςκ ακαηημνζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ηδξ χνζιδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ, πανυ-

θμ πμο μζ πνςζιυηενεξ μζημδμιζηέξ ημοξ θάζεζξ δεκ ζχγμκηαζ επανηχξ βζα ιζα ακηζ-

ηεζιεκζηή ακηζπανάεεζδ (Barber, 1992: 11-13, 15-22). Ζ ηνέπμοζα ακαζηαθή ημο 

πνχζιμο ακαηημνζημφ ηέκηνμο ζηδκ Ίηθαζκα Μεζζδκίαξ, οπυ ηδ δζέοεοκζδ ημο Μ. 

Κμζιυπμοθμο, εα δζαθςηίζεζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ηδ ζογήηδζδ αοηή (Κμζιυπμοθμξ, 

2011, 7 Απνζθίμο). 

Σα ιοηδκασηά ακαηημνζηά ζοβηνμηήιαηα ηαοηίγμκηαζ αδζάζπαζηα ιε ιζα ζδζαί-

ηενα ζενανπδιέκδ ημζκςκία, υπςξ ζηζαβναθείηαζ απυ ηζξ βναπηέξ πδβέξ ηδξ πενζυδμο. 

Ζ πνμδνμιζηή ιμνθή, ζε επίπεδμ ανπζηεηημκζηήξ, ημο Μεβάνμο 1 εκδεπμιέκςξ οπμ-

δεζηκφεζ ιία ακάθμβδ πνμδνμιζηή ιμνθή ζενανπίαξ εκυξ εηθεπηοζιέκμο ηνυπμο γςήξ 

υπςξ δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ άθθεξ ηαηδβμνίεξ οθζηχκ ηαηαθμίπςκ (πζεαιθμνείξ Ακα-

ηημνζημφ νοειμφ, βναπηά ημκζάιαηα). 

Γοζηοπχξ, δεκ είκαζ εθζηηή δ δζαζάθδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο Μεβάνμο 1, ηα-

εχξ δεκ ανέεδηακ παναηηδνζζηζηά εονήιαηα εκηυξ αοημφ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ηαηεδάθζ-

ζή ημο, πένα απυ θυβμοξ ζηαηζηήξ ςξ πνμξ ημ εοάθςημ ζδιείμ ημο ορχιαημξ, 

θαίκεηαζ υηζ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδκ ακάβηδ ηάθορδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ θεζημονβζηχκ 

ακαβηχκ πμο πθδνμφζε ημ ηηδνζαηυ ζοβηνυηδια, βεβμκυξ ημ μπμίμ ιεηά ηδκ ηαηάν-

νεοζδ ηιήιαηυξ ημο ήηακ αδφκαημκ. ε εκίζποζδ ηδξ άπμρδξ αοηήξ ιπμνεί κα ακα-

θενεεί δ αθθαβή ημο άλμκα πνμζακαημθζζιμφ ημο ηηίζιαημξ πνμηεζιέκμο κα 

δζαηδνδεεί δ ίδζα βεκζηή ηάημρδ, ζε υιςξ ιεβαθφηενεξ δζαζηάζεζξ, ζημ Μέβανμ 2 

(Catling, 2009: 14-15, 32). 
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 Πνζκ ηδκ ακμζημδυιδζδ ημο Μεβάνμο 2, ακαβκςνίζηδηε ιία μζημδμιζηή θάζδ (Πενίμδμξ Ηα) ιζηνήξ 

δζάνηεζαξ, ζηδκ μπμία ακήημοκ ιζηνυ θίεζκμ ενακίμ ζημκ πνυδμιμ ηδξ ηεκηνζηήξ πηένοβαξ, ιία εζηία 

ζημ ααζζηυ δςιάηζμ ηδξ δοηζηήξ, ιία ιζηνή ιεηαθθεοηζηή ηάιζκμξ ζημκ ακαημθζηυ δζάδνμιμ ηαζ θίβμζ 

απμζπαζιαηζημί ημίπμζ εκυξ ιμκυπςνμο δςιαηίμο (Catling, 1975α: 84, 1975α: 263. 2009: 16, 41-43).  
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Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ πνχζιδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ, πζεακυηαηα ζηδκ ΤΔ ΗΗΒ, μζ-

ημδμιείηαζ ημ εοιεβέεεξ Κηζνίμ Β (μζημδμιζηή θάζδ Β1) ζηδ Ν πθαβζά ημο θυθμο ημο 

Αεημφ, βζα ημ μπμίμ δεκ οπάνπμοκ ζαθή ζημζπεία ςξ πνμξ ηδ θεζημονβία ημο (Catling, 

2009: 198-204). Δπίζδξ, ηδκ ίδζα πενίμδμ ή εκηυξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ1 θάζδξ ηαηαζηεοάγεηαζ 

μ ιεβάθμξ ακαθδιιαηζηυξ ημίπμξ ζηα Ν ημο πνμακαθενεέκημξ ηηζνίμο (εζη. 66) (Catl-

ing, 2009: 215). 

Δνβαζηδνζαημί πχνμζ ηδξ πνχζιδξ Μοηδκασηήξ πενζυδμο ζημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 

δεκ έπμοκ εκημπζζηεί, πένακ ιίαξ ιζηνήξ θμνδηήξ ιεηαθθεοηζηήξ ηαιίκμο, δ πνήζδ ηδξ 

μπμίαξ ήηακ ζφκημιδ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηαηαζηεοαζηζηέξ επζδζμνεχζεζξ ζημ Μέβανμ 1, 

θίβμ πνζκ ηδκ ηεθζηή ημο ηαηεδάθζζδ.
95

 ηδ ζοκμθζηή εεχνδζδ ηςκ ιεηάθθζκςκ ακηζ-

ηεζιέκςκ ηδξ εέζδξ, μ Catling οπμζηδνίγεζ υηζ μ ιζηνυξ ημοξ ανζειυξ δεκ πνέπεζ κα 

ζζμδοκαιεί ιε ιζηνήξ ζδιαζίαξ ιεηαθθμονβζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ ημζκυηδηα. Ζ θί-

βδ ηαζ δζάζπανηδ αοηή πμζυηδηα εεςνείηαζ ιάθθμκ ακαιεκυιεκδ βζα μζηζζηζηή εβηα-

ηάζηαζδ, δεδμιέκδξ ηδξ πζεακήξ ακαηφηθςζδξ ημο ιεηάθθμο ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ΤΔ πενζυδμο, υπςξ επίζδξ ηαζ ηδξ εκαπυεεζήξ ημοξ ζε πθμφζζεξ ηαθέξ, έςξ ημοθάπζ-

ζημκ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2 θάζδ (Catling, 2009: 265). 

 

Σαθζηέξ Πναηηζηέξ 

Σα ηαθζηά ηαηάθμζπα ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ θάζδξ, ακ ηαζ ζπεηζηά θίβα, πανέπμοκ ζημζ-

πεία ημζκςκζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ ηυζμ ζε εκδμημζκμηζηυ επίπεδμ, υζμ ηαζ ζε δζαημζκμ-

ηζηυ. Αημιζηέξ ηαθέξ εκημπίγμκηαζ ιυκμ ζημ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

, ζημ 

Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ζημ Ακεμπχνζ 
(Α16)

, ζημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 ηαζ ίζςξ ζηδκ Πεθθάκα: 

Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

.
96

 ε αοηήκ ηδκ πνμκζηή πενίμδμ δζαπζζηχκμκηαζ μζ πνχημζ ηαθζημί 

ηφπμζ πνμμνζγυιεκμζ βζα πμθθαπθέξ ηαθέξ ηαζ ιαηνυπνμκδ πνήζδ, υπςξ ημο εμθςημφ, 

ημο εαθαιμεζδμφξ ηαζ ημο μνεμβχκζμο ηηζζημφ εαθαιμεζδμφξ, ιε παναηηδνζζηζηά πα-

ναδείβιαηα ζηζξ εέζεζξ Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

, Βαθεζυ 
(Α11)

, Πεθθάκα: 

πδθζέξ 
(Α3)

, πάνηδ 
(Α5)

, Άβζμξ Βαζίθεζμξ 
(Α14)

, Πενζζηένζ: υθαημζ 
(Α20)

 ηαζ Δπίδαο-

νμξ Λζιδνά 
(Α30-32)

. 

Ξεηζκχκηαξ απυ ηζξ αημιζηέξ ηαθέξ, ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο Ακσθιαίο: Αγία 

Κσρηαθή 
(Α8)

, απμηαθφθεδηε ιυθζξ έκαξ ΤΔ Η ηάθμξ, απθυξ θάηημξ, ιε πνμζακαημθζ-
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 Βθ. ζπεηζηά οπμζ. 94, ζεθ. 90. 

96
 Ο ΤΔ Η-ΗΗ ηάεεημξ θαηημεζδήξ ηάθμξ απυ ηδκ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 

(Α4)
 ανέεδηε πθήνςξ ζοθδιέ-

κμξ ηαζ δεκ έπμοκ δδιμζζεοηεί ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ φπανλδ ζηεθεηζηχκ ηαηαθμίπςκ (Σμ Ένβμ ημο 

ΤΠΠΟ, 1999: 83). 
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ζιυ Α-Γ. Ακ ηαζ ημ εζςηενζηυ ημο είπε δζαηαναπεεί απυ ηδκ πνήζδ ηδξ εέζδξ ζημοξ 

ζζημνζημφξ πνυκμοξ, ζημ ακαημθζηυ άηνμ ημο ανέεδηε ιζηνυ πάθηζκμ ιαπαίνζ (εζη. 85) 

ηαζ ζημ δοηζηυ δφμ άααθα πήθζκα αββεία, ζηφθμξ ηαζ ιυκςημ ηφπεθθμ. Σα αββεία πνμ-

κμθμβμφκηαζ ζηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή, εκχ ημ ιαπαίνζ, ηφπμο Ηα ηδξ ηαηδβμνζμ-

πμίδζδξ ημο N. Sanders, ζηδ ιεηαααηζηή θάζδ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η (Calligas, 1992: 37-38). 

Κακέκα άθθμ ζημζπείμ δεκ οπάνπεζ βζα ημκ ηάθμ ή βζα άθθα ακηίζημζπδξ πενζυδμο ηα-

ηάθμζπα απυ ημκ θυθμ. 

ημ Μελειάηο 
(Α6)

, ζηδκ πνχζιδ αοηή πενίμδμ, πζεακυηαηα ακήηεζ ιυκμ ιία in-

tra muros ηαθή. Κάης απυ ημκ ημίπμ, ζηδ ΒΓ άηνδ, ημο δςιαηίμο ΗΗ ημο Μεβάνμο 2 

απμηαθφθεδηε μνεμβχκζμξ θάηημξ, πςνίξ υιςξ ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα. Ο ιυκςημξ 

ηάκεανμξ ηαζ ημ ηςκζηυ ηφπεθθμ πμο πενζείπε ενιδκεφηδηακ ςξ ηηενίζιαηα ηδξ πζεα-

κήξ αοηήξ ηαθήξ (Catling, 2009: 31). 

Δθάπζζηεξ είκαζ μζ πθδνμθμνίεξ βζα έκακ ηάθμ απυ ημ πςνζυ Αλζοτώρη 
(Α16)

. 

Ακαζηάθηδηε ζε ζδζυηηδημ μζηυπεδμ ημ 1970, δεκ δζεοηνζκίγεηαζ μ ανπζηεηημκζηυξ ημο 

ηφπμξ ηαζ πενζείπε υζηναηα δφμ ζθαζνζηχκ πεπζεζιέκςκ πνυπςκ ηδξ ΤΔ ΗΗΑ θάζδξ. 

Γεκ ακαθένμκηαζ άθθεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαθή ή ηα ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα. Δπίζδξ, 

δεκ είκαζ ηαηακμδηυ εάκ πνυηεζηαζ βζα ηιήια κεηνμηαθείμο ή intra muros εκηαθζαζιυ. 

Δπζπχζεζξ ιε ΤΔ ΗΗ/ΗΗΗΑ ηεναιζηή έπμοκ εκημπζζηεί ζε άθθμ ζδιείμ ηδξ εέζδξ, ημκηά 

ζηδκ εηηθδζία ημο πςνζμφ (Zavvou, 2009: 31).  

Νμηζυηενα, ζημκ ιοπυ ημο θαηςκζημφ ηυθπμο, ζημκ μζηζζιυ ημο Αγίοσ ηεθά-

λοσ 
(Α23)

 μζ αημιζηέξ ηαθέξ είκαζ πενζζζυηενεξ. ημκ θυθμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ δζαηνίκε-

ηαζ πθέμκ ζαθχξ μ δζαπςνζζιυξ ημο πχνμο εκηαθζαζιχκ απυ εηείκμκ ηςκ μζηζχκ, 

πςνίξ υιςξ κα ηαηανβμφκηαζ μζ intra muros ηαθέξ ηςκ ακήθζηςκ αηυιςκ. οκμθζηά 

απυ ημοξ 25 ηάθμοξ, έκαξ ιυθζξ ακήηεζ ιε αεααζυηδηα ζηδκ ΤΔ Η, δέηα πζεακυκ ζε αο-

ηήκ, έλζ ζηδκ ιεηάααζδ πνμξ ηδκ ΤΔ ΗΗ, εθηά ζηδκ ΤΔ ΗΗ ηαζ έκαξ ζηδκ ιεηάααζδ πνμξ 

ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδ.
97

 

Απυ ηζξ 9 ηαθέξ εκδθίηςκ, ακηνχκ ηαζ βοκαζηχκ, ιυκμ ιία ανίζηεηαζ ζε ηζας-

ηζυζπδιμ ηάθμ (Α28). Οζ οπυθμζπεξ είκαζ απυ ιία ζε θάηημ, ηάεεημ θαηημεζδή ηαζ 

ηυβπδ ανάπμο, ηνεζξ ηάης απυ θίεζκμ ζςνυ ηαζ δφμ ζε αδζάβκςζημ ηαθζηυ ηφπμ (Tay-

lor, 1972: 222, 224-226. Taylor and Janko, 2008: 134, 137-140).  

Ο ηζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ (Α28) πενζείπε ηδκ ιμκαδζηή ζφβπνμκδ ηαθή εκήθζηα 

ηαζ παζδζμφ πμο πζεακυκ πνμκμθμβείηαζ ζηδκ ΤΔ Η (εζη. 156α). Πένακ ηδξ δζπθήξ ηαθήξ 
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 Γζα ηζξ 8 ηαθέξ ηδξ ιεηαααηζηήξ θάζδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η-ΗΗ αθ. 3.2.1. «Σαθζηέξ πναηηζηέξ» ζεθ. 73-76. 



 

 93 

ηαζ ημο ιμκαδζημφ ηαθζημφ ηφπμο βζα ηδκ θάζδ αοηή, ήηακ δ πθμοζζυηενα ηηενζζιέκδ 

απυ υθεξ ηζξ πνχζιεξ ιοηδκασηέξ ηαθέξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ (αθ. πζκ.8). Πενζείπε έκα 

πάθηζκμ εβπεζνίδζμ, πάθηζκα εκχηζα, δφμ μζηέζκεξ πενυκεξ, εη ηςκ μπμίςκ δ ιία ιάθ-

θμκ ζοβηναημφζε ημ έκδοια-ζάαακμ ημο κεηνμφ, 35 θεπίδεξ μρζακμφ ηαζ ιία θμθίδα 

πονζηυθζεμο (εζη. 156α). Έκα αηυια ζδζαίηενμ ζημζπείμ ηδξ ηαθήξ ήηακ μζ ζηυπζια 

εναοζιέκεξ θίεζκεξ θεπίδεξ (Taylor, 1972: 217-218. Taylour and Janko, 2008: 143). Ζ 

ηαθζηή αοηή πναηηζηή ηδξ ηεθεημονβζηήξ εναφζδξ ακηζηεζιέκςκ δεκ έπεζ ακαβκςνζζηεί 

ζε άθθμ ηάθμ ημο Αβίμο ηεθάκμο ή βεκζηυηενα ζηδ Λαηςκία. 

Δηηυξ ηδξ πνμακαθενεείζαξ ηαθήξ (Α28), ηέζζενζξ αηυια ήηακ ηηενζζιέκεξ, μζ 

ηνεζξ ηάης απυ θίεζκμ ζςνυ ηαζ ιία αδζάβκςζημο ηαθζημφ ηφπμο, πενζέπμκηαξ δ (Γ4) 

έκα αββείμ ηαζ έκα πάθηζκμ ιαπαίνζ, δ (Γ12) ιία πάθηζκδ ζιίθδ, δ (Γ13) ενβαθεία απυ 

πονζηυθζεμ ηαζ δ (Γ14) έκα ηφπεθθμ ηφπμο Βαθεζμφ (Taylor, 1972: 222, 225). 

Απυ ηζξ 16 αιζβχξ παζδζηέξ ηαθέξ, εκκέα ήηακ ζε ηζαςηζυζπδιμ ηάθμ, απυ ιία 

ζε θάηημ, πίεμ, θίεζκμ πεγμφθζ, ακάιεζα ζε ημίπμοξ ηαζ ηνεζξ ζε αδζάβκςζημ ηαθζηυ 

ηφπμ. Γφμ ήηακ ηηενζζιέκεξ ηαζ ηέζζενζξ αηυια πζεακυκ ηηενζζιέκεξ, υθεξ ζε ηζας-

ηζυζπδιμοξ ηάθμοξ, έπμκηαξ έκα ή δφμ ακηζηείιεκα, ζοκήεςξ αββείμ (Taylor, 1972: 

222, 225-226. Taylor and Janko, 2008: 127-130, 134-135, 137, 141).  

Απυ ηζξ ηηενζζιέκεξ παζδζηέξ ηαθέξ, δφμ δζαηνίκμκηαζ βζα ημκ ζπεηζηυ ημοξ 

πθμφημ, ηδξ ΤΔ ΗΗΑ ηαζ ΤΔ ΗΗΒ/ΗΗΗΑ1 θάζδξ, ακηίζημζπα. Ζ πνςζιυηενδ ηαθή (Ζ15) 

πενζείπε 4 ή 5 αββεία, εη ηςκ μπμίςκ ημ έκα ήηακ εζζδβιέκμξ ΤΜ Η πζεαιθμνέαξ, ηαζ 

ιία επελενβαζιέκδ θεπίδα μρζακμφ (Taylor and Janko, 2008: 125-126). Ζ ζδζαίηενδ 

«ημζκςκζηή αλία» ημο ιζκςζημφ αββείμο εεςνείηαζ ιάθθμκ δεδμιέκδ βζα ηδκ πενίμδμ 

(Graziadio, 1991: 417).
98

 Ζ ηαθή (Β28) ηδξ ιεηαααηζηήξ θάζδξ δζέεεηε 3 αββεία, εη 

ηςκ μπμίςκ ημ έκα γςυιμνθμξ αζηυξ, ηαζ δφμ αναπζυθζα απυ οάθζκεξ πάκηνεξ, έκα ζε 

ηάεε ηανπυ ημο ανέθμοξ (εζη. 159-160) (Taylor and Janko, 2008: 129). Ο αζηυξ, ςξ 

ηφπμξ αββείμο βζα ανχιαηα ή αθμζθέξ, πζεακυκ απμηεθμφζε ακηζηείιεκμ πμθοηέθεζαξ 

(Graziadio, 1991: 418).  

«Γεοηενεφμοζεξ» ηαθζηέξ πναηηζηέξ δζαπζζηχκμκηαζ ζε μνζζιέκμοξ απυ ημοξ 

25 ζοκμθζηά εκηαθζαζιμφξ ηαζ αθμνμφκ δνχιεκα ιεηά ηδκ εκαπυεεζδ ηδξ ζςνμφ. 

ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ημο Αβίμο ηεθάκμο πνυηεζηαζ βζα πναηηζηέξ μζ μπμίεξ 
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 Ζ ημζκςκζηή αλία ηςκ ιζκςζηχκ εζζδβιέκςκ ακηζηεζιέκςκ βζα ηδκ ημζκυηδηα ημο Αβίμο ηεθάκμο 
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ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνμζθμνά ηνμθήξ. ε παζδζηή ΤΔ Η αηηένζζηδ ηαθή (Γ22) εκημπί-

ζηδηακ μζηά αζβμπνμαάημο, ηα μπμία ήηακ εναοζιέκα βζα ημ ιεδμφθζ ημοξ. ημ βέιζ-

ζια ΤΔ ΗΗ ηζαςηζυζπδιμο ηάθμο (Ζ15) είπακ εκαπμηεεεί ιία ηαιέκδ πνυπμοξ ηαζ δφμ 

γςζηά μζηά (Taylour and Janko, 2008: 126), εκχ ζε άθθμ ηάθμ (Νu12) ίδζμο ηφπμο ηαζ 

πνμκμθμβίαξ απμηαθφθεδηε ηάης απυ ημ θίεζκμ ηφιαμ ημο ιία πφηνα ηαζ έκαξ αιθμ-

νέαξ (Taylour and Janko, 2008: 137). Σα ιαβεζνζηά ζηεφδ εεςνμφκηαζ ζπάκζα ζε ηα-

θέξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η θάζδξ (Graziadio, 1991: 415). 

Οζ πνμακαθενεείζεξ πενζπηχζεζξ αθμνμφκ ιυκμ παζδζηέξ ηαθέξ, απυ ηζξ μπμίεξ 

μζ δφμ είκαζ ζε ηζαςηζυζπδιμοξ ηάθμοξ ηδξ ΤΔ ΗΗ θάζδξ, έκακηζ ηδξ πνμβεκέζηενδξ 

ΤΔ Η (Γ22), υπμο ηα παζδζηά μζηά ανέεδηακ πάκς ζε θίεζκμ πεγμφθζ. Δπζπθέμκ, μ έκαξ 

απυ ημοξ δφμ ηζαςηζυζπδιμοξ ήηακ απυ ημοξ πθμοζζυηενα ηηενζζιέκμοξ. 

Οζηά γχςκ, ςξ πζεακά ηαηάθμζπα ηέημζςκ πναηηζηχκ ηαηά ηδκ πνχζιδ Μοηδ-

κασηή επμπή, έπμοκ εκημπζζηεί ζε θίβα παναδείβιαηα αημιζηχκ ηάθςκ εηηυξ Λαηςκί-

αξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδκ Αζίκδ ηαζ ζε intra muros ηαθή ζημ Λεοηακηί 

(Lewartoski, 2000: 43). Ζ ημζκςκζηή ζδιαζία ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηαηακάθςζδξ ηνμ-

θήξ ή ηαζ πμημφ ζημ πθαίζζμ εκηαθζαζιμφ έπεζ ήδδ επζζδιακεεί ζε ακάθμβεξ πενζπηχ-

ζεζξ ΜΔ ηάθςκ πάθζ απυ ημκ Άβζμ ηέθακμ.
99

  

Δπίζδξ, βζα πνχηδ θμνά ζημκ ζοβηεηνζιέκμ μζηζζιυ δζαπζζηχκεηαζ δ πναηηζηή 

ηδξ ζήιακζδξ ημο ηάθμο. Μία πενίπηςζδ είκαζ δ πνμακαθενεείζα ημο ΤΔ ΗΗ ηζαςηζυ-

ζπδιμο (Nu12) ιε ημκ ιζηνυ θίεζκμ ηφιαμ ηαζ ιία αηυιδ μ ηάεεημξ θαηημεζδήξ (Nu13) 

ηδξ ΤΔ Η/ΗΗΑ θάζδξ, μ μπμίμξ είπε δζαιμνθςιέκμ ζηδκ ημνοθή ημο έκα μνεμβχκζμ 

πθαίζζμ απυ θίεμοξ ηαζ ιία θίεζκδ πθαηθυνια ζηδκ ΝΑ βςκία ημο (εζη. 158) (Taylour 

and Janko, 2008: 137-140). Ζ θεζημονβζηή πναηηζηή ηδξ ιζηνήξ αοηήξ θίεζκδξ πθαη-

θυνιαξ δεκ ακαθφεηαζ πεναζηένς απυ ημοξ ακαζηαθείξ. Ίζςξ ελοπδνεημφζε ηδκ ηέθε-

ζδ «δεοηενεομοζχκ» πναηηζηχκ, ηφπμο πμχκ, ηαεχξ ανίζηεηαζ απυ ηδκ ιενζά ημο 

ηεθαθζμφ ημο κεηνμφ. 

Σμ δείβια ηςκ ηαθζηχκ πναηηζηχκ ηδξ πνχζιδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ απυ ημκ 

Άβζμ ηέθακμ, ακ ηαζ ζηαηζζηζηχξ είκαζ πμθφ ιζηνυ βζα αζθαθή δζελαβςβή ζοιπενα-

ζιάηςκ, πανμοζζάγεζ μνζζιέκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ. Καηά πυζμ αοηέξ ζοκδέμκηαζ ή α-

κηζηαημπηνίγμοκ ημζκςκζηή ζενανπία δεκ είκαζ αέααζμ ιε ηα οπάνπμκηα ηαθζηά ηαζ 

μζηζζηζηά δεδμιέκα. 
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ηζξ ζοκμθζηά 25 ηαθέξ ηδξ πενζυδμο, δζαπζζηχκμκηαζ ηηενζζιέκεξ ηαζ αηηένζ-

ζηεξ ηαθέξ, εκδθίηςκ ηαζ ακήθζηςκ αηυιςκ. Σμ ιεβαθφηενμ, ςζηυζμ, πμζμζηυ ηηενζ-

ζιέκςκ ηαθχκ ηαηέπμοκ μζ παζδζηέξ. Ζ ηηένζζδ, ηαηά ιέζμ υνμ, πενζέπεζ έκα ιε δφμ 

ακηζηείιεκα, ηαηά ηφνζμ θυβμ ηεναιζηή. Μεηαθθζηά ακηζηείιεκα εκημπίζηδηακ ζε δφμ 

εκηαθζαζιμφξ εκδθίηςκ, έκα πάθηζκμ ιαπαίνζ ηαζ ιία πάθηζκδ ζιίθδ ακηίζημζπα ηαζ ζε 

ιία αηυιδ δζπθή ηαθή, πάθηζκα εκχηζα ηαζ εβπεζνίδζμ (αθ. πζκ.8).  

Ζ πανμοζία ηςκ πάθηζκςκ αοηχκ ακηζηείιεκςκ πζεακχξ δεκ απμηεθεί έκδεζλδ 

ακχηενδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ ηαηά ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή, έκακηζ ίζςξ ηδξ 

ΠΔΥ, αθθά ιυκμ ζημζπείμ «επαββέθιαημξ» ή άθθδξ εκ γςή ζδζυηδηαξ ημο κεηνμφ. ο-

βηνζηζηά, μζ πθμοζζυηενεξ ηαθέξ είκαζ ηνεζξ παζδζηέξ ζε ηζαςηζυζπδιμοξ ηδξ ΤΔ ΗΗ ηαζ 

ΤΔ ΗΗΒ/ΗΗΗΑ1 θάζδξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ απυ ηζξ οπυθμζπεξ έβηεζηαζ ζηδ ηαηαζηεοή 

ηηζζημφ ηζαςηζυζπδιμο ηάθμο, ζηδ ζήιακζή ημο, ζημ ιεβαθφηενμ ανζειυ ακηζηεζιέ-

κςκ (ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ έκα εζζδβιέκμ ιζκςζηυ αββείμ
100

) ηαζ ζε «δεοηενεφμοζεξ» 

ηαθζηέξ πναηηζηέξ.  

Μέζς αοηχκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ δζαθαίκεηαζ δ πανμοζία αηυιςκ ζηδκ ημζ-

κυηδηα, ηα μπμία «επεκδφμοκ» πενζζζυηενμ ηυζημξ ζε οθζηά ηαζ πνυκμ βζα ημκ εκηα-

θζαζιυ ηςκ κεηνχκ παζδζχκ ημοξ, ζοβηνζηζηά ιε άθθα. Χζηυζμ, βζα ηδκ ηαθφηενδ 

ηεηιδνίςζδ ηδξ πζεακήξ ζενανπδιέκδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ απαζημφκηαζ ηαζ άθθα 

ζημζπεία πνμενπυιεκα απυ ηα μζηζζηζηά ηαηάθμζπα, ηαεχξ μ πθμφημξ δεκ είκαζ πάκηα 

ακηίζημζπμξ ηδξ πναβιαηζηήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ή ημ ακηίζηνμθμ (Graziadio, 1991: 

412. Morris, 1994: 150, 160-161, 164).  

Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα οπμηεεεί δ φπανλδ εκυξ κεηνμηαθείμο. Σμ πμζμζηυ 

ηςκ εκδθίηςκ εκηαθζαζιχκ ζημκ θυθμ ημο μζηζζιμφ, απυ ηδκ ΤΔ ΗΗ ηαζ έπεζηα, ιεζχ-

κεηαζ ζδιακηζηά, εη ηςκ μπμίςκ ιυκμ δ (Λ9) εκημπίγεηαζ ζημ ΝΓ ηιήια, εκηυξ δδθαδή 

μζηζζηζηήξ πενζμπήξ (εζη. 157). ηδκ αοηήκ έπμοκ απμηαθοθεεί 11 απυ ηζξ 16 παζδζηέξ 

ηαθέξ. Ακηίεεηα, μζ οπυθμζπεξ πέκηε, ζημ ηεκηνζηυ ηαζ αυνεζμ ηιήιαηα ημο θυθμο, εε-

ςνείηαζ υηζ ηαηαθαιαάκμοκ πχνμ απμηθεζζηζηά βζα εκηαθζαζιμφξ, ηαεχξ δεκ έπμοκ 

απμηαθοθεεί ζφβπνμκα μζηζζηζηά ηαηάθμζπα, ακ ηαζ μζ εηεί ακαζηαθζηέξ ημιέξ είκαζ 

ιζηνέξ ζε ακαθμβία ιε ηδκ έηηαζδ ημο θυθμο. 

Καηά ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή πενίμδμ δζαπζζηχκεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηδ Λα-

ηςκία δ οζμεέηδζδ ηαθζηχκ ηφπςκ επακαθαιαακυιεκδξ ηαζ ιαηνμπνυκζαξ πνήζδξ. Σμ 
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πνςζιυηενμ πανάδεζβια απμηαθφθεδηε ζηδκ πενζμπή Φοπζηυ, ζημ Α υνζμ ηδξ ζφβπνμ-

κδξ πάρηες 
(Α5)

 (εζη. 51). Πνυηεζηαζ βζα ηηζζηυ μνεμβχκζμ εαθαιμεζδή ηάθμ, απυ ιζ-

ηνμφξ πθαημεζδείξ θίεμοξ, ιε ημ αυνεζμ ηαζ κυηζμ ημίπςια δμιδιέκα ηαηά ημκ 

εηθμνζηυ ηνυπμ (εζη. 53). Έπεζ πνμζακαημθζζιυ Γ/ΒΓ-Α/ΝΑ, είζμδμ ζηα ακαημθζηά, 

θναβιέκδ ιε λενμθζεζά. Πενζείπε ιυκμ ακαημιζδέξ παθαζυηενςκ ηαθχκ, παναιενζζιέ-

κςκ ζηδ ιία πθεονά, ηηενζζιέκεξ ιε δφμ πνυπμοξ, ηοπέθθμ ηφπμο Βαθεζμφ, εκυξ αηυ-

ια ζθαζνζημφ, γςυιμνθμ άααθμ αζηυ, ηνμπήθαημ άααθμ ηφαεμ, πήθζκμ μιμίςια 

πθμζανίμο, ηαηενβαζιέκα παφθζα απυ επέκδοζδ μδμκηυθναηημο ηνάκμοξ, ιία πάθηζκδ 

ρήθμ απυ ηαζκζςηυ έθαζια ηαζ δφμ αηυια απυ αιέεοζημ ηαζ ζάνδζμ, ακηίζημζπα 

(Εαααμφ, 1999δ: 165-166. Zavvou and Themos, 2009: 111-112). 

Ο ηαθζηυξ αοηυξ ηφπμξ είκαζ ιμκαδζηυξ, ιέπνζ ζηζβιήξ, ζηδ Λαηςκία ηαζ ζηδκ 

εονφηενδ πενζμπή ηδξ ΝΑ Πεθμπμκκήζμο,
101

 εκχ ηοπμθμβζηά πνμδβείηαζ ηςκ θαλεο-

ηχκ εαθαιμεζδχκ πμο επζηναημφκ ζημοξ Μοηδκασημφξ πνυκμοξ. Ο ηάθμξ ηδξ πάνηδξ 

(Α5)
 πνμκμθμβείηαζ ζηδκ ΤΔ Η θάζδ αάζεζ ηςκ ηζκδηχκ εονδιάηςκ. Χζηυζμ, δ ηαηα-

ζηεοή ημο εκδέπεηαζ κα είκαζ πνςζιυηενδ, ηαηά ηδκ ιεηάααζδ ΜΔ/ΤΔ (Papadimitriou, 

2001: 29, 164-168). 

Ο ηφπμξ ημο ηηζζημφ μνεμβχκζμο εαθαιμεζδμφξ εεςνείηαζ υηζ πνμένπεηαζ απυ 

ηδκ πανάδμζδ ηδξ ΜΔΥ. Ζ ηαηαζηεοαζηζηή ημο ελέθζλδ λεηζκά ήδδ ηαηά ηδκ ΜΔ ΗΗ-

ΗΗΗ θάζδ, ιε ηα πενζζζυηενα δείβιαηα κα ηηίγμκηαζ ζηδκ ΜΔ ΗΗΗ-ΤΔ Η/ΗΗ, ηονίςξ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ, ηδ ηενεά Δθθάδα (Αηηζηή, Βμζςηία), ηδκ Θεζζαθία (Λάνζζα ηαζ Μα-

βκδζία), ηδκ Κεθαθμκζά, ηδκ Κέα ηαζ ηδ Γήθμ, ζε δζάθμνεξ παναθθαβέξ (εζη. 52).
102

 Ο 

ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ ημο μνεμβχκζμο ηηζζημφ ιε είζμδμ ζηδ ιία ζηεκή πθεονά, πένακ 

ηδξ πάνηδξ, απακηά ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ζηζξ εέζεζξ Πυνηεξ Απαΐαξ
103

 ηαζ Μοηήκεξ. 

Σα οπυθμζπα παναδείβιαηα πνμένπμκηαζ, ηονίςξ, απυ ηδκ Αηηζημαμζςηία, ημ Αζβαίμ 

ηαζ ημ Ηυκζμ (Papadimitriou, 2001: 164-166). 

οκμθζηή ιεθέηδ ηςκ ηηζζηχκ μνεμβχκζςκ εαθαιμεζδχκ έπεζ μδδβήζεζ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ πνυηεζηαζ βζα ηάθμοξ, μζ μπμίμζ οζμεεηήεδηακ απυ ακαδουιεκεξ ημζ-

κςκζηέξ μιάδεξ/μζημβέκεζεξ, πνμηεζιέκμο κα δδθχζμοκ ηδ δζαθμνμπμίδζή ημοξ ηυζμ 

                                                 
101

 Οζ ηηζζημί εαθαιμεζδείξ απυ ηζξ εέζεζξ Βάζηζκα ηαζ Παθαζμπχνζ Ανηαδίαξ έπμοκ δζαθμνεηζηυ ζπήια 

ηαθζημφ εαθάιμο (Papadimitriou, 2001: 31-34). 

102
 Σα ηεθεοηαία δείβιαηα ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδ, ηονίςξ ζημοξ κδζζςηζημφξ πχνμοξ 

ημο ακαημθζημφ Αζβαίμο ηαζ ζηζξ Κοηθάδεξ (Papadimitriou, 2001: 164-166, 194). 

103
 Έκαξ αηυια ηάθμξ ίδζμο ηφπμο ζηδ Υαθακδνίηζα Απαΐαξ πνμκμθμβείηαζ ημοθάπζζημκ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ 

θάζδ, ηονίςξ ελαζηίαξ απμοζίαξ ηεναιζηήξ (Papadimitriou, 2001: 165). 
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ιε ημ κέμ ηαθζηυ ηφπμ ιεβαθφηενςκ δζαζηάζεςκ, ηαθφηενδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ πμθθα-

πθχκ ηαθχκ, υζμ ηαζ ιε ηα πθμφζζα, ηαηά ιέζμ υνμ, ηηενίζιαηα πμο δζέεεηακ ζοβηνζ-

ηζηά ιε ημοξ άθθμοξ ζφβπνμκμοξ ηάθμοξ (Papadimitriou, 2001: 187-190, 194). 

ε ακηίεεζδ ιε ημκ ηακυκα, υπμο μζ ζοβηεηνζιέκμζ ηάθμζ εκημπίγμκηαζ ηαηά 

ζοζηάδεξ ημκηά ζημοξ μζηζζιμφξ (Papadimitriou, 2001: 189), μ ηάθμξ ηδξ πάνηδξ 
(Α5)

 

είκαζ ιειμκςιέκμξ ακάιεζα ζε πνμβεκέζηενμοξ ΜΔ, εκχ ζηδκ ημκηζκή πενζμπή δεκ 

έπεζ εκημπζζηεί μζηζζιυξ, πένακ ημο Μεκεθαίμο 
(Α6)

 ζηδκ απέκακηζ υπεδ ημο πμηαιμφ 

Δονχηα. 

Απυ ηα ηηενίζιαηα, λεπςνίγμοκ μ γςυιμνθμξ αζηυξ, αββείμ ημ μπμίμ, υπςξ έ-

πεζ πνμακαθενεεί ζε παζδζηυ εκηαθζαζιυ ημο Αβίμο ηεθάκμο 
(Α23)

, ιάθθμκ έπεζ ορδ-

θή ημζκςκζηή αλία (Graziadio, 1991: 418) ηαζ ημ μδμκηυθναηημ ηνάκμξ. Απυ αοηυ 

εκημπίζηδηακ ηα παφθζα ηδξ ελςηενζηήξ ημο επέκδοζδξ, οπμδεζηκφμκηαξ ηαθή εκυξ 

πμθειζζηή ιέθμξ ημπζηήξ ημζκςκζηήξ εθίη.
104

 Ζ ηεθεοηαία επέθελε κα δζαθμνμπμζδεεί 

ιέζς ηςκ ηαθζηχκ πναηηζηχκ, οζμεεηχκηαξ έκακ κέμ ανπζηεηημκζηυ ηφπμ ιαηνυπνμ-

κδξ πνήζδξ, αάζεζ ηδξ ηάζδξ ηςκ πνχζιςκ Μοηδκασηχκ πνυκςκ (Papadimitriou, 2001: 

190). Ζ φπανλδ ημο μδμκηυθναηημο ηνάκμοξ, δδθςηζηυ ηφνμοξ ηαζ βμήηνμο (Grazia-

dio, 1991: 422. Deger-Jalkotzy, 1999: 126) εκζζπφεζ ηδκ παναπάκς εηδμπή, πανυθμ 

πμο μ μπθζζιυξ ζημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ηηζζημφξ εαθαιμεζδείξ ηάθμοξ είκαζ ανηεηά 

ζπάκζμξ (Papadimitriou, 2001: 188). Ζ επίδεζλδ ηςκ πμθειζηχκ ζδζμηήηςκ απμηεθεί 

παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηςκ ηαθχκ πνχζιςκ ημζκςκζηχκ εθίη (Acheson, 1999: 97).  

Σδκ ίδζα πενίμδμ, ΤΔ Η θάζδ, πνμκμθμβείηαζ δ ηαηαζηεοή ημοθάπζζημκ ηεζζά-

νςκ κεηνμηαθείςκ, ηςκ μπμίςκ δ δζάνηεζα πνήζδξ θηάκεζ έςξ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ ηαζ ΤΔ 

ΗΗΗΓ, ζφιθςκα ιε ηδκ πνμκμθυβδζδ ηςκ δζαθυνςκ ηηενζζιάηςκ. Πνυηεζηαζ βζα ηα κε-

ηνμηαθεία ζηζξ εέζεζξ Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

, Δπίδαονμξ Λζιδνά: Αβία 

Σνζάδα 
(Α31)

, Δπίδαονμξ Λζιδνά: Βαιααηζά 
(Α30)

 ηαζ Δπίδαονμξ Λζιδνά: Παθαζυηα-

ζηνμ 
(Α32)

.
105

 Έκα αηυια κεηνμηαθείμ ιε δζάνηεζα πνήζδξ απυ ηδκ ΤΔ Η-ΗΗ έςξ ηδκ ΤΔ 

                                                 
104

 Σμ μιμίςια πθμίμο δεκ απμδίδεηαζ ιε ζζβμονζά ζημκ ίδζμ κεηνυ ή ζε άθθμ εκήθζημ άημιμ, οπμδδθχ-

κμκηαξ ίζςξ ζπέζδ ιε καοζζπθμΐα (πμθειζηή ή ιδ), ηαεχξ ηάθθζζηα ιπμνμφζε κα ακήηεζ ζε παζδζηή 

ηαθή ςξ παζπκίδζ. Χζηυζμ, δεκ οπάνπεζ ακενςπμθμβζηή ιεθέηδ ημο ζηεθεηζημφ οθζημφ, μφηε βίκεηαζ απυ 

ηζξ πνμηαηανηηζηέξ δδιμζζεφζεζξ ηάπμζμ ζπυθζμ βζα ηδκ δθζηία ή ημ θφθμ ηςκ κεηνχκ. Σμ εκ θυβς ηηέ-

νζζια, πένακ ημο υηζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εεζιμηοπία ηδξ ηαθήξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ αθμνά ηαζ ηζξ ιεηαεα-

κάηζεξ ακηζθήρεζξ ηδξ επμπήξ (Σμ Ένβμ ημο ΤΠΠΟ, 2000: 93). 

105
 Γζα ηα κεηνμηαθεία αοηά δεκ έπμοκ ηαοηζζηεί μζ ακηίζημζπμζ μζηζζιμί. ηζξ ημκηζκέξ επζθακεζαηέξ 

εέζεζξ έπεζ ακαβκςνζζηεί, ηονίςξ, ΤΔ ΗΗΗ ηεναιζηή. Μυκμ ζηδ Βμφναμονα: Ακάθδρδ 
(Α1)

 έπεζ εκημπζ-
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ΗΗΗΑ1 εκημπίζηδηε ηαζ έπεζ λεηζκήζεζ κα ακαζηάπηεηαζ ημ 2010 είκαζ αοηυ ζηδ ΝΝΓ 

πθαβζά ημο θυθμο ημο Αβίμο Βαζζθείμο 
(Α14)

 (Ένβμκ, 2010: 40). 

ηδ Βούρβοσρα: Αλάιευε-Α ιόθος 
(Α2)

, ζηα Β υνζα ηςκ κμιχκ Ανηαδίαξ ηαζ 

Λαηςκίαξ, ημ κεηνμηαθείμ απμηεθείηαζ απυ εκκέα εμθςημφξ ηάθμοξ. Ο ιεβαθφηενμξ 

απυ αοημφξ είκαζ ηδξ ΤΔ ΗΗ θάζδξ, μ μπμίμξ εα ακαθενεεί παναηάης. Οζ οπυθμζπμζ 

ιζηνμί εμθςημί ηάθμζ (εζη. 18), ιε δζάιεηνμ ηαηά ιέζμ υνμ πενίπμο 3ι., εεςνμφκηαζ 

ηαηαζηεοαζηζηά πνςζιυηενμζ, ηδξ ΤΔ Η (Pelon, 1976: 484-485. Boyd, 2002: 195).
106

 

Ακ ηαζ υθμζ δζέεεηακ ζηυιζμ, ιυκμ έκαξ απυ αοημφξ είπε δνυιμ,
107

 παναηηδνζζηζηυ ί-

ζςξ ηδξ πνςζιυηδηάξ ημοξ (Cavanagh and Mee, 1998: 45), εκχ πζεακυκ ηαθφπημκηακ 

απυ ηφιαμοξ (Ρςιαίμξ, 1956: 185. Boyd, 2002: 194). 

οβηεηνζιέκεξ ακαθμνέξ ςξ πνμξ ημ ηζ πενζείπε μ ηάεε ηάθμξ δεκ οπάνπμοκ. 

οκμθζηά ςξ ηηενίζιαηα απυ αοημφξ πανμοζζάγμκηαζ έλζ αββεία, ηνία ηδξ πνχζιδξ 

Μοηδκασηήξ επμπήξ (ηφπεθθμ ηφπμο Βαθεζμφ, ηνίςηδ πολίδα ηαζ έκα αββείμ ακμζπημφ 

ηφπμο) πζεακυκ απυ παζδζηή ηαθή ηαζ ηνία αηυια αββεία ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ2 θάζδξ. Δπζπθέ-

μκ ακαθένμκηαζ ιζηνά πάθηζκα εβπεζνίδζα ηφπμο Β, ιαπαίνζα, πάθηζκεξ αζπιέξ αεθχκ, 

έκαξ ζθναβζδυθζεμξ απυ ζάζπδ ιε πανάζηαζδ ηαφνμο ηαζ θοθθςζζέξ, ζθμκδφθζα απυ 

ζηεαηίηδ ηαζ ηέζζενα πήθζκα εζδχθζα. Σμ πνμκζηυ εφνμξ ηςκ παναπάκς ηοιαίκεηαζ 

απυ ηδκ ΤΔ Η έςξ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ (Ρςιαίμξ, 1956: 185. Ρςιαίμξ: 1957: 111. Boyd, 

2002: 195). 

                                                                                                                                              
ζηεί ζηνχια ηαηαζηνμθήξ ιε ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΒ ηαζ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ (Hope Simpson and Dickinson, 

1979: 123).  

106
 Ο παναηηδνζζιυξ ημοξ ςξ εμθςημί δεκ ηεηιδνζχκεηαζ απυ ηα ίδζα ηα ηαηάθμζπα, ηαεχξ ζχγμκηαζ ζε 

πμθφ παιδθυ φρμξ (Ρςιαίμξ, 1956: 185). Ανπζηά είπακ εεςνδεεί ηηζζημί πμο ακηζβνάθμοκ ημκ εμθςηυ 

ηφπμ. Νεχηενεξ, υιςξ, ιεθέηεξ ημοξ ακαθένμοκ ςξ ιζηνμφξ εμθςημφξ (Papadimitriou, 2001: 29. Boyd, 

2002: 194). Οζ Cavanagh and Mee πανμοζζάγμοκ απυρεζξ ζπεηζηά ιε ημκ ανπζηεηημκζηυ ημοξ ηφπμ, μζ 

μπμίμζ οπμζηδνίγμοκ ημκ ηηζζηυ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ δζάιεηνμ, ημκ ιζηνυ πθμφημ ηςκ ηηενζζιάηςκ 

ηαζ ηδκ πανμοζία ημοξ ζε ζοζηάδεξ, έκακηζ ηςκ ιεβαθφηενςκ, πθμοζζυηενςκ ηαζ ιειμκςιέκςκ εμθς-

ηχκ (Cavanagh and Mee, 1998: 46, οπμζ. 67). Οζ ηάθμζ θένμοκ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ιε ακηίζημζπμοξ ζηδκ 

Α υπεδ ημο ανακηαπυηαιμο, ζπεδυκ 10 πθι. αμνεζυηενα, ζηδκ Αθέα Ανηαδίαξ (Waterhouse and Simp-

son, 1961: 130, οπμζ. 119. Papadimitriou, 2001: 29). πεηζηά ιε ημοξ ιζηνμφξ ηοηθζημφξ ηηζζημφξ ηά-

θμοξ αθ. Dickinson, 1983: 57-58. Αδοκαιία ζαθμφξ ανπζηεηημκζηήξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηάθςκ ζε 

εμθςημφξ ή ιζηνμφξ ηοηθζημφξ, ηαηά ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή, παναηδνείηαζ ηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Μεζζδκίαξ (Voutsaki, 1998: 51-52). 

107
 Μζηνμί ηηζζημί ηάθμζ, πςνίξ δνυιμ, ηαθοιιέκμζ απυ ηφιαμοξ εκημπίγμκηαζ ζηδκ Μεζζδκία, ζηζξ εέ-

ζεζξ Κμοημοκάνα ηαζ Καιίκζα (Dickinson, 1983: 58). 
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Γίκεηαζ, επμιέκςξ, ακηζθδπηυ υηζ μζ πανάβμκηεξ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ πνήζδξ, ηδξ 

δζαηάναλδξ ελαζηίαξ ηςκ ακαημιζδχκ ηαζ ηδξ ιεηαβεκέζηενδξ ζφθδζήξ ημοξ, ηδξ πζεα-

κήξ εκαπυεεζδξ ηεζιδθίςκ ηαζ ημο υηζ παναιέκμοκ αδδιμζίεοημζ, ηαεζζημφκ ηδ ιεθέ-

ηδ ηςκ ηαθζηχκ πναηηζηχκ ηδξ πνχζιδξ Μοηδκασηήξ ημζκυηδηαξ ζπεδυκ αδφκαηδ. Ζ 

απμοζία ζημζπείςκ βζα ηα ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα ηαζ ηδξ πνμκμθμβζηήξ ζφκδεζήξ ημοξ 

ιε ζοβηεηνζιέκα ηηενίζιαηα, ειπμδίγεζ ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ δθζηίαξ, 

ημο θφθμο ή ημο ααειμφ ζοββέκεζαξ.  

Πανυιμζα πνμαθήιαηα επζζδιαίκμκηαζ ηαζ ζημοξ ακεζηαιιέκμοξ εαθαιμεζδείξ 

ηάθμοξ ζηα ηνία κεηνμηαθεία ηδξ πενζμπήξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ 
(Α30-32)

, ηα μπμία βζα ημ 

θυβμ αοηυ εα ελεηαζημφκ ηεθεοηαία. 

Πνμπςνχκηαξ ζηδκ ΤΔ ΗΗ θάζδ, μζ ακεζηαιιέκμζ ηάθμζ πμθθαπθχκ εκηαθζα-

ζιχκ είκαζ ιυθζξ ηνεζξ. Σμ βεβμκυξ υηζ παφμοκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεηαβεκέζηενα 

ηαεζζηά εοημθυηενδ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ δεδμιέκςκ ημοξ, ηα μπμία πανέπμοκ ζημζπεία 

βζα δζαθμνμπμζδιέκεξ ζενανπζηά ημζκςκίεξ. Ο ανπζηεηημκζηυξ ημοξ ηφπμξ ίζςξ κα ιδκ 

είκαζ ηοπαίμξ. Πνυηεζηαζ βζα ημοξ εμθςημφξ ηάθμοξ ηςκ εέζεςκ Βμφναμονα: Ακάθδ-

ρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

 (Θμθςηυξ Α) ηαζ Βαθεζμφ 
(Α11)

, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ημκ ιεβάθμ εα-

θαιμεζδή (ηθ2) ημο κεηνμηαθείμο Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

, μ μπμίμξ ακηζβνάθεζ ημκ 

εμθςηυ ηφπμ εκηοπςζζαηά θαλεοιέκμξ ζημκ ζηθδνυ ανάπμ ηδξ εέζδξ. 

Οζ ηνεζξ αοημί ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ ηάθμζ, ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ/ΗΗΗΑ θάζδξ, ζοκδέμκηαζ 

ιε μιάδεξ ημζκςκζηήξ «εθίη». Γζαηοπχεδηε παναπάκς, βζα ημ ηηζζηυ ΤΔ Η ηάθμ ηδξ 

πάνηδξ 
(Α5)

, υηζ ημ μδμκηυθναηημ ηνάκμξ είκαζ ακηζηείιεκμ δδθςηζηυ ημζκςκζημφ 

βμήηνμο ηαζ εέζδξ ηαηά ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή πενίμδμ, έζης ηαζ ακ απυ ηδκ ΤΔ 

ΗΗΗΑ ηαζ έπεζηα εεςνείηαζ απανπαζςιέκμ (Πεηνάηδξ, 2006: 123, οπμζ. 8). Σμ δεφηενμ 

ηέημζμο ηφπμο ηνάκμξ ζηδ Λαηςκία έπεζ εκημπζζηεί, επίζδξ ςξ ηηένζζια, ζημ Θμθςηυ 

Α ηάθμ ζημ κεηνμηαθείμ Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

 (εζη. 11).
108

 Δίκαζ μ ιε-

βαθφηενμξ, ιε δζάιεηνμ 8,65ι., ηαζ πνήζδ ζηδκ ΤΔ ΗΗΑ-Β θάζδ. Ο μζημβεκεζαηυξ ημο 

παναηηήναξ δζαθαίκεηαζ απυ ηδκ ηαθή εκυξ ημοθάπζζημκ παζδζμφ, εκχ δ λεπςνζζηή εέ-

ζδ ηςκ εκηαθζαζιέκςκ ζηδκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ηαηαδεζηκφεηαζ απυ ηα πθμοζζυηενα 

ηηενίζιαηα ζοβηνζηζηά ιε εηείκα ηςκ μπηχ ιζηνυηενςκ εμθςηχκ πμο ακαθένεδηακ 

παναπάκς (Ρςιαίμξ 1954: 272-286). 

Γζάζπανηα ζημ δάπεδμ ανίζημκηακ εθηά πήθζκα αββεία, εναφζια απυ ιζηνυ 

δζάηνδημ ανβονυ αββείμ (εζη. 17α), έκα ανβονυ δζζηάνζμ ιε μπέξ ζονναθήξ ή ακάνηδ-

                                                 
108

 Δίκαζ μ ιυκμξ απυ ημοξ ζοκμθζηά εκκέα ηάθμοξ πμο εκημπίγεηαζ ζήιενα ζηδ εέζδ. 



 

 100 

ζδξ (εζη. 17α), εθάζιαηα παθημφ ηαζ πνοζμφ (εζη. 17β), έκα πνοζυ πενζδέναζμ ιε θίεζ-

κεξ πάκηνεξ, ηνεζξ ρήθμζ απυ ήθεηηνμ, ιία απυ ζηεαηίηδ (εζη. 17δ-γ), παφθζα μδμκηυ-

θναηημο ηνάκμοξ (εζη. 13), δέηα πάθηζκεξ ηαζ εθηά θίεζκεξ αζπιέξ αεθχκ (εζη. 14-15), 

δφμ πάθηζκμζ ήθμζ ιε πεπθαηοζιέκα άηνα ηαζ έκα πηέκζ απυ εθεθακημζηυ (εζη. 16) 

(Ρςιαίμξ, 1954: 272-286). 

Ζ φπανλδ ακηζηεζιέκςκ απυ πμθφηζιεξ πνχηεξ φθεξ υπςξ πνοζυξ, άνβονμξ, 

παθηυξ ηαζ διζπμθφηζιμοξ θίεμοξ (πίκ. 8), οπμδδθχκμοκ υπζ ιυκμκ ηδ δοκαηυηδηα α-

πυηηδζδξ αθθά ηαζ «ηαηακάθςζδξ» αοηχκ, ιέζς ηδξ εκαπυεεζήξ ημοξ ζε ιία ή πε-

νζζζυηενεξ ηαθέξ. Ζ λεπςνζζηή ημζκςκζηή εέζδ ηςκ κεηνχκ ημο ηάθμο δζαθαίκεηαζ 

επίζδξ απυ ηδκ πμζηζθία ηςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο έπμοκ εκαπμηεεεί 

(Graziadio, 1991: 412-413). Πένακ ημο μπθζζιμφ (μδμκηυθναηημ ηνάκμξ, πάθηζκεξ ηαζ 

θίεζκεξ αζπιέξ αεθχκ), εκημπίγμκηαζ ηέζζενζξ ιεβάθμζ πζεαιθμνείξ Ακαηημνζημφ νοε-

ιμφ (εζη. 12), δ ζδιαζία ηςκ μπμίςκ έπεζ ακαθενεεί παναπάκς,
109

 ηαζ έκα ιζηνυ εθα-

θνχξ ημίθμ ζημ ηέκηνμ ανβονυ δζζηάνζμ ιε ηέζζενζξ μπέξ ακάνηδζδξ ή ζονναθήξ 

ζηδκ πενζθένεζα ημο.
110

 Γζα ημ ηεθεοηαίμ πεναζηένς θεπημιένεζεξ δεκ ακαθένμκηαζ.  

Χξ πνμξ ηδκ ενιδκεία ημο, δ πνχηδ, πμο εκδεπμιέκςξ ένπεηαζ ζημ κμο, είκαζ 

αοηή ημο επίεεημο ζε ακηζηείιεκμ ή έκδοια. Χζηυζμ, πανυιμζα ιεηαθθζηά δζζηάνζα, 

ιζηνχκ δζαζηάζεςκ εθαθνχξ ηονηά ιε ηέζζενζξ μπέξ ζηδκ πενζθένεζα ημοξ έπμοκ εν-

ιδκεοηεί ςξ δίζημζ γοβανζάξ. Χξ επί ημ πθείζημκ, μζ ηεθεοηαίμζ είκαζ πάθηζκμζ, πςνίξ 

δζαηυζιδζδ, ζοκακηχκηαζ ζπάκζα ζε ηάθμοξ (ηαζ υηακ ζοιααίκεζ εκημπίγμκηαζ, ηονί-

ςξ, ζε εαθαιμεζδείξ) ηαζ υπζ ιεηαβεκέζηενα απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδ (πονυπμοθμξ, 

1972: 102-103. Alberti, 2003: 280. Dakoronia, 2007: 59).
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Χξ ηηένζζια είκαζ ζπάκζμ ακαθμβζηά ιε ημκ ανζειυ ηςκ ενεοκδεέκηςκ ηάθςκ 

ηδξ Μοηδκασηήξ πενζυδμο ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. οβηεηνζιέκα, ηέημζμζ δίζημζ έπμοκ  

εκημπζζηεί ζε έκακ ιυθζξ ηάθμ απυ ημοξ 200 πενίπμο ζηδκ ΒΑ Φςηίδα, ζημκ Σαθζηυ 

Κφηθμ Α, ζε ιενζημφξ εαθαιμεζδείξ ηςκ Μοηδκχκ, ζε έκα ηάθμ ζημ Άνβμξ, ζε έκακ 

εμθςηυ ηδξ Πφθμο ηαζ, υζμκ αθμνά ηδκ Κνήηδ, ζηα Γμονκζά ηαζ ζημ Μαονμζπήθζμ.  

Ζ ζοκφπανλή ημοξ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ιε ιμθφαδζκα αάνδ είκαζ ιάθθμκ δδθςηζηή 
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 Βθ. 3.3.1.1. «Οζηζζιμί» ζεθ. 88. 

110
 Ζ δζάιεηνμξ ημο ανβονμφ δζζηάνζμο ζφιθςκα ιε ηδκ ηθίιαηα πμο οπάνπεζ ζηδ δδιμζζεοιέκδ εζηυ-

κα είκαζ πενίπμο 3 εηαημζηά (αθ. εζη. 17α). 

111
 Καηά ημκ 12

μ
 αζ. π.Υ. απακημφκ λακά ζηδκ Κφπνμ ζε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα (Alberti, 2003: 280-

283. Dakoronia, 2007: 59). 
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ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ ςξ δίζημζ γοβανζάξ ηαζ εκδεζηηζηή ηδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ημο ζδζ-

μηηήηδ ημοξ (Dakoronia, 2007: 59-60. πονυπμοθμξ, 1972: 102).
112

 

Σμ ανβονυ δζζηάνζμ απυ ημκ Θμθςηυ Α ζημ κεηνμηαθείμ Βμφναμονα: Ακάθδ-

ρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

 απμηεθεί ιμκαδζηυ ςξ πνμξ ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο, υπςξ ακηίζημζ-

πα ηα ηνία πνοζά δζζηάνζα απυ ημκ Σαθζηυ Κφηθμ Α ηςκ Μοηδκχκ (πονυπμοθμξ, 

1972: 102). Χζηυζμ, δεκ είκαζ ζαθέξ εάκ υκηςξ πνυηεζηαζ βζα ηιήια γοβανζάξ, ηαεχξ 

ιμθφαδζκα αάνδ ή άθθμ ζοκαθέξ ελάνηδια δεκ εκημπίζηδηε. 

Οζ οπυθμζπμζ μπηχ ηάθμζ ημο κεηνμηαθείμ ηδξ ημζκυηδηαξ, μζ μπμίμζ παναηηδ-

νίγμκηαζ εμθςημί, είκαζ ελαζνεηζηά ιζηνυηενμζ ζε ιέβεεμξ απυ ημκ Θμθςηυ Α ηαζ ζπε-

δυκ ίδζμζ ιεηαλφ ημοξ. πςξ πνμακαθένεδηε, είκαζ αδφκαημκ κα δζαπςνζζημφκ ηαθέξ 

ηαζ ηηενίζιαηα ακά πνμκζηή πενίμδμ ή αηυια ηαζ ακά ηάθμ. Ζ ηηένζζδ πμο είκαζ βκς-

ζηυ υηζ πνμένπεηαζ απυ αοημφξ (αββεία, πάθηζκμξ μπθζζιυξ, ζθναβζδυθζεμξ ηαζ ηνία 

εζδχθζα) ζίβμονα δεκ ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε εηείκδ ημο ιεβάθμο εμθςημφ. Ζ πνήζδ 

υθςκ ημοξ, βζα έκα ημοθάπζζημκ δζάζηδια ήηακ ιάθθμκ ζφβπνμκδ, εκχ απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΒ 

ηαζ έπεζηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ μζ ιζηνμί ηάθμζ.  

Σζ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ αοηυ βζα ηδκ ημζκυηδηα; Πχξ ενιδκεφεηαζ δ πζεακή αοηή 

ζφβπνμκδ πνήζδ ηαηά ηδκ ΤΔ Η-ΗΗ θάζδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε υηζ δεκ έπμοκ ανεεεί άθθμο 

ηφπμο ηάθμζ ζηδκ πενζμπή; Δάκ εεςνήζμοιε υηζ δ ημζκυηδηα πνδζζιμπμζμφζε ιυκμ 

εμθςημφξ ηάθμοξ ηαζ θδθεεί οπυρδ υηζ μ ανπζηεηημκζηυξ αοηυξ ηφπμξ δεκ ζοκδέεηαζ 

ακαβηαζηζηά ιε δβειυκεξ, δ δζαθμνά ζημ ιέβεεμξ ακηζηαημπηνίγεζ, άναβε, δζαθμνεηζ-

ηή εέζδ ζηδκ ζενανπία ηδξ ημζκμηζηήξ μνβάκςζδξ (Wright, 1987: 176. Cavanagh and 

Mee, 1998: 125); Ή οπμδδθχκεζ δζαθμνμπμίδζδ εκηυξ ιίαξ ημζκςκζηήξ «εθίη», ιε ημκ 

ηφπμ ημο ηάθμο κα ηδκ εκηάζζεζ ζε αοηήκ, αθθά ημ ιέβεεμξ ηαζ μ πθμφημξ ηαοηυπνμκα 

κα δζαπςνίγεζ ηα ιέθδ ηδξ ηαηά ιία μνζγυκηζα ζενανπία (Wright, 1987: 176);  

Υςνίξ ηδ ζοκδοαζηζηή ακάθοζδ ηςκ ηαθζηχκ ηαηαθμίπςκ ιε ηα ακηίζημζπα μζ-

ηζζηζηά, δεκ είκαζ εφημθμ κα δμεεί απάκηδζδ. Δπζπθέμκ, δ βκχζδ ημο πζεακμφ πθδεο-

ζιζαημφ ιεβέεμοξ ημο μζηζζιμφ εα ζοκέααθε ζηδκ ηαηακυδζδ, ημο ηαηά πυζμ ημ 
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 Γζα ηδκ πενίπηςζδ ημο πθμφζζα ηηενζζιέκμο ηάθμο απυ ηδκ ΒΑ Φςηίδα, ιε ζδιακηζηυ μπθζζιυ ηαζ 

πνοζά ημζιήιαηα, ηα ηνία πάθηζκα δζζηάνζα ζοκοπάνπμοκ ιαγί ιε ηνζπμθααίδα ηαζ ιαπαίνζα, ακηζηεί-

ιεκα, ηα μπμία ενιδκεφμκηαζ ςξ ιένμξ θανιαηεοηζημφ ή ζαηνζημφ ελμπθζζιμφ ηδξ πενζυδμο, πςνίξ ηά-

πμζμ πεναζηένς ζπυθζμ. Χζηυζμ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ηαθζηχκ πναηηζηχκ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ιδκ θδθεεί 

οπυρδ ιία αηυιδ ενιδκεία αοηήξ ημο ζοιαμθζημφ γοβίζιαημξ ηςκ εκ γςή πνάλεςκ ημο κεηνμφ (Dako-

ronia, 2007: 60). 
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κεηνμηαθείμ ηςκ εμθςηχκ αθμνά ημ ζφκμθμ ηδξ ημζκυηδηαξ ή εα πνέπεζ κα ακαγδηδ-

εμφκ ζηδκ πενζμπή ηαζ άθθμζ ζφβπνμκμζ ηάθμζ δζαθμνεηζημφ πζεακυκ ηφπμο.
113

 

ηα ΝΓ ηδξ πνμακαθενεείζαξ εέζδξ ηαζ εκηυξ ηδξ αυνεζαξ ημζθάδαξ ημο Δο-

νχηα εκημπίγεηαζ έκαξ αηυια ηάθμξ ηδξ ΤΔ ΗΗ θάζδξ, ζδζαίηενδξ ανπζηεηημκζηήξ αλίαξ 

ηαζ ζδιακηζηχκ ηηενζζιάηςκ. Ο εκ θυβς θαλεοηυξ εαθαιμεζδήξ, ηάθμξ 2 ή Μεβάθμξ 

Σάθμξ, ακήηεζ ζημ έκα εη ηςκ δφμ κεηνμηαθείςκ ιε εαθαιμεζδείξ (Πεθθάκα: πδθζέξ 

(Α3)
 ηαζ Πεθθάκα: Σνοπυνναπδ 

(Δ3)
), ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ημκ μζηζζιυ Πεθάκκα: 

Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

. Ο ηθ2 ηδξ ζοζηάδαξ Πειιάλα: πειηές 
(Α3)

, είκαζ μ ιυκμξ πνχζ-

ιμξ ιε πνήζδ υπζ πένακ ηδξ ΤΔ ΗΗΑ θάζδξ. Αημθμφεςξ, ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηαηα-

ζηεοάγμκηαζ ηέζζενζξ υιμζμζ ηοπμθμβζηά ηάθμζ, ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ, απυ ημοξ 

μπμίμξ έκαξ ημοθάπζζημκ πνδζζιμπμζείηαζ έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδ (Καναπάθζμξ, 

1926: 42-44). 

Υνήζδ άθθςκ ηάθςκ, ηαηά ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή, δεκ είκαζ λεηάεανμ 

εάκ βίκεηαζ. Ο Θ. πονυπμοθμξ ακαθένεζ κεηνμηαθείμ εαθαιμεζδχκ ζηδ ημκηζκή εέζδ 

Πεθθάκα: Σνοπμννάπδ 
(Δ3)

, δ μπμία ημπμβναθζηά δεκ είκαζ απυθοηα βκςζηή ζηδ αζαθζ-

μβναθία (εζη. 41).
114

 Δπζπθέμκ, δεκ είκαζ βκςζηυ εάκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηδκ ίδζα πνμκζ-

ηή πενίμδμ ηαζ ακ ακηζβνάθμοκ ηαζ αοημί ηδκ ιμνθμθμβία ημο εμθςημφ ηφπμο, υπςξ 

έπεζ δζαπζζηςεεί ζηδκ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

 (πονυπμοθμξ, 1982-1983: 115. Boyd, 

2002: 195). ηδκ πενίπηςζδ πμο πνυηεζηαζ βζα απθμφξ θαλεοημφξ εαθαιμεζδείξ, δ αν-

πζηεηημκζηή ή πζμ απθά δ ηαηαζηεοαζηζηή αοηή δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζο-

ζηάδςκ, πζεακυκ οπμδδθχκεζ δζαθμνεηζηή μιάδα, ζοββεκζηή ή/ηαζ ημζκςκζηή 

(Spyropoulos, 1998: 31). 

ζμκ αθμνά ημκ επμκμιαγυιεκμ ηθ2 ή Μεβάθμ Σάθμ απμηεθεί ημ ηαθφηενμ 

ηαζ ιεβαθφηενμ ζε δζαζηάζεζξ δείβια εκυξ ανπζηεηημκζημφ ηαθζημφ ηφπμο, πμο ακηζ-

βνάθεζ ημκ εμθςηυ (εζη. 43-44). Πανάθθδθα ηέημζαξ ηαηαζηεοήξ εκημπίγμκηαζ ζηζξ 

Μοηήκεξ (Kontorli-Papadopoulou, 1987: 145-146). Σα ηαηαζηεοαζηζηά παναηηδνζ-

ζηζηά ημο είκαζ εκηοπςζζαηά ηυζμ βζα ηζξ δζαζηάζεζξ ημο (δζάι. 10,05ι.), ηαζ ηαη‟ επέ-

ηηαζδ βζα ημκ υβημ ηαζ πνυκμ ενβαζίαξ πμο απαζηήεδηε, υζμ ηαζ βζα ηζξ ηεπκζηέξ 
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 Γζα άθθδ ιζα θμνά μθείθεηαζ κα επζζδιακεεί υηζ μ παναηηδνζζιυξ ηςκ ιζηνχκ ηάθςκ ςξ εμθςηχκ 

δεκ είκαζ επζαεααζςιέκμξ απυ ηα ζςγυιεκα ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα, αθ. ζπεηζηά οπμζ. 106 ζεθ. 98. 

Δάκ υκηςξ πνυηεζηαζ βζα ιζηνμφξ ηηζζημφξ ηάθμοξ δ ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζή ημοξ ςξ πνμξ ημκ εμθς-

ηυ ηθ2, ηυζμ πνμξ ημκ ηφπμ υζμ ηαζ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ ηαζ ηα πθμφζζα ηηενίζιαηα, βίκεηαζ αηυια πζμ 

πνμθακήξ. 

114
 Πζεακυκ δ εέζδ εκημπίγεηαζ ζε θυθμ 400ι. Α απυ ηδκ Πεθθάκα: πδθζέξ 

(Α3)
 (Catling, 2009: 455). 
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βκχζεζξ (Wright, 1987: 173-5) πμο πνεζάγμκηακ βζα ηδκ επζηοπή ακηζβναθή ηςκ θεπημ-

ιενεζχκ εκυξ εμθςημφ, αηυια ηαζ ηςκ ζδζμιμνθζχκ αοημφ
115

 (πονυπμοθμξ, 1982β: 

112-113. 1982-1983: 123. Kontorli-Papadopoulou, 1987: 146. Boyd, 2002: 197). 

Μία ηέημζα επζθμβή, ηδ ζηζβιή πμο εα ιπμνμφζε κα ήηακ έκαξ αηυια ιεβάθμξ 

εαθαιμεζδήξ (υπςξ ίζςξ ζηδκ Πεθθάκα: Σνοπυνναπδ 
(Δ3)

), δεκ ιπμνεί πανά κα είκαζ 

ζοκεζδδηή, απμζημπχκηαξ ζηδ δήθςζδ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ εκυξ αηυιμο ή ηδξ ημζκς-

κζηήξ μιάδαξ ζηδκ μπμία ακήηε (Cavanagh and Mee, 1998: 78), αηυια ηαζ ακ εεςνεί-

ηαζ πζεακυ υηζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή πανάδμζδ ηδξ πενζμπήξ (Cavanagh and 

Mee, 1998: 49, 59, 65-66).
116

 

Οζ πθδνμθμνίεξ πμο ακηθμφκηαζ απυ ηα ηηενίζιαηα ημο ιεβάθμο ηάθμο είκαζ 

θίβεξ, ηαεχξ είπε ζοθδεεί, αθθά ανηεηά ζδιακηζηέξ. Σα ιυκμ ακηζηείιεκα ηδξ ηηένζ-

ζδξ πμο δζαζχεδηακ ζε ιζηνή ζοζζχνεοζδ ζηα ΒΓ ημο εαθάιμο ήηακ δφμ ιεβάθμζ 

πζεαιθμνείξ ημο Ακαηημνζημφ νοειμφ ιε εαθάζζζμ ηαζ θοηζηυ δζάημζιμ ακηίζημζπα 

(εζη. 45-46), δφμ αθάααζηνα ηδξ ΤΔ ΗΗ θάζδξ, έκα ηειάπζμ απυ ιεηεςνζηυ ζίδδνμ ίζςξ 

θοθαπηυ-πενίαπημ, ηιήια πάθηζκδξ αζπιήξ αέθμοξ ηαζ εναφζιαηα πνοζχκ εθαζιάηςκ 

δζάζπανηςκ ζημ εάθαιμ (εζη. 47).
117

 ηζξ επζπχζεζξ ημο δνυιμο, εκημπίζηδηακ υζηνα-

ηα απυ αββεία ηςκ πνχζιςκ Μοηδκασηχκ πνυκςκ, ίζςξ ηδξ ΤΔ Η θάζδξ, ηαζ ιία πά-

κηνα απυ ήθεηηνμ (εζη. 47). Ζ πνχηδ πνήζδ ημο ηάθμο εκηάζζεηαζ πνμκζηά ζηδκ ΤΔ 

ΗΗΑ θάζδ (πονυπμοθμξ, 1982-1983: 120, 125. Spyropoulos, 1998: 30, 33. Boyd, 

2002: 196). 

Σα ηαηάθμζπα ηδξ ζφθδζδξ εκζζπφμοκ ηαζ αοηά ημκ εκηαθζαζιυ εκυξ ή πενζζ-

ζμηένςκ αηυιςκ ιζαξ ημζκςκζηήξ εθίη, ιε πνυζααζδ ζε πμθφηζια ακηζηείιεκα, δδθς-

ηζηά ημζκςκζημφ βμήηνμο (πνοζά εθάζιαηα, πάκηνα απυ ήθεηηνμ, πζεαιθμνείξ 

Ακαηημνζημφ νοειμφ). 
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 Ο ηάθμξ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο ηοπμθμβζηά δ ανπζηεηημκζηή ημο ιμζάγεζ ιε εηείκδ 

ηςκ εμθςηχκ. Σμ ζηυιζμ εζςηενζηά ηδξ ευθμο εζζπςνεί ηαηά 0,40-0,50ι. Σμ ηαηαζηεοαζηζηυ αοηυ 

ζημζπείμ έπεζ ενιδκεοηεί ςξ πνμζπάεεζα «ακηζβναθήξ ηδξ αδοκαιίαξ ηδξ βέκδζζδξ ημο ηυλμο ηδξ ευθμο 

αηνζαχξ ζημ ηέθμξ ηςκ αναπζυκςκ ημο ζημιίμο». Δπζπθέμκ, δ φπανλδ ημοθζζηζημφ ηνζβχκμο ηαεχξ ηαζ 

δ έθθεζρδ ηακμκζηυηδηαξ ηδξ πενζθένεζαξ ηδξ ευθμο ζημκ εκ θυβς ηάθμ απμηεθμφκ ααζζηά ζημζπεία βζα 

ηδκ ζηαηζηή ηςκ ηηζζηχκ εμθςηχκ αθθά υπζ ακαβηαία βζα ημοξ θαλεοημφξ (πονυπμοθμξ, 1982β: 112-

113. πονυπμοθμξ 1982-1983: 123-124. Kontorli-Papadopoulou, 1987: 146. Boyd, 2002: 197). 

116
 Βθ. ζπεηζηά οπμζ. 106 ζεθ. 98.  

117
 ηζξ επζπχζεζξ ημο εαθάιμο εκημπίζηδηακ αββεία, θφπκμζ, εζδχθζα ηαζ ηεναιίδεξ ηςκ φζηενςκ εθθδ-

κζζηζηχκ ηαζ νςιασηχκ πνυκςκ ιαγί ιε μζηά γχςκ (πονυπμοθμξ, 1982β: 113). 
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Σδκ ίδζα πενίπμο πενίμδμ ιε ημκ πνμακαθενεέκηα, ηαηαζηεοάγεηαζ έκαξ αηυιδ 

ιεβαθμπνεπήξ ηάθμξ, κμηζυηενα ζηδκ ηεκηνζηή ημζθάδα ημο Δονχηα, μ εμθςηυξ ημο 

Βαθεηού 
(Α11)

 (εζη. 102). Ζ πνήζδ ημο ζηαιαηάεζ ζηζξ ανπέξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ ηαζ 

είκαζ μ ιεβαθφηενμξ ηάθμξ αοημφ ημο ηφπμο ηαζ μ πθμοζζυηενμξ ζε ηηενίζιαηα ζηδ 

Λαηςκία. Θεςνείηαζ υηζ πνδζζιμπμζήεδηε βζα πμθθαπθέξ ηαθέξ, ακ ηαζ ακενχπζκα 

ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα δεκ εκημπίζηδηακ. Λίβα απακεναηςιέκα μζηά δζάζπανηα ζημ 

δάπεδμ δεκ ηαοηίζηδηακ, ηαεχξ δεκ ήηακ παναηηδνζζηζηά ακαημιίαξ. ημκ ηζαςηζυ-

ζπδιμ ηάθμ εκηυξ ηδξ ευθμο, δεκ ανέεδηακ ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα.
118

 Ζ δζάηαλδ, ς-

ζηυζμ, ηαζ μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ ηηενζζιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ημο ενιδκεφηδηακ απυ ημκ 

ακαζηαθέα ςξ εκδείλεζξ εκηαθζαζιμφ εκυξ εκήθζημο ανζεκζημφ αηυιμο (Σζμφκηαξ, 

1889: 143, 148-149).
119

 

Ο πθμφημξ ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ ηηενζζιάηςκ ημο ηάθμο 

είκαζ ελαζνεηζηυξ, δδθςηζηυξ, πςνίξ ηαιία αιθζαμθία, ηδξ ορδθήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ 

ημο κεηνμφ ή ηςκ κεηνχκ. Υνοζυξ, άνβονμξ, παθηυξ, ιυθοαδμξ ηαζ ζίδδνμξ, διζπμθφ-

ηζιμζ θίεμζ ηαζ εθεθακημζηυ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαηαζηεοή αββείςκ, ζηεοχκ, 

ενβαθείςκ, υπθςκ, πνμζςπζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ημζιδιάηςκ (πίκ. 8, εζη. 103-105), 

έκα ζφκμθμ ημ μπμίμ εεςνείηαζ ζοβηνίζζιμ ιε εηείκμ ηςκ Κάεεηςκ Λαηημεζδχκ ζηζξ 

Μοηήκεξ (Boyd, 2002: 202).  

Πένακ ηςκ πνοζχκ ηαζ ανβονχκ αββείςκ ηαζ ζηεοχκ, ζδιακηζημί είκαζ μζ 42 

ζθναβζδυθζεμζ (εζη. 105), ανηεημί απυ ημοξ μπμίμοξ απμηεθμφζακ δφμ πενζηάνπζμοξ 

υνιμοξ, ηαζ ηα δφμ ζθναβζζηζηά δαπηοθίδζα. ημ ζφκμθυ ημοξ ηονζανπμφκ μζ πανα-

ζηάζεζξ ιε εέιαηα απυ ημ γςζηυ ααζίθεζμ, εκχ οπάνπμοκ ηαζ δέηα ενδζηεοηζηήξ ζδ-

ιαζίαξ ιε ιζκςζηή επίδναζδ. Γεηαέλζ απυ ημοξ ζθναβζδυθζεμοξ ήηακ πνοζυδεημζ 

(Κμννέξ, 1979: 21-25). Σα εβπεζνίδζα ιε ηζξ έηηοπεξ παναζηάζεζξ ζπεφςκ ηαζ ακηνχκ 

πνμκμθμβζηά εκηάζζμκηαζ ζηδκ ΤΔ Η θάζδ ηαζ πζεακυκ ήηακ ηεζιήθζα (Κμννέξ, 1979: 

31). 

Απυ υθα ηα ηηενίζιαηα ημο ηάθμο
120

 εα βίκεζ ιζα επζθμβή ςξ πνμξ ηδκ ακάθο-

ζή ημοξ, λεηζκχκηαξ απυ ηα πέκηε γεφβδ πάθηζκςκ ηονηυημζθςκ δίζηςκ ιε ηέζζενζξ 

                                                 
118

 Έκα ηνακίμ γχμο, πςνίξ ίπκδ πονάξ, πμο εκημπίζηδηε ζπεδυκ πάκς απυ ημκ ηάθμ ακήηεζ ζημ είδμξ 

viverra civetta, γχμο “ζηηζδμεζδέξ ηδξ Αθνζηήξ”. Καηά πυζμ ημ γχμ αοηυ ανέεδηε ηοπαία ζημ ηαθζηυ 

πενζαάθθμκ ή υπζ μ ακαζηαθέαξ δεκ ιπυνεζε κα απακηήζεζ (Σζμφκηαξ, 1889: 143). 

119
 φιθςκα ιε ημκ Γ. Κμννέ δεκ ιπμνεί κα επζαεααζςεεί, αάζεζ ηςκ ηηενζζιάηςκ, εάκ πνυηεζηαζ βζα 

έκα ή πενζζζυηενα άημια, ακδνχκ ή βοκαζηχκ (Κμννέξ, 1979: 31). 

120
 Βθ. ζπεηζηά Σζμφκηαξ, 1889. 
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πενζιεηνζηά μπέξ, δζαθμνεηζηχκ ιεβεεχκ ηαζ εκκέα αηυιδ ιμθφαδζκςκ, μζ μπμίμζ έ-

πμοκ ενιδκεοηεί ςξ δίζημζ γοβανζάξ. Οζ πάθηζκμζ απυ αοημφξ απμηαθφθεδηακ ζε ζο-

κάνηδζδ ιε δφμ αηυιδ ακηζηείιεκα ημο ζδίμο ιεηάθθμο, ιία ηονηή θααή ηα άηνα ηδξ 

μπμίαξ είπακ ζπήια βάκηγμο ηαζ έκαξ ήθμξ, πζεακά ελανηήιαηα γοβανζάξ (εζη. 104) 

(Σζμφκηαξ, 1889: 156-157). Ζ ζδιαζία ηςκ ζπάκζςκ αοηχκ ακηζηείιεκςκ έπεζ δζαηο-

πςεεί παναπάκς ακαθμνζηά ιε ημ πανυιμζμ ανβονυ δζζηάνζμ απυ ημκ εμθςηυ ηάθμ 

ηδξ Βμφναμονα: Ακάθδρδξ-Α θυθμξ 
(Α2)

.
121

 Μέζς αοηχκ ηςκ πνδζηζηχκ, μοζζαζηζηά, 

ακηζηεζιέκςκ οπμδδθχκεηαζ δ ζπέζδ ηςκ κεηνχκ ζημοξ δφμ αοημφξ πθμφζζμοξ ηάθμοξ 

ηαζ ιε ημ ειπυνζμ, εέημκηαξ ημ εφθμβμ ιάθθμκ ενχηδια ζε ηζ ααειυ ζοκδέμκηακ ημ 

ειπυνζμ ιε ηδκ ορδθή ημζκςκζηή εέζδ ηαηά ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή. 

Μμκαδζημί, ςξ πνμξ ημκ ανζειυ ηαζ ηδκ πμζηζθία ηςκ ακάβθοθςκ παναζηάζεχκ 

ημοξ, απμηεθμφκ μζ ζθναβζδυθζεμζ ημο εκ θυβς ηάθμο, μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ μπμί-

μοξ απανηίγακε υνιμοξ ζημοξ ηανπμφξ ημο κεηνμφ. Ζ εζημκμβναθία ηςκ παναζηάζεςκ 

αοηχκ ηαηαδεζηκφμοκ ιε έκα αηυια ηνυπμ ηδκ ορδθή ημζκςκζηή εέζδ. 

Ζ βεκζηυηενδ ιεθέηδ ηδξ εζημκμβναθίαξ, ηονίςξ ηδξ ιζηνμβθοπηζηήξ ηςκ 

ζθναβζδυθζεςκ ηαζ ζθναβζζηζηχκ δαπηοθζδζχκ, ζε ζοζπεηζζιυ ιε ηζξ ημζπμβναθίεξ ηςκ 

ακαηημνζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ηαζ μζηζζιχκ έπεζ ηαηαδείλεζ δφμ ααζζηέξ εειαημβναθί-

εξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ιε πνμκμθμβζηή ελέθζλδ απυ ηδκ 

ιεηαααηζηή πενίμδμ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β χνζιδ Μοηδκασηή επμπή.  

Καηά ηδκ πνχηδ θάζδ, υπμο παναηδνείηαζ ειθάκζζδ ηαζ πνμζπάεεζα εδναίς-

ζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ εθίη, μζ παναζηάζεζξ έπμοκ ζηδκέξ πμθέιμο ή ηοκδβζμφ, πνμαάθ-

θμκηαξ ηδ δφκαιδ ημο ηαηυπμο ημοξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ πενίμδμ ηςκ Κάεεηςκ 

Λαηημεζδχκ ηαζ ηδξ έκημκδξ πνμαμθήξ ημο οθζημφ πθμφημο ηαζ ηδξ ζηναηζςηζηήξ δφ-

καιδξ. Απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδ ειθακίγεηαζ έκα κέμ εέια απεζημκίζεςκ ακηζεεηζηχκ 

βνοπχκ ή θευκηςκ ζε ηίμκα ή αςιυ ηαζ βνφπα ιαγί ιε ακενχπζκδ ιμνθή, ημ μπμίμ 

ζηαδζαηά εα ακηζηαηαζηήζεζ εηείκμ ημο ηοκδβζμφ ηαζ πμθέιμο. Ζ αθθαβή αοηή ζηδ 

εειαημβναθία ενιδκεφεηαζ ςξ ακάβηδ δζαηήνδζδξ πθέμκ ηδξ δφκαιδξ ηαζ ηδξ ημζκς-

κζηήξ-δζμζηδηζηήξ εέζδξ αηυιςκ ή μιάδςκ, πνμαάθθμκηαξ ζφιαμθα απμηνμπασημφ ηαζ 

οπενθοζζημφ παναηηήνα, υπςξ βζα πανάδεζβια ημκ βνφπα (Laffineur, 1992: 109-111). 

Απυ ημοξ ζθναβζδυθζεμοξ ημο Βαθεζμφ ηνεζξ ιυκμ έπμοκ παναζηάζεζξ ζπεηζηέξ 

ιε ημ ηοκήβζ (εζη. 105). ημοξ οπυθμζπμοξ 39 παναηδνείηαζ ιεβάθδ πμζηζθία, ιε πα-

νάθθδθα ζε ιζκςζηά ένβα. Με ελαίνεζδ ίζςξ ηζξ απεζημκίζεζξ ζπεφςκ, πηδκχκ ηαζ γχ-

                                                 
121

 Βθ. ζπεηζηά ζεθ. 100-101. 
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ςκ (εηηυξ ημο θέμκηα ηαζ ημο ηαφνμο), υθεξ μζ οπυθμζπεξ παναπέιπμοκ ζε ιία ακχηε-

νδ ημζκςκζηή ηάλδ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ πανάζηαζδ ηδξ «Πυηκζαξ εεάξ», ακενχπζ-

κςκ ιμνθχκ ιε ζεναηζηή εκδοιαζία (εζη. 1055,12-13,26,32-34), δαζιυκςκ (εζη. 10535-36), 

μδμκηυθναηηςκ ηνακχκ (εζη. 10537) (Πθάηςκ, 1981-1982: 288-295), εκδεπμιέκςξ ηαζ 

ηςκ ανιάηςκ (εζη. 1051,11,30) (Schon, 2007: 139-142). 

Δάκ μζ απεζημκίζεζξ βνοπχκ, ιε ή πςνίξ ακενχπζκεξ ιμνθέξ, εκηάζζμκηαζ ζε 

ιία ιεηαβεκέζηενδ εειαημθμβία ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β πενζυδμο, ζθναβζδυθζεμζ απυ ηδκ Λα-

ηςκζηή εέζδ ιε πανάζηαζδ υνεζςκ ακηςπχκ δαζιυκςκ εηαηένςεεκ δεκδνοθθίμο (εζη. 

10535), ή ακενχπμο ηαζ βνφπα (εζη. 10532) πζεακυκ απμηεθμφκ ηα πνχζια ζηάδζα ημοξ 

ζημκ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ. Ζ ζοκφπανλδ ιε ηδκ παθζυηενδ εειαημβναθία ημο 

πμθέιμο ηαζ ηοκδβζμφ δίκεζ ιζα επζπθέμκ έκδεζλδ βζα ηδκ ακάδοζδ ηαηά ηδκ ΤΔ Η ή ΗΗ 

θάζδ ηαζ ηδκ εδναίςζδ πθέμκ ζηδκ πνχζιδ ΤΔ ΗΗΗΑ ιζαξ ημζκςκζηήξ εθίη ζηδκ ηε-

κηνζηή ημζθάδα ημο Δονχηα. 

ζμκ αθμνά ημκ μπθζζιυ ηαζ ηα ημζιήιαηα πμο οπήνπακ εκηυξ ημο ηζαςηζυ-

ζπδιμο, μ ζοκδοαζιυξ ημοξ, εθυζμκ εεςνδεεί δεδμιέκμξ μ εκηαθζαζιυξ εκυξ άκηνα, 

παναπέιπεζ ηαζ αοηυξ ζε άημιμ υπζ ιυκμ ορδθήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ αθθά ηαζ ζηναηζς-

ηζηήξ. Δίκαζ απμδεηηυ βζα ηα ημζιήιαηα υηζ μ ανζειυξ, ημ οθζηυ, δ ηεπκζηή ηαζ ζε μνζ-

ζιέκεξ πενζπηχζεζξ μζ εζημκζζηζηέξ ημοξ παναζηάζεζξ απμηεθμφκ εκδείλεζξ ημζκςκζηήξ 

εέζδξ ιζαξ ζενανπδιέκδξ μνβάκςζδξ, ακελανηήηςξ εάκ εκημπίγμκηαζ ζε βοκαζηείεξ, 

παζδζηέξ ή ακηνζηέξ ηαθέξ. Οζ ηεθεοηαίεξ είκαζ ακαβκςνίζζιεξ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, απυ 

ηδκ πανμοζία ζηδκ ηηένζζδ υπθςκ, αιοκηζηχκ ή επζεεηζηχκ (Kilian-Dirlmeier, 1987-

1988: 293).
122

 

ημκ ηζαςηζυζπδιμ ηάθμ ημο εμθςημφ ημο Βαθεζμφ ανέεδηε μ αηυθμοεμξ μ-

πθζζιυξ: έκα λίθμξ, δφμ πάθηζκεξ αζπιέξ δμνάηςκ ηαζ δφμ πάθηζκα ιαπαίνζα.
123

 Σα ημ-

ζιήιαηα ήηακ έκα πενζδέναζμ απυ ρήθμοξ αιέεοζημο ηαζ δφμ ζθναβζδυθζεμοξ, δφμ 

υνιμζ απυ ζθναβζδυθζεμοξ ηαζ ηνία δαπηοθίδζα, έκα πνοζυ, έκα ανβονυ ηαζ έκα ιε ζζ-

δενέκζα ζθεκδυκδ (Σζμφκηαξ, 1889: 145-147).  

Ζ ζπέζδ ημζιδιάηςκ ηαζ μπθζζιμφ ζηζξ ακηνζηέξ ηαθέξ έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ 

είκαζ ακαθμβζηυξ ιεηαλφ ημοξ. Πθμφζζα ημζιήιαηα ζοιααδίγμοκ ιε ακηίζημζπμ μπθζ-

ζιυ. Δνιδκεφμκηαξ έκα αήια πεναζηένς ημ ζοβηεηνζιέκμ ζοκδοαζιυ ηηενζζιάηςκ, 
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Σμ υηζ θμνμφζακ ηαζ μζ άκηνεξ ημζιήιαηα, ημοθάπζζημκ ηαηά ηδκ ΤΔΥ, είκαζ θακενυ απυ απεζημκί-

ζεζξ ζηδκ ιζηνμβθοπηζηή ηαζ ηονίςξ ζηζξ ημζπμβναθίεξ (Kilian-Dirlmeier, 1987-1988: 298-230). 

123
 ημ δάπεδμ ηδξ ευθμο ανέεδηε έκα αηυια εβπεζνίδζμ ιε επίεεηα πνοζά εθάζιαηα ζπήιαημξ ζπεφςκ 

(Σζμφκηαξ, 1889: 143-144). 
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εάκ ηα υπθα ζοιαμθίγμοκ ή οπμδεζηκφμοκ ηδ εέζδ ημο εακυκημξ ζηδ ζηναηζςηζηή ζε-

νανπία, ηα ημζιήιαηα ηαηαδεζηκφμοκ ακηίζημζπα ηδκ ημζκςκζηή εέζδ, ίζςξ ζε επίπεδμ 

δζμίηδζδξ, οπμδδθχκμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ αθθδθελάνηδζδ ηςκ δφμ, πςνίξ υιςξ 

κα είκαζ μ ηακυκαξ. Ακενςπμθμβζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ ηαηαδείλεζ ζημ Άνβμξ ηαζ ζηδκ 

Αζίκδ ακηνζηέξ ηαθέξ ηηενζζιέκεξ ιε δζάδδια, αθθά πςνίξ μπθζζιυ (Kilian-Dirlmeier, 

1978-1988: 294-296, οπμζ. 24).  

Τπυ ιζα ηέημζα μπηζηή μ ηάθμξ ημο Βαθεζμφ 
(Α11)

 απμηεθεί έκα πανάδεζβια, υ-

πμο πθήνδξ μπθζζιυξ (λίθμξ, εβπεζνίδζα, αζπιέξ δυναημξ) ζοιπθδνχκεηαζ απυ πθμφζζα 

ηυζιδζδ. ημοξ δφμ άθθμοξ ιεβάθμοξ ηάθμοξ ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ πενζυδμο (Βμφναμονα: Α-

κάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

 ηαζ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

) δεκ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ακάθμβμξ 

ζοζπεηζζιυξ. Ο μπθζζιυξ πμο ανέεδηε ήηακ πάθηζκεξ αζπιέξ αεθχκ ηαζ θίβα ημζιήια-

ηα. Χζηυζμ, μζ πμθθαπθέξ ηαθέξ ηαζ δ δζαηάναλδ ηςκ ζηεθεηζηχκ ηαηαθμίπςκ ηαζ 

ηηενζζιάηςκ δεκ ζοιαάθμοκ ζε έκακ έβηονμ ζοζπεηζζιυ, ηαηά ακαθμβία ιε ημ αδζα-

ηάναηημ ζφκμθμ ημο ηζαςηζυζπδιμο ηάθμο ζημ Θμθςηυ ημο Βαθεζμφ. 

Νμηζυηενα, ημκηά ζημ πςνζυ Ξζνμηάιπζ, δ πμθθή εκδζαθένμοζα ακαζηαθή ημο 

Αβίμο Βαζζθείμο λεηίκδζε κα απμηαθφπηεζ ζηα Ν/ΝΓ ημο μιχκοιμο θυθμο ζοζηάδα 

θαλεοηχκ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ (Άγηος Βαζίιεηος – ΝΓ ιόθος 
(Α15)

). Καηαζηεοάγμκηαζ 

ηαηά ηδκ ΤΔ Η-ΗΗ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ έςξ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ1 θάζδ, αάζεζ ηςκ ηεναιζηχκ 

αββείςκ πμο πενζείπακ (εζη. 131α-α). Ζ πνμηαηανηηζηή ζοκμπηζηή ακαθμνά δεκ έπεζ 

πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ, εηηυξ ημο υηζ έκαξ απυ ημοξ ηάθμοξ έπεζηα απυ ηαηάννεο-

ζδ ηδξ μνμθήξ ημο ιεηαηνέπεηαζ ζε απμννζιιαηζηυ απμεέηδ. Γεκ ακαθένμκηαζ ηηενί-

ζιαηα ηα μπμία κα λεπςνίγμοκ ηδξ ηεναιζηήξ ή ζδζαίηενεξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ (Ένβμκ, 

2010: 40).  

Ζ ζπεηζηά ζφκημιδ δζάνηεζα πνήζδξ ημο εκ θυβς κεηνμηαθείμο δεκ αζηζμθμβεί-

ηαζ ιέπνζ ζηζβιήξ. Δκδεπμιέκςξ, δ θοζζηή ηαηαζηνμθή ή αηυιδ ηαζ δ πθήνςζδ ηςκ 

εαθαιμεζδχκ κα ζοκεηέθεζε ζηδκ εβηαηάθεζρδκ ηδξ ζοζηάδαξ ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή 

κέαξ ζε άθθμ, βεζημκζηυ ζδιείμ (βζα πανάδεζβια Άβζμξ Βαζίθεζμξ – Ν θυθμξ 
(Δ79)

), ηα-

εχξ μ μζηζζιυξ ημο Αβίμο Βαζζθείμο 
(Α14)

 ζοκεπίγεζ κα ηαημζηείηαζ ηαζ ιεηαβεκέζηενα 

ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ, υπςξ εα ακαθενεεί ανβυηενα. 

ηδκ Α αηηή ηδξ πενζμκήζμο ημο Μαθέα, δ ηαηαζηεοή θαλεοηχκ εαθαιμεζδχκ 

ηάθςκ ζηδκ πενζμπή ηδξ Δπηδαύροσ Ληκεράς 
(Α30-32)

, πνμκμθμβείηαζ επίζδξ ζηδκ πνχ-

ζιδ Μοηδκασηή επμπή, ίζςξ ηαζ ηαηά ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ ΜΔ ΗΗΗ θάζδ. Έπμοκ εκημ-

πζζηεί πέκηε ζοζηάδεξ, απυ ηζξ μπμίεξ έπμοκ ενεοκδεεί ιενζηχξ μζ ηνεζξ. Ο ζοκμθζηυξ 

ανζειυξ ηςκ ηάθςκ ζε αοηέξ δεκ είκαζ αηνζαήξ. ηδκ Αβία Σνζάδα 
(Α31)

 ακαζηάθηδηακ 
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ηνεζξ, αθθά ιυκμ βζα δφμ οπάνπμοκ πθδνμθμνίεξ (εζη. 176-177), εκχ ζηδ Βαιααηζά 

(Α30)
 ηαζ ζημ Παθαζυηαζηνμ 

(Α32)
 έπεζ ενεοκδεεί έκαξ ηάθμξ, ακηίζημζπα. Μέπνζ πνυηζ-

κμξ ημ πνμκζηυ εφνμξ πνήζδξ ημοξ ηοιαίκμκηακ απυ ηδκ ΤΔ Η/ΗΗ θάζδ έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ 

ΗΗΗΓ3 (Boyd, 2002: 207). Νέεξ, ςζηυζμ, ιεθέηεξ ηδξ ηεναιζηήξ, δδιμζζεοιέκδξ ηαζ 

αδδιμζίεοηδξ, δζεονφκμοκ ηδκ πνήζδ απυ ηδκ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η έςξ ηαζ ηδκ οπμιοηδκασηή 

επμπή.
124

 Οπςζδήπμηε μζ ηάθμζ ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ απμηεθμφκ ηα πνςζιυηενα 

δείβιαηα ημο εαθαιμεζδμφξ θαλεοημφ ηφπμο ζηδκ ΝΑ Πεθμπυκκδζμ (Gallou, 2009: 

85, 87).
125

 

Απυ ηα ημοθάπζζημκ 20 ηαοηζζιέκα ΤΔ ΗΗΑ-Β αββεία (Γδιαημπμφθμο, 1968: 

193. Κμοκημφνδ, 1996-1997: 506-508) ιυκμ βζα δφμ είκαζ βκςζηυξ μ ηάθμξ πνμέθεο-

ζδξ, εηείκμξ ηδξ ζοζηάδαξ Παθαζμηάζηνμο (Γδιαημπμφθμο, 1968: 147, 152, 154). Γζα 

ιία αηυιδ θμνά δ αδοκαιία πνμκμθμβζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηαζ ακηζζημίπζζδξ εκηαθζα-

ζιχκ ηαζ ηηενζζιάηςκ (Gallou, 2009: 85), δ ιδ δδιμζίεοζή ημοξ ηαζ δ ιδδεκζηή ακα-

θμνά ζηα ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα ειπμδίγμοκ ηάεε ζπυθζμ ημζκςκζηήξ ακάθοζδξ.  

Δπμιέκςξ, δ πανμοζία πάθηζκμο μπθζζιμφ (αζπιή δυναημξ, εβπεζνίδζμ) ηαζ ημ-

ζιδιάηςκ ςξ ηηενίζιαηα ζημκ ιμκαδζηυ αζφθδημ εαθαιμεζδή ηθΒ ηδξ Αβίαξ Σνζάδαξ 

(Boyd, 2002: 207) δεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα πεναζηένς ζοζπεηζζιμφξ. 

Χζηυζμ, υπμζα ηαζ ακ είκαζ ηα ηηενίζιαηα ηςκ πνχζιςκ Μοηδκασηχκ εκηαθζαζιχκ 

(εκημπίζηδηακ ςξ ακαημιζδέξ), μ ηάθμξ δεκ πενζέπεζ ημκ πθμφημ ημο Βαθεζμφ 
(Α11)

 ή 

αηυια ηαζ ηςκ ΤΔ ΗΗ ηάθςκ απυ ηδκ Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

 ηαζ ηδκ Πεθ-

θάκα: πδθζέξ 
(Α3)

. 

Σέθμξ, θίβα ζημζπεία οπάνπμοκ απυ ημκ ακεζηαιιέκμ ημ 2004 εαθαιμεζδή ηά-

θμ ζηδ ζοζηάδα Περηζηέρη: όιαθοη 
(Α20)

. Ήηακ αζφθδημξ, πενζέπμκηαξ δφμ ηαθέξ 

ηαζ μπηχ ακαημιζδέξ. Σμ πνμκζηυ εφνμξ πμο ηάθοπηακ ήηακ απυ ηδκ ΤΔ ΗΗ έςξ ηαζ ηδκ 

οπμιοηδκασηή επμπή. Απυ αοηέξ, ιυθζξ ιία ακαημιζδή ακαθένεηαζ υηζ ακήηεζ ζηδκ ΤΔ 

ΗΗΑ θάζδ, εκυξ κεανμφ αηυιμο ηηενζζιέκμο ιε αββεία, μνζζιέκα απυ ηα μπμία ήηακ 

ιζκςίγμκηα (εζη. 143) (Θέιμξ, 2007: 460-461. Demakopoulou, 2009α: 121). 
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 Ο Ο. Dickinson ακαθένεζ ηδκ πζεακή πνμκμθυβδζδ μνζζιέκςκ αδδιμζίεοηςκ μζηνάηςκ ζηδκ ΜΔ 

ΗΗΗΒ θάζδ (Dickinson, 1977: 64). 

125
 πεηζηά ιε ημκ ανπζηεηημκζηυ ημοξ ηφπμ ηαζ ηδκ πζεακή πνμέθεοζή ημοξ αθ. 3.3.1.2. «Δπαθέξ-

Ακηαθθαβέξ» ζεθ. 111-112. 
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3.3.1.2. Γζαημζκμηζηά 

Οζηζζηζηή 

ε πενίπμο 19 εέζεζξ, απυ ηζξ 125 ηδξ ΤΔΥ (πάνηδξ 3), έπεζ δζαπζζηςεεί ηενα-

ιζηή ηδξ ΤΔ Η θάζδξ ηαζ ζε 29 ηδξ ΤΔ ΗΗ θάζδξ (πάνηδξ 4α). Απυ ηζξ ηεθεοηαίεξ, μζ 11 

πανμοζζάγμοκ ίπκδ πνήζδξ βζα πνχηδ θμνά. Ο ιζηνυξ αοηυξ ανζειυξ εέζεςκ ηδξ πνχ-

ζιδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ ηαζ ηονίςξ ηδξ ΤΔ Η θάζδξ ίζςξ είκαζ πθαζιαηζηυξ, ηαεχξ 

έπεζ επζζδιακεεί δ ηάζδ βζα δζαηήνδζδ ηδξ ΜΔ ηεναιζηήξ πανάδμζδξ (Rutter, 1993: 

787).  

ημ αυνεζμ ηιήια ηδξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα, εκημπίγμκηαζ δφμ ιυκμ εβηαηα-

ζηάζεζξ ιε ζενανπδιέκδ δμιή, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηα κεηνμηαθεία Πεθθάκα: πδ-

θζέξ 
(Α3)

 ηαζ Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

. Χζηυζμ, ζε ηαιία απυ αοηέξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ δεκ έπμοκ εκημπζζηεί μζ ακηίζημζπμζ μζηζζιμί ηδξ πνχζιδξ Μοηδκασηήξ 

επμπήξ μφηε, υιςξ, άθθεξ ζφβπνμκεξ ιε αοηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 

ηδκ ηεκηνζηή ημζθάδα ημο Δονχηα, ιέπνζ πνυζθαηα ακαβκςνίγμκηακ ςξ ζδ-

ιακηζηυηενμζ μζηζζιμί ημ Μεκεθάζμ 
(Α6) 

ηαζ δ ημζκυηδηα πμο ζοκδέεηαζ ιε ημκ πθμφζζμ 

ηάθμ ημο Βαθεζμφ, δ μπμία ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ επζθακεζαηή ζοβηέκηνςζδ ημο ημκηζκμφ 

θυθμο Παθαζμπονβί 
(Α12)

 (Coulson, 1992: 91).
126

 Ζ εηηζιχιεκδ έηηαζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ 

είκαζ πενίπμο 20 εηη. (Cavanagh and Crouwel, 2002: 146). Χζηυζμ, έπεζ απμδχζεζ θί-

βα ΤΔ Η-ΗΗ υζηναηα, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ πθδεχνα ηςκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β, εκχ δ ιζηνή ακα-

ζηαθζηή ημιή πμο δζεκενβήεδηε ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο απμηάθορε εθάπζζηα 

ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ ΜΔ ΗΗΗ ή ηδξ ΤΔ Η/ΗΗ θάζδξ (πονυπμοθμξ, 1982α: 112).  

Μυθζξ πνυζθαηα πνμζηέεδηε ζημκ ανπαζμθμβζηυ πάνηδ ηδξ επμπήξ έκα αηυια 

ζδιακηζηυ μζηζζηζηυ ηέκηνμ, μ Άγηος Βαζίιεηος 
(Α14)

 Ξδνμηαιπίμο, θίβα ιυθζξ πζθζυ-

ιεηνα κμηζχξ ηςκ Βαθεζυ-Παθαζμπονβί. Ο πθμφημξ ηςκ εονδιάηςκ ηαζ ηςκ πμθφηζιςκ 

ακηζηεζιέκςκ πμο ιέπνζ ζηζβιήξ έπμοκ ακαζηαθεί (Ένβμκ, 2010: 35-37), ακαθμβζηά ιε 

ηζξ δφμ ηαζ ζπεηζηά ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ακαζηαθζηέξ ημιέξ, ηαηαδεζηκφεζ ιία εοιε-

νμφζα πνχζιδ Μοηδκασηή ημζκυηδηα, εκδεπμιέκςξ ημζκςκζηά παναπθήζζαξ ζε μνβά-

κςζδ ιε εηείκςκ ημο Μεκεθάζμο ηαζ ιένμοξ ηδξ ημζκυηδηαξ πμο εηπνμζςπεί μ κεηνυξ 

ζημ Θμθςηυ ηάθμ ζημ Βαθεζυ. 
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 Ο O. Dickinson δεκ απμδέπεηαζ πθήνςξ ηδκ άιεζδ αοηή ζφκδεζδ εμθςημφ ηάθμο ηαζ μζηζζιμφ ιυκμ 

ιε ημ ηνζηήνζμ ηδξ εββφηδηαξ ηαεχξ εεςνεί πζεακυ κα ακήηεζ ζε πζμ ιαηνζκυ ηαζ ζδιακηζηυηενμ μζηζ-

ζιυ (Dickinson, 1982: 130). 
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Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ημζκςκζηά, μζημκμιζηά ηαζ δμζηδηζηά ζοκδέμκηαζ ηα 

ηνία πνμακαθενεέκηα μζηζζηζηά ηέκηνα δεκ είκαζ ζαθήξ. Ζ ιεηαλφ ημοξ πζθζμιεηνζηή 

απυζηαζδ είκαζ ιζηνή, εκχ βφνς απυ αοημφξ έπμοκ εκημπζζηεί ιζηνυηενμζ μζηζζιμί ακ 

ηαζ δ ζοπνμκία ημοξ ηαηά ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή δεκ ηεηιδνζχκεηαζ ζηακμπμζ-

δηζηά.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ διζμνεζκή πενζμπή ημο Πάνκςκα, ΒΑ ηδξ πάνηδξ ηαζ 

ΒΑ, Α ηαζ ΝΑ ημο Μεκεθασμο, απυ ηδκ πθδεχνα ηςκ ΤΔ επζθακεζαηχκ εέζεςκ, ιυθζξ 

ζε δφμ έπεζ ακαβκςνζζηεί πνχζιδ Μοηδκασηή ηεναιζηή (Ν413 ηαζ Μ322),
127

 μζ μπμίεξ 

ιάθζζηα πζεακυκ εβηαηαθείπμκηαζ πνζκ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδ (Shipley, 1996: 382, 391. 

Cavanagh and Crouwel, 2002: 143). Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ δ εέζδ Ν413 
(Δ21)

 απμ-

ηεθμφζε ηαζ ηαηά ηδκ ΜΔΥ ημκ έκακ απυ ημοξ δφμ μζηζζιμφξ ηδξ δεφηενδξ ααειίδαξ, 

ηάης απυ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 (Cavanagh and Crouwel, 2002: 139).
128

 Σμ βεβμκυξ αοηυ 

δεκ ακαθφεηαζ πεναζηένς απυ ημοξ ενεοκδηέξ (ζηδκ χνζιδ Μοηδκασηή πενίμδμ ζηδ 

δεφηενδ ααειίδα ημο μζηζζηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πενζμπήξ απακημφκ πάθζ δφμ εέζεζξ, 

δζαθμνεηζηέξ υιςξ απυ ηδξ ΜΔΥ ηαζ ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ). Δκδεπμιέκςξ, ηα παναπάκς ζοκδέ-

μκηαζ ιε ηδκ ακάδεζλδ ημο Μεκεθάζμο 
(Α6)

 ζε ζζπονυ μζηζζηζηυ ηέκηνμ ηαζ ηδξ δδιζ-

μονβίαξ κέςκ δζμζηδηζηχκ-μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ ζηδκ πενζμπή. 

Χξ ιζηνυηενδξ ζδιαζίαξ μζηζζιμί ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο Δονχηα ιπμνμφκ 

κα ακαθενεμφκ δ επζθακεζαηή εέζδ Βμοκυ Πακαβζάξ 
(Δ77)

 ηαζ κμηζυηενα απυ αοηήκ ημ 

Ακεμπχνζ 
(Α16)

 ιε έκακ αημιζηυ ηάθμ ηαζ επζπχζεζξ ιε ΤΔ ΗΗΑ-ΗΗΗΓ ηεναιζηή (Καθμ-

βενμπμφθμο, 1962: 357. Υνήζημο, 1962: 114. 1963: 86).
129

 Ζ πνχηδ ανίζηεηαζ εββφ-

ηενα ζημ Παθαζμπονβί 
(Α12)

 ηαζ δ δεφηενδ ζημκ Άβζμ Βαζίθεζμ 
(Α14)

 Ξδνμηαιπίμο. 

Ζ εζηυκα ζηδ κυηζα Λαηςκία είκαζ ιάθθμκ δζαθμνεηζηή ηαεχξ δεκ έπεζ απμηα-

θοθεεί έκα ακάθμβμ μζηζζηζηυ ηέκηνμ. Απυ ηζξ πενίπμο 12 πνχζιεξ Μοηδκασηέξ εέζεζξ 

ημκηά ζημκ θαηςκζηυ ηυθπμ ηαζ ζηδ πενζμκήζμ Μαθέα, μζηζζηζηά ακαζηαθζηά ζημζ-

πεία πνμένπμκηαζ ιυκμ απυ ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 ζηδκ πεδζάδα ημο Έθμοξ, εκχ ηαθζ-

ηά απυ ηνεζξ ζοζηάδεξ ηδξ πενζμπήξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ 
(Α30-32)

. Οζ εέζεζξ Αζηένζ: 

Καναμφζζ 
(Α22)

 ηαζ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

 παναιέκμοκ αζαθείξ ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ ηαζ ημκ 
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 Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ζηδκ πενζμπή, βεκζηά ηαηά ηδκ ΤΔΥ, δεκ ζδιεζχκεηαζ έκημκδ αφλδζδ εέ-

ζεςκ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ΜΔΥ (ΜΔ: 17 ηαζ ΤΔ: 21) (Cavanagh and Crouwel, 2002: 142-144). 

128
 Βθ. 3.2.2. «Οζηζζηζηή», ζεθ. 78. 

129
 Σα ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ ΤΔΥ δεκ δζεοηνζκίγεηαζ πυηε αηνζαχξ πνμκμθμβμφκηαζ (Καθμβενμπμφ-

θμο, 1962: 357. Υνήζημο, 1962: 114. 1963: 86) 
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νυθμ ημοξ ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή, ελαζηίαξ δζαηαναβιέκςκ επζπχζεςκ ζηδκ πνχηδ ηαζ 

ιδ πνμζδζμνζζιέκςκ αηυια ακαζηαθζηά μζηζζηζηχκ θάζεςκ ζηδ δεφηενδ. 

 

Δπαθέξ-Ακηαθθαβέξ 

Δφνεζδ εζζδβιέκςκ πνμσυκηςκ ή ηεπκμηνμπζηχκ επζννμχκ ζηδκ αββεζμπθαζηζ-

ηή, υπςξ επίζδξ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ ζηδκ ιζηνμβθοπηζηή ηαζ ανπζηεηημκζηή, θακε-

νχκμοκ ημοθάπζζημκ έκα δίηηομ δζαηίκδζδξ αβαεχκ ηαζ ζδεχκ ιεηαλφ ηδξ Λαηςκίαξ 

ηαζ ημο οπυθμζπμο εθθαδζηυ πχνμο ζηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή. Χζηυζμ, μ πανα-

ηηήναξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ημο πνμεηηάζεζξ δεκ είκαζ λεηάεανεξ. Ηδζαίηενμ νυθμ ζημ 

δίηηομ αοηυ, ςξ επί ημ πθείζημκ, ηαηέπμοκ μζ ζδιακηζηυηενμζ μζηζζιμί ηδξ πενζυδμο, 

υπςξ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ηαζ θοζζηά εέζεζξ ζε βεςβναθζηά πενάζιαηα ηαζ θζιάκζα, υ-

πςξ μ Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

 ηαζ δ πενζμπή ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ ζηδκ ακαημθζηή α-

ηηή ηδξ πενζμκήζμο Μαθέα. 

Σέζζενα εζζδβιέκα αββεία ηδξ ΤΔ ΗΗΑ θάζδξ εκημπίγμκηαζ ζημ εαθαιμεζδή 

ηάθμ ημο κεηνμηαθείμο Δπίδαονμξ Λζιδνά: Παθαζυηαζηνμ 
(Α32)

. Ζ ανβμθζηή πνμέθεο-

ζδ ηςκ ηνζχκ απυ αοηά ηαζ ημο ιυκςημο ηοάεμο ιε θααή ηφπμο «wishbone» απυ ηα 

κδζζςηζηή πενζμπή (Κφεδνα, Αίβζκα ή Αβία Δζνήκδ Κέαξ) δίκμοκ έκα ιυκμ δείβια ημο 

δζηηφμο επαθχκ (Γδιαημπμφθμο, 1968: 193. Κμοκημφνδ, 1996-1997: 493-495). 

Δπίζδξ, μζ ημκηζκμί ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ εέζδ εαθαιμεζδείξ ηάθμζ ηδξ Αβίαξ 

Σνζάδαξ 
(Α31)

 ηαζ Βαιααηζάξ 
(Α30)

 πανμοζζάγμοκ έκα ανπζηεηημκζηυ ζημζπείμ πςνίξ άθ-

θμ βκςζηυ πανάθθδθμ. οβηεηνζιέκα, ζηδκ ακαημθζηή πανεζά ημο δνυιμο ακμίβεηαζ 

δεφηενμξ εάθαιμξ (εζη. 176-177), παναηηδνζζηζηυ ημ μπμίμ εκημπίγεηαζ ζηδκ Ανηαδία, 

Ανβμθίδα ηαζ Αηηζηή, αθθά υπζ ιε ηδκ είζμδμ αοημφ ζηδκ πθεονά ημο δνυιμο. Σέημζα 

πενίπηςζδ έπεζ επζζδιακεεί ιυκμ ζηα Βμθζιίδζα (Kontorli-Papadopoulou, 1987: 147-

148, 159), πμο ηαζ πάθζ μ δεφηενμξ αοηυξ εάθαιμξ εεςνείηαζ ιεηαβεκέζηενδ πνμζεή-

ηδ ζηδκ ανπζηή ηαηαζηεοή ημο ηάθμο. Ακηίεεηα, ζηζξ ζοζηάδεξ ηδξ Αβίαξ Σνζάδαξ, 

Βαιααηζάξ ηαζ ζε ιία αηυιδ επζθακεζαηά εκημπζζιέκδ εέζδ ζηζξ ηένκεξ 
(Δ130)

, μ δεφ-

ηενμξ ηοηθζηυξ ηαζ ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ εάθαιμξ είκαζ ελανπήξ θαλεοιέκμξ ζηα Α 

ημο δνυιμο ημοξ (Gallou, 2009: 87). 

ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ πνχζιςκ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ ζημκ δπεζ-

νςηζηυ πχνμ,
130

 μζ ηάθμζ ηδξ πνμακαθενεείζαξ Μεζζδκζαηήξ εέζδξ ενιδκεφμκηαζ ςξ 
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 Πνχζιμζ εαθαιμεζδείξ ηάθμζ εκημπίγμκηαζ επίζδξ ζηζξ Μοηήκεξ, ζηδκ Πνυζοικα ηαζ πζεακυκ ζηζξ 

Θήαεξ (Cananagh and Mee, 1998: 48). 
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ελέθζλδ ηδξ ημπζηήξ ανπζηεηημκζηήξ πανάδμζδξ. Ακηίεεηα, βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δπζ-

δαφνμο Λζιδνάξ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ εββφηδηα ιε ηδκ ιζκςζηή απμζηία ηςκ Κοεήνςκ 

ηαζ ηδκ πζεακή επζννμή απυ ημοξ παναηηδνζζηζημφξ πμθοεάθαιμοξ ηάθμοξ ημο μζηζ-

ζιμφ (Λζυκζ ηαζ Καζηνί) (Cavanagh and Mee, 1998: 48. Boyd, 2002: 60. Bennet and 

Galanakis, 2005: 146).
131

 

Πνυζθαηα, αιθζζαδηήεδηε δ ιμκμιενήξ αοηή επζννμή απυ ηδκ ιζκςζηή Κνήηδ 

ηαζ δζαηοπχεδηε δ ζφκεεζή ηδξ ιε ζημζπεία ηδξ πνςζιυηενδξ ηαθζηήξ πανάδμζδξ ηδξ 

ΝΑ Πεθμπμκκήζμο. οβηεηνζιέκα, εεςνείηαζ πζεακή δ ζφκδεζδ ημο εθθεζπηζημφ εα-

θαιμεζδμφξ ηάθμο ιε ημκ αναπφ ηαηδθμνζηυ ή ααειζδςηυ, ηαηά πενζπηχζεζξ, δνυιμ 

ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ 
(Α30-32)

, ιε ηδκ πανυιμζα ανπζηεηημκζηή ΠΔ πανάδμζδ ημο κε-

ηνμηαθείμο απυ ηδ εέζδ Παναθία Πμφκηα 
(Δ149)

 (εζη. 188-189) (Gallou, 2009: 89).  

Χζηυζμ, μζ δφμ ιοηδκασημί εαθαιμεζδείξ ηάθμζ απυ ημ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

 είκαζ 

ηαεανά μνεμβχκζαξ ηάημρδξ (εζη. 191) (Harding et al., 1969: 125-126). Ζ αδοκαιία 

ηδξ αηνζαέζηενδξ πνμκμθυβδζήξ ημοξ δεκ ζοιαάθεζ ζηδ ζοβηνζηζηή ακαθμβία ιε ημοξ 

πνχζια ηαηαζηεοαζιέκμοξ ηάθμοξ ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ. 

Τπέν ηδξ ζφκδεζδξ ιε ηδκ πνμβεκέζηενδ πανάδμζδ ηίεεηαζ ηαζ ημ ζημζπείμ φ-

πανλδξ ζημοξ εκ θυβς ηάθμοξ θάηηςκ ζδζαίηενα ααεζχκ, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ νδπυηε-

νμοξ πμο παναηδνμφκηαζ ζημοξ εαθαιμεζδείξ ημο δπεζνςηζημφ εθθαδζημφ πχνμο. Σμ 

βκχνζζια ακαθένεηαζ υηζ εκημπίγεηαζ ζε ΜΔ/ΤΔ απθμφξ θάηημοξ ηαζ ηζαςηζυζπδιμοξ 

ηάθμοξ ηδξ Λαηςκίαξ, παναπέιπμκηαξ ηονίςξ ζημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 (Gallou, 2009: 

89, οπμζ. 33), βζα ημοξ μπμίμοξ, υιςξ, δεκ οπάνπμοκ αηνζαείξ δζαζηάζεζξ (Taylor, 

1972. Taylor and Janko, 2008: 121-144).
132

 

ζμκ αθμνά ηδκ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η-ΗΗΑ ηεναιζηή απυ ηζξ ζοζηάδεξ ηδξ Δπζδαφνμο 

Λζιδνάξ επζζδιαίκεηαζ δ ημπζηή παναβςβή ημοξ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ δζαημζιδηζηχκ 

ζπεδίςκ επδνεαζιέκςκ απυ ηα Κφεδνα, αθθά ζε ηφπμοξ αββείςκ ελεθζβιέκμοξ απυ 

ηδκ ΜΔ πανάδμζδ, υπςξ ημ αθάααζηνμ ηαζ δ ζθαζνζηή πεπζεζιέκδ πνυπμοξ. Κςκζηά 

ηφπεθθα, ηοπζηά ζηεφδ ηδξ ιζκςζηήξ Κνήηδξ, ειθακίγμκηαζ ιυκμ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΒ ηαζ 

ΤΔ ΗΗΗΑ1 θάζδ (Gallou, 2009: 91). 

Γεκ εα είκαζ, επμιέκςξ, πανάθμβμ κα οπμζηδνζπεεί δ ζφκεεζδ ηδξ εθθαδζηήξ 

ηαζ ιζκςζηήξ πανάδμζδξ ηαζ ζηδκ ηαθζηή ανπζηεηημκζηή. Άθθςζηε έπεζ ημκζζηεί απυ 
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 O S. Hood έπεζ οπμζηδνίλεζ ηδ ιζκςζηή πνμέθεοζδ ηςκ πνχζιςκ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ ηυζμ ζηα Βμ-

θζιίδζα υζμ ηαζ ζηδκ Δπίδαονμ Λζιδνά (Hood, 1992: 138). 

132
 Γζαζηάζεζξ είκαζ βκςζηέξ ιυκμ βζα ημοξ πνχζιμοξ Μοηδκασημφξ ηάθμοξ απυ ηδκ Πεθθάκα: Παθαζυ-

ηαζηνμ 
(Α4)

 (4×5×3ι.) ηαζ Κνμηεέξ: Κανκέαξ 
(Α19)

 (3×1,50×2ι). 
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πμθθμφξ ιεθεηδηέξ υηζ μζ Μοηδκαίμζ είπακ ηδκ ηάζδ κα πνμζανιυγμοκ ζηζξ δζηέξ ημοξ 

ζδεμθμβζηέξ πεπμζεήζεζξ ηζξ πμθζηζζιζηέξ επζννμέξ πμο θάιαακακ (Wright, 1995: 64, 

71. Voutsaki, 1999: 113-114. Whittaker, 2002: 152). 

Πενζζζυηενα ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηζξ επαθέξ ή επζννμέξ θαηςκζηχκ εέζεςκ 

απυ ηδκ ιζκςζηή Κνήηδ ακηθμφκηαζ, ηονίςξ, απυ ημκ μζηζζιυ ημο Αβίμο ηεθάκμο 

(Α23)
, ημ Μεκεθάζμ 

(Α6)
 ηαζ ημκ εμθςηυ ηάθμ ημο Βαθεζμφ 

(Α11)
. 

ηδκ ΤΔ Η ηεναιζηή ημο Αβίμο ηεθάκμο παναηηδνζζηζηά ιζκςζηήξ επζννμήξ 

απμηεθμφκ δ ζηίθαςζδ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ιζηνχκ ακμζπηχκ αββείςκ, υπςξ 

ζηα ηφπεθθα ηφπμο Βαθεζμφ ηαζ δ βναπηή δζαηυζιδζδ ημοξ, ζκοηεινό-επί-ανοιτηό 

(Rutter and Rutter, 1976: 63). Δζζδβιέκμξ εεςνείηαζ μ ΤΜ Η πζεαιθμνέαξ πμο εκημπί-

ζηδηε ζε παζδζηή ηαθή ηδξ ΤΔ ΗΗΑ θάζδξ.
133

 Πνυζθαηεξ πδιζηέξ ηαζ πεηνμβναθζηέξ 

ακαθφζεζξ ηδξ ΤΔ Η ηζθαςιέκδξ Γναπηήξ ηεναιζηήξ (Lustrous Decorated ware) ιε 

δείβιαηα απυ ηδκ Λένκα, ημκ Άβζμ ηέθακμ ηαζ ηα Κφεδνα οπέδεζλακ ηδκ ηεθεοηαία 

εέζδ ςξ ηυπμ παναβςβήξ ηαζ ελαβςβήξ ηδξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ (Janko, 2008: 578. 

Whitbread and Jones, 2008).
134  

Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΑ θάζδ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ (75%) ζηδκ ηεναιζηή ημο Α-

βίμο ηεθάκμο ηαηέπεζ πθέμκ δ Μοηδκασηή ηονίςξ ζε πνδζηζηά αββεία, εκχ δεκ απα-

κημφκ ηαευθμο μζ Ακαηημνζημί πίεμζ, δείβιαηα ηςκ μπμίςκ εκημπίγμκηαζ ζηδκ 

ηεκηνζηή ηαζ αυνεζα ημζθάδα ημο Δονχηα (Janko, 2008: 592). 

Πένακ ημο Αβίμο ηεθάκμο, υζηναηα ιζκςίγμοζαξ ηεναιζηήξ ηαηά ηδκ ΤΔ Η-ΗΗ 

θάζδ έπμοκ ακαβκςνζζηεί ζημ Ακεμπχνζ 
(Α16)

 (Zavvou, 2009: 31), μζηνάηα «oatmeal 

minoanising» ζημ Γενάηζ 
(Α13)

, ζηδκ επζθακεζαηή εέζδ Βμοκυ Πακαβζάξ 
(Δ77)

 (Μπάκμο, 

1996-1997: 23), ηαεχξ ηαζ ζηδκ διζμνεζκή πενζμπή ημο Πάνκςκα (Cavanagh and 

Crouwel, 202: 141). Μζκςίγμοζα ηεναιζηή ακαθένεηαζ ζηδκ πνςζιυηενδ ακαημιζδή 
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 Βθ. ζπεηζηά 3.3.1.1. «Σαθζηέξ πναηηζηέξ» ζεθ. 94. 

134 
Παθαζυηενα οπμζηδνίγμκηακ δ φπανλδ εκυξ ενβαζηδνζαημφ ηέκηνμο ζημκ Άβζμ ηέθακμ 

(Α23)
 ηαζ 

πζεακυκ εκυξ δέοηενμο ζηδ Λένκα (Dickinson, 1992: 110-111. Nordquist, 1995: 205-206). Γζα ημκ Άβζμ 

ηέθακμ, θυβς ηδξ μιμζυηδηαξ ζηα ζπήιαηα, ηδ δζαηυζιδζδ ηαζ ηδκ οθή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ αββείςκ 

ιε ακηίζημζπα ηςκ Κοεήνςκ είπε οπμηεεεί υηζ δ ημπζηή παναβςβή ημοξ, εθ‟ υζμκ δεκ πνυηεζηαζ βζα εζ-

ζαβςβή έημζιςκ αββείςκ, μθείθεηαζ ζε βκχζηδ ηδξ ιζκςζηήξ αββεζμπθαζηζηήξ. Ζ ζπακζυηδηα, ςζηυζμ, 

παναηηδνζζηζηχκ ηνδηζηχκ ηφπςκ, υπςξ ηα ηςκζηά ηφπεθθα ηαζ δ απμοζία ζοβηεηνζιέκςκ μζηζαηχκ 

ζηεοχκ, υπςξ μζ θφπκμζ ηαζ ηα πφναοκα, οπμδείηκοακ ηδκ πανμοζία θίβςκ Κνδηχκ ζημκ θαηςκζηυ μζηζ-

ζιυ πςνίξ κα ζοβηνμημφκ λεπςνζζηή ημζκςκζηή μιάδα (Rutter and Rutter, 1976: 65. Hood, 1992: 139).
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κεανμφ αηυιμο ζε εαθαιμεζδή ηάθμ ηδξ εέζδξ Πενζζηένζ: υθαημζ 
(Α20)

, δ πνήζδ ημο 

μπμίμο λεηζκά ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗ θάζδ (Θέιμξ, 2007: 460-461). 

Ακηίεεηα, ζηδκ αββεζμπθαζηζηή ημο Μεκεθάζμο 
(Α6)

 δεκ εκημπίγμκηαζ έκημκεξ 

ιζκςζηέξ επζννμέξ αοηή ηδκ πενίμδμ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ έκα ιζηνυ ζπεηζηά ζφκμθμ 

μζηνάηςκ απυ εζζδβιέκα ιζκςζηά αββεία ή «μινφικά», ηαηά ημκ Catling, ακαθενυιε-

κμξ ζε αββεία πμο ηαηαζηεοάζηδηακ εηηυξ Κνήηδξ απυ Μζκςίηεξ ή ιαεδηεουιεκμφξ 

ημοξ. Απυ ηα 29 ζοκμθζηά αββεία, ηα 15 έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ εζζδβιέκα ιζκςζηά 

ηαζ 14 ςξ «μινφικά». πεδυκ υθα εκηάζζμκηαζ ζηδκ ΤΜ ΗΒ θάζδ ηαζ ιυκμ έκα ζηδκ 

ΤΜ ΗΗ, πζεακυκ εζζδβιέκμ.
135

 Σοπμθμβζηά είκαζ αββεία ιζηνμφ ηαζ ιεζαίμο ιεβέεμοξ 

βζα πυζδ, ιεηάββζζδ ηαζ απμεήηεοζδ, εκχ ζδιακηζηυξ ακαθμβζηά είκαζ μ ανζειυξ ηςκ 

ηεζζάνςκ νοηχκ πςνίξ, υιςξ, κα ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ακάθμβεξ ηεθεημονβζηέξ ιζκςζηέξ 

πναηηζηέξ (εζη. 71α) (Catling, 1996: 70, 77).
 136

  

Ακηίεεηα, ζηδκ ίδζα εέζδ δζαπζζηχκμκηαζ ιζκςζηέξ επζννμέξ ζηδκ ανπζηεηημκζ-

ηή ήδδ απυ ηδκ ΤΔ Η-ΗΗΑ θάζδ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ φπανλδ θαλεοιέκςκ πςνυθζ-

εςκ, πζεακυκ απυ ικδιεζχδδ ηηίζιαηα ηδξ πενζυδμο, μζ μπμίμζ 

επακαπνδζζιμπμζήεδηακ (Hood, 1992: 137). Δπίζδξ, ζηδκ πνυζθαηδ δδιμζίεοζδ ηδξ 

εέζδξ δζαηοπχεδηε δ άπμρδ υηζ μ ζπεδζαζιυξ ηδξ ηάημρδξ ημο Μεβάνμο 1, αθεκυξ 

ελεθίζζεζ πνμβεκέζηενα ΜΔ μζηζζηζηά πνυηοπα, αθεηένμο πνμζεέηεζ ζε αοηά, ςξ ε-

πζννμή ηαζ πνμζανιμβή ηαζ υπζ ςξ ιίιδζδ, ημ ιζκςζηυ ανπζηεηημκζηυ βκχνζζια ημο 

ιεβάθμο δζαδνυιμο (Catling, 2009: 448). 

ημ εμθςηυ ηάθμ ημο Βαθεζμφ 
(Α11)

 μζ ιζκςζηέξ επζδνάζεζξ είκαζ έηδδθεξ ηονί-

ςξ ζηζξ εζημκζζηζηέξ παναζηάζεζξ ηςκ δφμ ιεηάθθζκςκ ηοπέθθςκ ηφπμο Βαθεζμφ, ηςκ 

ζθναβζδμθίεςκ ηαζ ημο πνοζμφ ζθναβζζηζημφ δαπηοθζδζμφ. ζμκ αθμνά ημοξ ζθναβζ-

δυθζεμοξ, μζ πνχηεξ φθεξ ηαηαζηεοήξ, δ εζημκζζηζηή εειαημβναθία ηαζ δ απυδμζή ηδξ 

είκαζ υιμζεξ ζπεδυκ ζημ ζφκμθυ ημοξ ιε ακηίζημζπμοξ ζθναβζδυθζεμοξ ή ηαζ ιε ηζξ εκ 

βέκεζ παναζηάζεζξ ηδξ ιζκςζηήξ Παθαζμακαηημνζηήξ ηαζ ιέζδξ Νεμακαηημνζηήξ πε-

νζυδμο, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ ημζπμβναθίεξ. φιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ, ηα ημζκά 

αοηά ζημζπεία οπμδεζηκφμοκ υηζ μνζζιέκμζ ημοθάπζζημκ απυ ημοξ ζθναβζδυθζεμοξ ήηακ 
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 Απυ ηα 29 αββεία, έλζ ακήημοκ ζηδκ ΤΜ ΗΗΗΑ1 θάζδ. Βθ. ζπεηζηά 3.3.2.2. «Δπαθέξ-Ακηαθθαβέξ», 

ζεθ. 141. 
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 Έκα αββείμ, πζεακυκ νοηυ, ΤΜ ΗΒ ηφπμο, εκημπίζηδηε ζε απυεεζδ ζπεηζγυιεκδ ιε ηδκ μζημδυιδζδ 

ημο Μεβάνμο 1 (Catling, 1973-1974: 305, 308). 
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πζεακυηαηα εζζδβιέκμζ ή άιεζα επδνεαζιέκμζ απυ ηδκ ηνδηζηή ιζηνμβθοπηζηή (Πθά-

ηςκ, 1981-1982: 288-295).  

Ξεηάεανα εζζδβιέκα ακηζηείιεκα απυ ημκ εμθςηυ ηάθμ ημο Βαθεζμφ πνέπεζ κα 

εεςνδεμφκ μ πάθηζκμξ πέθεηοξ ζονζαημφ ηφπμο (Πθάηςκ 1981-1982: 289-290) ηαζ ημ 

αββείμ απυ θθεαςηυ αζβοπηζαηυ αθάααζηνμ (αηεθθανάηδξ, 1976-1978: 260). Ακ ηαζ 

δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία βζα ημοξ ιδπακζζιμφξ απυηηδζδξ ηςκ ηεπκένβςκ αοηχκ, δ αλία 

ημοξ βζα ημ κεηνυ δεκ παφεζ κα είκαζ ζδιακηζηή ηαζ εκδεζηηζηή ηδξ ορδθήξ ημζκςκζηήξ 

ημο εέζδξ. 

ζμκ αθμνά ηα ακηζηείιεκα απυ ζίδδνμ, ημ δαπηοθίδζ απυ ημκ εμθςηυ ημο Βα-

θεζμφ 
(Α11)

 ηαζ ημ ηειάπζμ ιεηεςνζημφ ζζδήνμο απυ ημκ ιεβάθμ θαλεοηυ ηάθμ 2 ζηδκ 

Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

, εεςνδηζηά απμηεθμφκ εζζαβςβέξ.
137

 Πδβή πνμέθεοζδξ ημο ζο-

βηεηνζιέκμο ιεηάθθμο, ηαηά ημκ 12
μ
 αζ. π.Υ., οπμζηδνίγεηαζ υηζ είκαζ δ Ακαημθή (Va-

roufakis, 1981: 31). Χζηυζμ, έπεζ επζζδιακεεί ιέζς πδιζηχκ ακαθφζεςκ υηζ δ 

ζφζηαζδ ηςκ ζζδενέκζςκ ακηζηεζιέκςκ ημο 12
μο

 αζ. π.Υ. είκαζ δζαθμνεηζηή (θζβυηενμ 

κζηέθζμ) απυ εηείκδ ηςκ ζζδενέκζςκ ημζιδιάηςκ ηδξ πενζυδμο 16
μξ

-13
μξ

 αζ. π.Υ. Ζ αθ-

θαβή αοηή δεκ έπεζ ενιδκεοηεί, εάκ δδθαδή ζπεηίγεηαζ ιε άθθδ πδβή πνμέθεοζδξ ή δζ-

αθμνεηζηέξ ιεηαθθεοηζηέξ ηεπκζηέξ (Varoufakis, 1982: 317-318).  

Σεθεοηαίεξ ακαθένμκηαζ ηέζζενζξ πάκηνεξ απυ ήθεηηνμ, μζ ηνεζξ ζε πενζδέναζμ 

απυ ημκ ιεβάθμ εμθςηυ ηάθμ ηδξ Βμφναμονα: Ακάθδρδ –Α θυθμξ 
(Α2)

 ηαζ δ ηέηανηδ 

απυ ηζξ επζπχζεζξ ημο δνυιμο ημο ιεβάθμο εαθαιμεζδμφξ ζημ κεηνμηαθείμ Πεθθάκα: 

πδθζέξ 
(Α3)

. Ακ ηαζ πδβή πνμέθεοζδξ ημο ήθεηηνμο εεςνείηαζ δ αυνεζα Δονχπδ (Gra-

ziadio, 1991: 424), δεκ είκαζ βκςζηυ ηαηά πυζμ μζ δφμ ημζκςκζηέξ εθίη ηδξ ημζθάδαξ 

ημο Δονχηα απέηηδζακ ηζξ πάκηνεξ ιε απεοεείαξ επαθέξ. Μπμνεί, υιςξ, κα οπμηεεεί δ 

ζοιιεημπή ημοξ ζε έκα εονφ δίηηομ δζαηίκδζδξ ελςηζηχκ πνχηςκ οθχκ. 

Ζ απυηηδζδ ηαζ εκαπυεεζδ ηεπκένβςκ απυ εζζδβιέκεξ φθεξ, ζε πθμφζζμοξ ηά-

θμοξ, απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ πνχζιδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ. Ονζζιέ-

κμζ ιεθεηδηέξ, εεςνμφκ υηζ δ απυηηδζδ ηςκ αβαεχκ «πμθοηεθείαξ» 

πναβιαημπμζμφκηακ ιέζα απυ ηδκ ακηαθθαβή ιεηαλφ ηςκ εηάζημηε ημζκςκζηχκ εθίη, δ 

μπμία ανβυηενα, ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδ, μδήβδζε ζηδκ εθεβπυιεκδ παναβςβή ηαζ δζα-

                                                 
137

 Άθθμ ηειάπζμ ιεηεςνζημφ ζζδήνμο δεκ είκαζ βκςζηυ ζημκ αζβαζαηυ πχνμ ηδξ πενζυδμο. Έκα απυ ηδκ 

Αβία Σνζάδα Κνήηδξ απμδείπεδηε ιέζς πδιζηήξ ακάθοζδξ υηζ δεκ είκαζ ζίδδνμξ, αθθά θίεμξ (Varoufa-

kis, 1982: 317). 
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ηίκδζδ ημοξ απυ ηα ακαηημνζηά ηέκηνα (Wright, 1995: 68-69. Voutsaki, 1999: 109-

111). 

 

3.3.1.3. φκμρδ 

Ζ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή ζηδ Λαηςκία ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ θίβα ανπαζμ-

θμβζηά ηαηάθμζπα, ηα μπμία, υιςξ, ακηζηαημπηνίγμοκ ιζα δζαιμνθςιέκδ ημζκςκζηή 

δζαζηνςιάηςζδ. Σνία ημοθάπζζημκ ηέκηνα δζαηνίκμκηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ ηεκηνζηήξ 

ημζθάδαξ ημο Δονχηα, ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ημ Παθαζμπονβί 
(Α12)

 ηαζ μ μζηζζιυξ ηδξ πάν-

ηδξ 
(Α5)

. Γφμ αηυιδ, ζημ αυνεζμ άηνμ ηδξ ίδζαξ ημζθάδαξ, οπμδδθχκμκηαζ απυ ιεβά-

θμοξ ηαζ πθμφζζμξ ηάθμοξ ζηα κεηνμηαθεία Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

 ηαζ Βμφναμονα: 

Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

. 

Οζηζζηζηά ηαηάθμζπα πνμένπμκηαζ ιυθζξ απυ δφμ εέζεζξ, δδθςηζηά, ςζηυζμ, 

ημο δζαθμνεηζημφ επζπέδμο ημζκςκζηήξ ζενανπίαξ, ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ δ ηάεε ιία απυ 

αοηέξ. ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΒ θάζδ δ μζημδυιδζδ ιεβάθμο ηηίζιαημξ, 

ζφκεεηδξ ηάημρδξ ηαζ εηθεπηοζιέκςκ ανπζηεηημκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζδιαημδμηεί 

ηδκ φπανλδ ιζαξ ορδθά ζζηάιεκδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ, ακάθμβδξ ίζςξ ιε εηείκδ ημο 

μζηζζιμφ Παθαζμπονβί 
(Α12)

, εθυζμκ βίκεζ δεηηή δ ζφκδεζδ ημο ηεθεοηαίμο ιε ημκ 

πθμφζζμ εμθςηυ ηάθμ ζημ ημκηζκυ Βαθεζυ 
(Α11).

 

ηδ δεφηενδ εέζδ, ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

, ακάθμβα μζηζζηζηά ηαηάθμζπα ιε ημ 

Μεκεθάζμ 
(Α6)

 δεκ δζαπζζηχκμκηαζ. Ακηίεεηα, παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ μζηζζηζηήξ γχ-

κδξ πνμξ ηα κυηζα ημο θυθμο, βεβμκυξ ημ μπμίμ ενιδκεφεηαζ ςξ ανπή παναηιήξ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ. Ζ πενίμδμξ απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΑ θάζδ ηαζ έπεζηα ζοζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ 

ηαηάννεοζδ ημο ιζκςζημφ ειπμνίμο ηαζ ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ ιζκςζηήξ απμζηίαξ ζηα 

Κφεδνα (ΤΜ ΗΒ) υζμ ηαζ ιε πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ. Οζ ηεθεοηαίμζ αθμνμφκ ηζξ 

ζοκεπείξ αθθμοαζαηέξ πνμζπχζεζξ ζημ δέθηα ημο πμηαιμφ Δονχηα ηαζ ηδ δδιζμονβία 

ααθηυημπςκ βφνς απυ ημκ μζηζζιυ, επδνεάγμκηαξ πζεακχξ ηδκ πνμζααζζιυηδηα ημο 

θζιακζμφ ημο (Janko, 2008: 591). 

Σμ εκδεπυιεκμ υηζ ηαηά ηδκ ΤΔ Η-ΗΗ θάζδ εεζιμεεηδιέκεξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ 

(«formal burial») πναβιαημπμζμφκηακ ιυκμ ή ηαηά ηφνζμ θυβμ βζα άημια ημζκςκζηχκ 

εθίη (Cavanagh and Mee, 1998: 123) δεκ ιπμνεί κα επζαεααζςεεί ιε αζθάθεζα ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Λαηςκίαξ. Χζηυζμ, πανά ημοξ θίβμοξ εκημπζζιέκμοξ ηάθμοξ ηδξ πε-

νζυδμο, παναηδνείηαζ ζε αοημφξ δζαθμνμπμίδζδ ηονίςξ ςξ πνμξ ημκ πθμφημ ηςκ ηηε-

νζζιάηςκ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ ηαθζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Πένακ ηςκ ηζαςηζυζπδιςκ ηαζ 

θμζπχκ αημιζηχκ ηάθςκ, λεηζκάεζ δ πνήζδ εαθαιμεζδχκ ζηδκ Δπίδαονμ Λζιδνά 
(Α30-
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32)
, ηηζζημφ μνεμβχκζμο εαθαιμεζδμφξ ζηδ πάνηδ 

(Α5)
 ηαζ μνζζιέκςκ ζδζαίηενα πθμφ-

ζζςκ ηαζ ιεβάθςκ ηάθςκ ζηδκ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

, ζηδ Βμφναμονα: Ακάθδρδ –Α 

θυθμξ 
(Α2)

 ηαζ θοζζηά ζημ Βαθεζυ 
(Α11)

. 

 Ζ δδιζμονβία ιεβαθφηενςκ ηαθζηχκ ηηζζιάηςκ, πμθθαπθχκ εκηαθζαζιχκ ηαζ 

ιαηνμπνυκζαξ πνήζδξ εκηάζζεηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ δζενβαζίεξ ακάδεζλδξ ηαζ ακηαβςκζ-

ζιμφ ηςκ «εθίη». Δίκαζ δ επμπή ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ηαθζηχκ πναηηζηχκ βζα ηδκ 

πνμαμθή ηςκ ζζπονυηενςκ ημζκςκζημπμθζηζηχκ μιάδςκ (Voutsaki, 1995: 59-62. 1999: 

112. Cavanagh and Mee, 1998: 123). 

Ζ Βμοηζάηδ ημ ενιδκεφεζ ςξ απυννμζα ηδξ επαθήξ ημο εθθαδζημφ δπεζνςηζ-

ημφ ηυζιμο ιε ημκ ιζκςζηυ, ζημ πθαίζζμ ηςκ πμθζηζηχκ-δζπθςιαηζηχκ, μζημκμιζηχκ ή 

άθθςκ ζπέζεςκ. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ επαθή αοηή χεδζε ζηδκ ακάβηδ δήθςζδξ ηδξ πμ-

θζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο δπεζνςηζημφ ηυζιμο, ιέζς ηδξ εκίζποζδξ ηςκ δεζιχκ ιε 

ημοξ πνμβυκμοξ ηαζ ηδξ πανάδμζδξ πμο μζ ηεθεοηαίμζ εηπνμζςπμφζακ (Voutsaki, 

1995: 60-61. 1999: 114). Δκδεπμιέκςξ, δ επακαπνδζζιμπμίδζδ πχνςκ εκηαθζαζιμφ 

«έκδμλςκ» πνμβυκςκ (εμθςημί, εαθαιμεζδείξ) απμηέθεζε ηαζ έκα ιέζμ «ηθδνμκμιζηήξ 

ηαημπφνςζδξ» ηςκ ηεηηδιέκςκ, απμζημπχκηαξ ζηδ δζαηήνδζδ ή ηαζ εκίζποζδ ηδξ 

ορδθήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εκβπχνζςκ ακηαβςκζζιχκ. 

Απυ ημοξ κέμοξ ηαθζημφξ ηφπμοξ, μ πνςζιυηενμξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημζκςκζηή 

εθίη είκαζ μ ΤΔ Η ηηζζηυξ μνεμβχκζμξ εαθαιμεζδήξ ηδξ πάνηδξ 
(Α5)

. Ο ακηίζημζπμξ μζ-

ηζζιυξ δεκ έπεζ εκημπζζηεί. Ο ηάθμξ παφεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗ θάζδ 

οπμδδθχκμκηαξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ, ηδκ απμδοκάιςζδ ηδξ ημπζηήξ εθίη έκα-

κηζ ημο βεζημκζημφ Μεκεθαίμο, ημ μπμίμ ηδκ πενίμδμ αοηή ακαπηφζζεηαζ ζδιακηζηά, 

ςξ έκα δζμζηδηζηυ ηέκηνμ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Δονχηα. Ζ ακμζημδυιδζδ ημο 

Μεβάνμο 1 ζηδ εέζδ απμηεθεί ίζςξ ηδκ ηαθφηενδ απυδεζλδ ημο παναπάκς ζζπονζ-

ζιμφ, πανυθμ πμο μζ ημζκςκζηέξ δζενβαζίεξ οπυ ηζξ μπμίεξ επζηεφπεδηε δεκ είκαζ ηαηα-

κμδηέξ. 

Γοζηοπχξ, ζημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 δεκ έπεζ απμηαθοθεεί ΤΔ κεηνμηαθείμ, μφηε α-

κηίζημζπα μ μζηζζιυξ ζημκ μπμίμκ ακήηε μ πθμφζζμξ εμθςηυξ ηάθμξ ημο Βαθεζμφ. Ζ 

ζοζζχνεοζδ ηαζ ηεθεημονβζηή εκαπυεεζδ πμθφηζιςκ ακηζηεζιέκςκ ιε έκημκδ ηδκ ιζ-

κςζηή ηεπκμηνμπία (πνοζά ηφπεθθα ηαζ ζθναβζδυθζεμζ), ζημκ πνμακαθενεέκηα εμθς-

ηυ, εβείνμοκ ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημκ νυθμ πμο είπακ μζ επαθέξ ιε ηδκ ιζκςζηή 

Κνήηδ ζηδ δζαιυνθςζδ ζενανπδιέκςκ ημζκςκζχκ. 

Ζ ΤΔ Η - ΗΗ θάζδ εκδεπμιέκςξ πνέπεζ κα ιεθεηάηαζ ςξ ζοκέπεζα ηδξ ΜΔ ΗΗΗ, ηαζ 

ηςκ πνμβεκέζηενςκ ημζκςκζηχκ δζενβαζζχκ. Ο νυθμξ ηδξ ιζκςζηήξ Κνήηδξ ζε αοηέξ, 
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βζα ηδκ πενίπηςζδ ημοθάπζζημκ ηδξ Λαηςκίαξ δεκ είκαζ ζαθέξ έςξ πμζμ ααειυ επδνέ-

αζακ ηδκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ. Οζ επζννμέξ πμο εκημπίγμκηαζ πζεακυκ απμηεθμφκ ημ 

απμηέθεζια ηςκ πμθζηζζιζηχκ επαθχκ ηαζ υπζ απαναίηδηα ηδκ αζηία ηδξ δδιζμονβίαξ 

ημζκςκζηχκ εθίη. 

 

3.3.2. ΤΔ ΙΙΙΑ-Β 

3.3.2.1. Δκδμημζκμηζηά 

Οζηζζιμί 

οκεπίγμκηαξ ζηδκ χνζιδ Μοηδκασηή επμπή ηα ακεζηαιιέκα μζηζζηζηά ηαηά-

θμζπα, ακ ηαζ πνμένπμκηαζ απυ εθάπζζηεξ εέζεζξ, πανέπμοκ ζδιακηζηά ζημζπεία έκημ-

κδξ δζαθμνμπμίδζδξ ιεηαλφ ζοβηεηνζιέκςκ ημζκμηήηςκ. Αοηή δζαηνίκεηαζ ιέζς ηδξ 

φπανλδξ εηθεπηοζιέκδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ηςκ ηζκδηχκ εονδιάηςκ ηα μπμία πνμτ-

πμεέημοκ ζενανπδιέκεξ ημζκςκζηέξ δμιέξ.  

Ξεηζκχκηαξ απυ ηα αυνεζα, δ εέζδ Πειιάλα: Παιαηόθαζηρο 
(Α4)

 πνμζδίδεζ 

πθδνμθμνίεξ εκυξ ηεκηνζημφ μζηζζιμφ βζα ηδκ πενζμπή. Ακ ηαζ ηα δδιμζζεοιέκα επζ-

ζηδιμκζηά ζημζπεία είκαζ εθάπζζηα ηαζ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ακηζθαηζηά, βίκεηαζ α-

καθμνά βζα φπανλδ ιεβανυζπδιμο ηηζνζαημφ ζοιπθέβιαημξ ζημοξ κυηζμοξ πνυπμδεξ 

ημο θυθμο (εζη. 19). Ο ακαζηαθέαξ Θ. πονυπμοθμξ εεςνεί υηζ δ ηάημρδ, μζ δζαζηά-

ζεζξ ηαζ ηα εονήιαηα ημο μζημδμιήιαημξ έπμοκ μιμζυηδηεξ ιε ηα ακαηημνζηά ζοβηνμ-

ηήιαηα ηςκ ιοηδκασηχκ ηέκηνςκ. Ακαβκςνίγεζ ηνεζξ μζημδμιζηέξ θάζεζξ απυ ηα ηέθδ 

ηδξ ΜΔ έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ1, ιε έκα ζηνχια ηαηαζηνμθήξ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ 

(Spyropoulos, 1998: 37). Κάκεζ θυβμ βζα ακαηημνζηυ ηηίζια ιε ηεκηνζηυ ιέβανμ ζδζαί-

ηενα ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ, 35×13,6ι. (εζη. 33-36), ακαημθζηή πηένοβα δςιαηίςκ, ζηα 

δοηζηά ζενυ ιε ανηεηά εζδχθζα (εζη. 37) ηαζ απμεδηεοηζημφξ πχνμοξ, ζηα αυνεζα αμδ-

εδηζηά ηηίνζα ηαζ ζηα κυηζα ιεβάθδ αοθή (εζη. 36). Δπίζδξ, ηαοηίγεζ μνζζιέκμοξ πχ-

νμοξ ενβαζηδνζαημφξ ηαζ δζμζηδηζημφξ, πςνμεεηδιέκμοξ ζηζξ ηνεζξ πθεονέξ ημο 

ιεβανυζπδιμο ηεκηνζημφ πονήκα (πονυπμοθμξ, 2002: 23). 

Άθθα ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ πενζυδμο δεκ έπμοκ απμηαθοθεεί ζημκ θυθμ. 

διεζχκεηαζ δ ακαθμνά θζευζηνςημο ΤΔ δνυιμο 
138

 (εζη. 40) ηαζ ΤΔ ηείπμοξ ιε ηε-
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 Ζ φπανλδ δνυιμο δεκ είκαζ απμθφηςξ λεηάεανδ. ε έηδμζδ ημο Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφ ιε ελαζνε-

ηζηά ζφκημιεξ πενζβναθέξ ηςκ ακαζηαθχκ ζηδκ Δθθάδα βζα ημ έημξ 1998 βίκεηαζ θυβμξ βζα ΤΔ δνυιμ, 

εκχ ζηδκ ακηίζημζπδ έηδμζδ βζα ημ έημξ 1999 ακαθένεηαζ υηζ «μ ικδιεζχδδξ δνυιμξ πμο μδδβεί ζηδκ 

ημνοθή ηδξ αηνυπμθδξ πνμκμθμβήεδηε ζημοξ ΠΔ ΗΗ πνυκμοξ…». ε πενζθδπηζηυ άνενμ ημο 1998 μ 

ακαζηαθέαξ Θ. πονυπμοθμξ ακαθένεζ ΤΔ θζευζηνςημ δνυιμ ηαζ υπζ ηείπμξ (Spyropoulos, 1998: 37). 
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κηνζηή πφθδ ζηα Ν ηδξ εέζδξ (εζη. 36, 39). Υςνίξ, υιςξ, ηδ δδιμζίεοζδ ηςκ εονδιά-

ηςκ δεκ ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί δ πανμοζία εκυξ ακαηημνζημφ ζοβηνμηήιαημξ, υπςξ 

αεααζχκεζ μ ακαζηαθέαξ ηδξ εέζδξ (πονυπμοθμξ, 2002). Χζηυζμ, δ απμηάθορδ μζ-

ηζζηζηχκ ηαηαθμίπςκ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδξ εκηυξ ημο ζφβπνμκμο πςνζμφ ηδξ Πεθθά-

καξ (εζη. 38) ζηζαβναθμφκ έκακ μζηζζιυ πςνμηαλζηά μνβακςιέκμ ζε δφμ επίπεδα, έκα 

ζημκ ημζπζζιέκμ θυθμ, εθυζμκ βίκεζ δεπηεί δ φπανλδ ΤΔ ηείπμοξ, ηαζ έκα παιδθυηενα 

εηηυξ ηεζπχκ (Σμ Ένβμ ημο ΤΠΠΟ, 2000: 94). Σμ μζηζζηζηυ αοηυ ζπήια εφημθα πανα-

πέιπεζ ζε ακηίζημζπα απυ ηδκ Ανβμθίδα.  

Νμηζυηενα ζηδκ ηεκηνζηή ημζθάδα ημο Δονχηα, ημ Μελειάηο 
(Α6)

 ζοκεπίγεζ κα 

ανίζηεηαζ ζε ορδθή ααειίδα ηδξ μζηζζηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ακάπηολδξ ηδξ πενζυδμο 

βζα ηδ Λαηςκία. ηδκ ανπή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ δζαπζζηχκεηαζ έκημκδ μζημδμιζηή δνα-

ζηδνζυηδηα ημ ιέβεεμξ, δ πμζυηδηα ηαζ μ παναηηήναξ ηδξ μπμίαξ ζηζαβναθμφκ μζημ-

κμιζηυ πθμφημ ηαζ ηεκηνζηυ ζπεδζαζιυ βζα ημκ μζηζζιυ.  

Ζ ελ‟ ανπήξ ακαηαηαζηεοή ημο Μεβάνμο (Μέβανμ 2) ζηδκ ανπή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ1 

θάζδξ, δ δζαηήνδζδ ηδξ παθαζυηενδξ ηνζιενμφξ ηεκηνζηήξ ηάημρδξ ιε πανάθθδθεξ 

ιεβανυζπδιεξ πηένοβεξ, δ ηαοηυπνμκδ θνμκηίδα βζα ηδκ αζθαθέζηενδ πςνμηαλία ημο 

πάκς ζημ θυθμ ηαζ δ δοκαηυηδηα πνμζεήηδξ κέςκ ηηζζιάηςκ ζηδκ πίζς πθεονά ηςκ 

ηνζχκ ηεκηνζηχκ ιμκάδςκ (εζη. 64-65), απμηεθμφκ ζημζπεία βζα ηδκ λεπςνζζηή ζδια-

ζία ηαζ θεζημονβία ημο ζοβηνμηήιαημξ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ αφλδζδ ηςκ εκ δοκά-

ιεζ απμεδηεοηζηχκ πχνςκ ζοβηνζηζηά ιε ημ πνμβεκέζηενμ Μέβανμ 1. 

Σμ κέμ αοηυ μζημδυιδια άθθαλε δζεφεοκζδ πνμζακαημθζζιμφ, έπμκηαξ πθέμκ 

άλμκα ΒΑ-ΝΓ ηαζ είζμδμ ζηα ΝΓ.
139

 Υηίζηδηε ζε δφμ επίπεδα, ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 

54×40ι., ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ εεςνείηαζ πζεακή δ φπανλδ αοθήξ. Σμ παιδθυηενμ ΝΑ 

επίπεδμ ημο ζοβηνμηήιαημξ απμηεθμφκηακ απυ ιία πηένοβα ιε δφμ άλμκεξ δςιαηίςκ 

εηαηένςεεκ εκυξ δζαδνυιμο, ιε πνχημ υνμθμ ηαζ ίζςξ έκακ δεφηενμ. ημ κέμ αοηυ 

ηηίζια ιένμξ ημο ζζμβείμο ημο Μεβάνμο 1 απμηέθεζε οπυβεζμ απμεδηεοηζηήξ ίζςξ 

πνήζδξ (Catling, 2009: 17).
140

 

Σμ ακχηενμ επίπεδμ ηαηεθάιαακε ημ ηεκηνζηυ ηαζ ΒΓ ηιήια ημο ζοβηνμηήια-

ημξ, ημ μπμίμ ζοκέεεηακ έκα ιεβανμεζδέξ ηηίζια ηαζ ζφκμθμ δςιαηίςκ ζηδ ΒΓ άηνδ 

                                                                                                                                              
ε άθθμ άνενμ ημο, ημ 2002, υπμο πενζβνάθεζ ζοκμθζηά ηδκ ΤΔ εέζδ, ακαθένεζ ιυκμ ημ ΤΔ ηείπμξ ηαζ 

ηαευθμο ημ δνυιμ (πονυπμοθμξ, 2002: 24). 

139
 Γζα θεπημιενή πενζβναθή ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο ηαηαζηεοήξ αθ. Catling, 2009: 32-53. 

140
 Πνζκ ηδκ ηεθζηή εβηαηάθεζρδ ημο Μεβάνμο ημ ηιήια αοηυ θαίκεηαζ υηζ επακαηαηαζηεοάζηδηε, 

ζφιθςκα ιε δζαθμνέξ ζηδκ ημζπμπμζία (Catling, 2009: 451). 
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ημο πθαηχιαημξ. Σμ ηεκηνζηυ ηηίνζμ πζεακυκ δζέεεηε δεφηενμ υνμθμ ηαζ ημζπμβναθζηυ 

δζάημζιμ, ζφιθςκα ιε ηα εναφζιαηα βναπημφ ημκζάιαημξ πμο απμηαθφθεδηακ. Ζ 

ηάημρδ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ ΒΓ αηνζακχκ δςιαηίςκ («Βυνεζμ Κηίνζμ» δςιάηζα ΥΗ-

ΥΗΗΗ) δεκ είκαζ επζαεααζςιέκμξ, ηαεχξ ζχγμκηαζ απμζπαζιαηζηά, θυβς δζάανςζδξ ηαζ 

ηαηάννεοζδξ ημο εδάθμοξ ζημ ζδιείμ. Χξ πνμξ ηδ θεζημονβία ημοξ έπεζ πνμηαεεί υηζ 

μνζζιέκα απυ αοηά πνδζζιμπμζμφκηακ πζεακυκ βζα απμεδηεοηζημφξ ή ηαζ “ζηναηζςηζ-

ημφξ” ζημπμφξ. Ζ εηδμπή ημο αιοκηζημφ παναηηήνα ααζίγεηαζ ζηδ εέζδ ημοξ ζηδκ 

άηνδ ημο πθαηχιαημξ ηαζ ζηζξ μβηχδεζξ εειεθζχζεζξ, οπμδδθχκμκηαξ ηδκ φπανλδ 

πφνβμο (Catling, 1973-1974: 311. 1975α: 263-264).
141

 

Πζεακή ηνίκεηαζ δ εηδμπή ημ Μέβανμ 2 κα πενζηθείμκηακ απυ πενίαμθμ (ηεί-

πμξ;), ίπκδ ημο μπμίμο ακαβκςνίγμκηαζ ζηα ΒΓ ημο πθαηχιαημξ (εζη. 64). Μένμοξ αο-

ημφ ίζςξ απμηεθμφζακ ηα πνμακαθενεέκηα δςιάηζα (ΥΗ-ΥΗΗΗ) ζημ ίδζμ ζδιείμ. Ζ 

ζοκμθζηή οπμθμβζγυιεκδ έηηαζδ ηςκ μζημδμιδιάηςκ έθηακε ηα 2000η.ι. (Catling, 

2009: 16-17, 23). 

Σδκ ίδζα πενίμδμ ζημ θυθμ ημο Αεημφ επζζδιαίκμκηαζ δφμ κέεξ μζημδμιζηέξ 

θάζεζξ (Β2, Β3) ζημ Κηήνζμ Β, μζ μπμίεξ ακαδζαιυνθςζακ ηδκ ηάημρδ ιε πενζζζυηε-

νμοξ απυ δφμ πχνμοξ (θάζδ Β1, ΤΔ ΗΗΒ), εκχ μ ιεβάθμξ ακαθδιιαηζηυξ ημίπμξ πζεα-

κυηαηα ανίζηεζ ηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή, ιε ηδκ ηαηαζηεοή ζημ Α άηνμ ιεβάθμο 

ηηίζιαημξ ημκ θεβυιεκμ «Πνμιαπχκα» (εζη. 66-68). Ζ θεζημονβία ημο ηεθεοηαίμο δεκ 

είκαζ ηαηακμδηή, ακ ηαζ εζηάγεηαζ υηζ ζοκδέεηαζ ιε βεςιμνθμθμβζημφξ πανάβμκηεξ 

ζοβηνάηδζδξ ημο επζηθζκμφξ εδάθμοξ (Catling, 2009: 199-203, 230-235). 

Πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ ημ Μέβανμ 2 εβηαηαθείπεηαζ πςνίξ πνμθακή 

αζηία. Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ ιένμξ ιυκμ ημο ηεκηνζημφ πονήκα (δςιάηζα Η-ΗΥ), δδθαδή ημ 

ηαηχηενμ επίπεδμ, ακαηαηαζηεοάγεηαζ (εζη. 61) αημθμοεχκηαξ ζε βεκζηέξ βναιιέξ 

ηδκ πνμτπάνπμοζα ηάημρδ.
142

 Γζαηνζηυ ζημζπείμ ηδξ μζημδμιζηήξ αοηήξ θάζδξ είκαζ δ 

πνήζδ ζοκδεηζημφ οθζημφ ενοενμφ πνχιαημξ ακηί ημο πνμβεκέζηενμο ηζηνζκςπμφ 

(Catling, 1973-1974: 305. 1975α: 264). Ζ θεζημονβία ημο ιζηνυηενμο αοημφ Μεβάνμο 

3 εεςνείηαζ υηζ είκαζ δζμζηδηζημφ παναηηήνα, αάζεζ ηςκ ιεβάθςκ απμεδηεοηζηχκ πί-

εςκ, δφμ ζθναβζδμθίεςκ ηαζ ημο εκυξ εκζθνάβζζημο (ιε βναπηυ ζδιείμ ηδξ Γναιιζηήξ 

                                                 
141

 Ζ θίβδ ηεναιζηή, απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηηζνζαηυ ζοβηνυηδια, δεκ δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πνήζδ 

ημο. 

142
 Πνυηεζηαζ βζα ημ ηηίνζμ πμο ακέζηαρε ημ 1910 μ R. M. Dawkins. Τπάνπμοκ ανηεηέξ αιθζαμθίεξ ςξ 

πνμξ ηδκ πναβιαηζηή ηάημρδ ή ηζξ πνμδβμφιεκεξ θάζεζξ ημο ηηζνίμο, ηονίςξ θυβς ηςκ ζφκημιςκ ηαζ 

υπζ θεπημιενχκ ακαζηαθζηχκ ακαθμνχκ ηδξ πενζυδμο (Catling, 2009: 17-18). 
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Β‟) πήθζκμο ζθναβίζιαημξ πμο εκημπίζηδηακ ζημοξ πχνμοξ ημο (Cavanagh and Crou-

wel, 2002: 149. Catling, 2009: 287, 457).
143

 

Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ μθυηθδνδ δ ημνοθμβναιιή, απυ ημκ Βυνεζμ θυθμ έςξ κυηζα 

ζημ θυθμ ημο Αεημφ, πζεακυηαηα ήηακ ηαημζηδιέκδ, ακ ηαζ δ έκημκδ δζάανςζδ ημο 

εδάθμοξ ηαζ ηα ζπεηζηά θίβα ζςγυιεκα ηαηάθμζπα δοζπεναίκμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ημο 

πθήνμοξ μζηζζηζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ πμο δζαηεθμφζε (μζηζαηέξ, δζμζ-

ηδηζηέξ, ενβαζηδνζαηέξ, απμεδηεοηζηέξ, θαηνεοηζηέξ,
144

 ή άθθεξ) (Catling, 1983: 23, 

25. 2009: 69).  

ημ θυθμ ημο Αεημφ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ, ημ Κηίνζμ Β ακαηαηαζηεοάγεηαζ ζε 

ιζηνυηενδ ηθίιαηα ηαζ μζημδμιείηαζ ημ Κηίνζμ Α, κμηίςξ ημο ιεβάθμο ακαθδιιαηζημφ 

ημίπμο (εζη. 67), δ πθήνδξ ηάημρδ ηαζ θεζημονβία ημο μπμίμο δεκ είκαζ λεηάεανδ, εκχ 

είκαζ ημ ιμκαδζηυ ηηίζια απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ θυθμ πμο εκημπίζηδηακ εναφζιαηα 

βναπημφ ημκζάιαημξ (Catling, 2009: 199, 202-203, 227-229, 303, 311-312). 

Δθάπζζηα, ςζηυζμ, είκαζ ηα ακηζηείιεκα βμήηνμο ή άθθδξ ζδιακηζηήξ «ημζκς-

κζηήξ» αλίαξ ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή. Μμκαδζηέξ ίζςξ ελαζνέζεζξ απμηεθμφκ έκα ιζηνυ 

αββείμ απυ μνεία ηνφζηαθθμ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ ζημ Βυνεζμ θυθμ (εζη. 75s4) ημ ιμκα-

δζηυ υπςξ παναηηδνίγεηαζ ακαηημνζηυ ακηζηείιεκμ απυ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 (Catling, 

1977α: 410, 2009: 293-294) ηαζ έκα ηιήια απυ ζηέθεπμξ πνοζήξ πενυκδξ ζε ΤΔ ΗΗΗΑ-

Β επζπχζεζξ (Catling, 1973-1974: 305, 2009: 268-269).
145

 Δπίζδξ, ανέεδηακ δφμ ιυκμ 

θαημεζδείξ ζθναβζδυθζεμζ. Έκαξ απυ ηυηηζκμ ίαζπδ ιε πανάζηαζδ ανζεκζηχκ πνμαά-

ηςκ ή αζβχκ (S2) (εζη. 75) ιε πανάθθδθα ζε ζθναβίδεξ ΤΜ ΗΗ/ΗΗΗΑ ηφπμο (απυ ημκ α-

πμννζιιαηζηυ ζςνυ ΒΑ ημο Μεβάνμο 2 ιε ΤΔ ΗΗΗΑ-Β οθζηυ) (Catling, 1975α: 84. 

2009: 296-298) ηαζ ηιήια εκυξ αηυια απυ ζάνδζμ ιε πζεακή πανάζηαζδ ηαφνμο (S1) 

απυ ηδ ΤΔ ΗΗ/ΗΗΗΑ εειεθίςζδ ημο Κηζνίμο Β (εζη. 75) (Catling, 2009: 296).  

ζμκ αθμνά ηδκ ζδζμηηδζία ηαζ δζαηίκδζδ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ ηα ζημζ-

πεία θίβα. Έκα υζηναημ θααήξ ηθεζζημφ αββείμο ιε ζδιείμ ηεναιέα, ημ μπμίμ εκημπί-

ζηδηε επζθακεζαηά ζημ θυθμ ημο Αεημφ, δεκ πνμκμθμβείηαζ ιε αηνίαεζα (Catling, 

                                                 
143

 Βθ. ηαζ 3.3.2.2. «Δπαθέξ-ακηαθθαβέξ», ζεθ. 142. 

144
 Ζ πανμοζία εζδςθίςκ ανιάηςκ, ηαφνςκ ηαζ εκυξ ιεβάθμο βοκαζηείμο παναπέιπμοκ ζε θαηνεοηζηέξ 

πναηηζηέξ ζημκ μζηζζιυ. Ζ ανπαζμθμβζηή ημοξ, υιςξ, ζοκάθεζα δεκ επζηνέπεζ ηδκ ηαφηζζδ ζοβηεηνζιέ-

κςκ ηέημζςκ πχνςκ. ηζξ ακαζηαθέξ ημο 2005, ημκηά ζημ ανπασηυ ζενυ, δζαπζζηχεδηακ ΤΔ επζπχζεζξ, 

αθθά δεκ ηεηιδνζχκεηαζ δ φπανλδ ζημ ζδιείμ ιοηδκασημφ ζενμφ πχνμο ή ακάθμβμο ηηίζιαημξ (Catling, 

2009: 83-84, 207, 247, 272-280). 

145
 πεηζηέξ ακαθφζεζξ έδεζλακ υηζ δεκ είκαζ ηαεανυξ πνοζυξ (Catling, 2009: 269). 
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2009: 287-288). Γφμ ιυθζξ πήθζκα ηειάπζα έπμοκ ακαβκςνζζηεί ςξ ζθναβίζιαηα ζημ 

ζηυιζμ αββείςκ απυ ημ Μέβανμ 3, ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ. Σμ έκα απυ αοηά έπεζ εκκέα α-

πμηοπχιαηα ζθναβίδαξ ιε δοζδζάηνζηδ πανάζηαζδ ακηζεεηζηχκ γχςκ, ιμηίαμ ημ μ-

πμίμ λεηίκδζε κα ακαπηφζζεηαζ ζηδκ ιοηδκασηή ιζηνμβθοπηζηή ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ 

θάζδ (Catling, 2009: 289-291). 

Χξ πνμξ ηζξ «αζμηεπκζηέξ» ενβαζίεξ πμο ηεθμφκηακ ζημκ μζηζζιυ ηα δεδμιέκα 

δεκ είκαζ ζαθή. Σειάπζα απυ ιενζηά ηαθμφπζα βζα ηδκ ηαηαζηεοή πάθηζκςκ ζηεοχκ, 

έκα αηνμθφζζμ θοζενμφ ηαζ έκα πάθηζκμ ζφνια βζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ ιενχκ ηαθμοπζμφ 

απμηεθμφκ ηα ιυκμ δεδμιέκα ιεηαθθμονβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β, ηα 

μπμία εα ιπμνμφζακ κα απμηεθμφκ ηαηάθμζπα ιενζηήξ ιυκμ εκαζπυθζζδξ μνζζιέκςκ 

ηεπκζηχκ. Δπζπνμζεέηςξ, πάθηζκεξ αζπιέξ αεθχκ, εναφζιαηα ενβαθείςκ, ιαπαζνζχκ, 

ηιήια πείθμοξ πάθηζκμο ζηεφμοξ, αδζάβκςζηα πάθηζκα ιζηνμακηζηείιεκα, ηαεχξ ηαζ 

ημ ηιήια πνοζμφ ζφνιαημξ πμο πνμακαθένεδηε (Catling, 1973-1974: 305, 311. 

1975α: 84, 1976: 79) δεκ είκαζ βκςζηυ εάκ ηαηαζηεοάζηδηακ ζημ ίδζμ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 

ή ακ απμηεθμφκ εζζδβιέκα ακηζηείιεκα. οκαθείξ ή άθθμζ ενβαζηδνζαημί πχνμζ δεκ 

έπμοκ εκημπζζηεί βζα ηδκ πενίμδμ αοηή ζηδκ ενεοκδεείζα μζηζζηζηή πενζμπή. 

ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ2 θάζδ παναηδνείηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ εβηαηάθεζρδ ηδξ εβηαηά-

ζηαζδξ. Σμ Μέβανμ 3 ηαηαζηνέθεηαζ απυ πονηαβζά ηαζ εβηαηαθείπεηαζ, υπςξ επίζδξ μ 

ακαθδιιαηζηυξ ημίπμξ, ηα ηηίνζα Α ηαζ Β ζημ θυθμ ημο Αεημφ ηαζ μνζζιέκεξ μζηίεξ 

ζημ Βυνεζμ θυθμ, μζ μπμίεξ ζχγμκηαζ ελαζνεηζηά απμζπαζιαηζηά. Μία ημοθάπζζημκ 

απυ ηζξ αζηίεξ θαίκεηαζ υηζ είκαζ δ ζεζζιζηή δναζηδνζυηδηα (Catling, 1973-1974: 311. 

1975α: 265).  

Δθάπζζηα ηαζ απμζπαζιαηζηά είκαζ ηα μζηζζηζηά ηαηάθμζπα ηδξ ιεηαααηζηήξ 

θάζδξ ΤΔ ΗΗΗΒ2/ΗΗΗΓ1, ηονίςξ ζηδ κυηζα πθαβζά ημο Πνμθήηδ Ζθία
146

 ηαζ ζηδ αυνεζα 

ημο θυθμο ημο Αεημφ, εκχ αοηήκ ηδκ πενίμδμ εκηάζζεηαζ δ εβηαηάθεζρδ ηδξ ηαημίηδ-

ζδξ ζημ Βυνεζμ θυθμ (Catling, 1986: 207-208, 2009: 236-240). Κηίζια ζημ θυθμ ηςκ 

Μεβάνςκ δεκ μζημδμιείηαζ έπεζηα απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ2 θάζδ, έκδεζλδ ίζςξ ηδξ αθθαβήξ 

ζηδ δζμζηδηζηή μνβάκςζδ ημο μζηζζιμφ, ηαεχξ απυ ηδκ πενίμδμ αοηή έςξ ηδκ ηεθζηή 

εβηαηάθεζρδ ηδξ εέζδξ, δεκ εκημπίγμκηαζ εονήιαηα ζπεηζηήξ θεζημονβίαξ. 

Νμηζυηενα ημο Μεκεθάζμο, ηα ΤΔ ΗΗΗΑ-Β μζηζζηζηά ηαηάθμζπα ζηζξ ΝΓ οπχ-

νεζεξ ημο θυθμο Ακσθιαίο: Αγία Κσρηαθή 
(Α8)

 παναιέκμοκ αδδιμζίεοηα. ηδκ επζ-

βναιιαηζηή ακαζηαθζηή έηεεζδ ακαθένμκηαζ δφμ μζημδμιζηέξ θάζεζξ, ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ2 

                                                 
146

 Πνυηεζηαζ βζα ημ ΝΓ άηνμ ημο πθαηχιαημξ ιε ημ ανπασηυ ζενυ ηαζ ηα ιοηδκασηά Μέβανα 1-3. 
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ηαζ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ1-2, ακηίζημζπα. Οζ ημίπμζ έπμοκ πάπμξ πενίπμο 0,60ι. ηαζ ζχγμκηαζ ζε 

φρμξ έςξ 0,60ι. (εζη. 86). φιθςκα ιε ηζξ εηηζιήζεζξ ημο ακαζηαθέα δζαθαίκεηαζ ζο-

κέπεζα ηαημίηδζδξ ημο πχνμο, πςνίξ δζαημπέξ, ααειζαία επέηηαζδ αοημφ ηαζ ακαπνμ-

ζανιμβή ζηδκ μνβάκςζδ ημο πχνμο (πονυπμοθμξ, 1981α: 128), πανυθμ πμο ηα υνζα 

ηδξ ΤΔ μζηζζηζηήξ εβηαηάζηαζδξ δεκ είκαζ βκςζηά. 

ηδκ ημνοθή, ςζηυζμ, ηδξ ίδζαξ εέζδξ, ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ ακαθένεηαζ δ 

ίδνοζδ εκυξ ιοηδκασημφ ζενμφ (Demakopoulou, 2009α: 123). φιθςκα ιε ηζξ δζαθμ-

νεηζηέξ ενιδκείεξ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ δεδμιέκςκ, έπεζ εκηαπεεί ζε πμζηίθμοξ ηφπμοξ 

ζενχκ ηδξ ΜΔΥ ηαζ ΤΔΥ, ιερό τφρίς οικοδομικά λείυανα, αγροηικό ιερό, ιερός περίβο-

λος / ιερό κορσθής ηαζ σπαίθριο ιερό (Φάθηδ, 1996-1997: 288-289). Κηζνζαηά ή άθθα 

ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα ηδξ πενζυδμο δεκ έπμοκ εκημπζζηεί, εκχ υθα ηα εονήιαηα 

πνμένπμκηαζ απυ δζαηαναβιέκεξ επζπχζεζξ ή δζαζημνπζζιέκεξ επζθακεζαηέξ ζοβηε-

κηνχζεζξ, ακάιεζηηα ιε ακαεήιαηα ημο ιεηέπεζηα ζενμφ ημο Απυθθςκα (Γεςνβμοθά-

ηδ, 1988: 377). 

Δκημπίζηδηακ 145 πήθζκα εζδχθζα, εθάπζζηδ ηεναιζηή ηαζ έκα πήθζκμ ζθμκδφ-

θζ, υθα ιοηδκασηά. Σα εζδχθζα δζαηνίκμκηαζ ζε έλζ ηαηδβμνίεξ, 2 εναφζιαηα απυ πή-

θζκα ακενςπυιμνθα εζδχθζα ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ (εζη. 87), 74 ηφπμο Φ, 2 ζππέςκ, 32 

ιεβάθα γςυιμνθα ηνμπήθαηα (ηαφνμζ ή αμμεζδή ηαζ 2 άθμβα) (εζη. 88), 32 ιζηνά γςυ-

ιμνθα πεζνμπμίδηα (αμμεζδή, ίππμζ, ζηφθμζ, πνυααηα, εθάθζα) (εζη. 89), 4 πηδκά (εζη. 

90) (Demakopoulou, 2009α: 96). Σα θίβα υζηναηα πμο ανέεδηακ ακήημοκ ζε ηναηή-

να, ηφθζηα, ανφηαζκα, ζηφθμ Ποηκμφ νοειμφ ηαζ ζε έκα πζεακχξ νοηυ ημο Δζημκζζηζ-

ημφ νοειμφ.
147

 Κακέκα απυ ηα παναπάκς εονήιαηα δεκ ήηακ απακεναηςιέκμ ή ζε 

ζοκάθεζα ιε ηέθνα ή μζηά γχςκ ηςκ ακηίζημζπςκ πνυκςκ, χζηε κα παναπέιρμοκ ζε 

ζοκαθείξ ηεθεημονβζηέξ πναηηζηέξ (Γεςνβμοθάηδ, 1988: 376-377. Φάθηδ, 196-1997: 

293).  

Απυ ηδκ πθδεχνα ηςκ ιεηάθθζκςκ ακηζηεζιέκςκ πμο εκημπίζηδηακ ζηδκ ημ-

νοθή ημο θυθμο ζπεδυκ ηακέκα δεκ ηαοηίγεηαζ ςξ ιοηδκασηυ. Νεχηενεξ, ςζηυζμ, ιε-

θέηεξ ημο οθζημφ εεςνμφκ πζεακυ δφμ πάθηζκεξ αζπιέξ δυναημξ, μζ μπμίεξ έςξ πνυηζκμξ 
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 Ανπζηά, εκημπίζηδηακ ηέζζενα εζδχθζα πηδκχκ, απυ ηα μπμία ιυκμ ημ έκα οπάνπεζ ζήιενα, εκχ δζά-

θμνα υζηναηα ημο Ακαηημνζημφ νοειμφ, πμο πενζβνάθεζ μ Wace ςξ πνμενπυιεκα απυ ημ πχνμ ημο 

ιοηδκασημφ ζενμφ, ιάθθμκ πνμένπμκηαζ απυ ημκ εμθςηυ ημο Βαθεζμφ 
(Α11)

, ηα μπμία ηαηά θάεμξ ανέεδ-

ηακ, πςνίξ έκδεζλδ, ακάιεζα ζηα εονήιαηα ημο Αιοηθαίμο 
(Α8)

 (Γδιαημπμφθμο, 1982: 40-42, 66). 
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παναηηδνίγμκηακ πνςημβεςιεηνζηέξ, κα πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ ΤΔ πενίμδμ (Calligas, 

1992: 41).
148

 

Ζ ίδνοζδ ημο ζενμφ ημπμεεηείηαζ πνμκζηά ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ ιε δζάνηεζα έςξ ηαζ 

ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ, αάζεζ ηςκ εονδιάηςκ. ηδκ ηεθεοηαία θάζδ, δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε πθδ-

εοζιζαηή αφλδζδ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ εέζδξ, πνμκμθμβμφκηαζ ηα πενζζζυηενα 

ακενςπυιμνθα ηαζ γςυιμνθα εζδχθζα (Γδιαημπμφθμο, 1982: 105. Γεςνβμοθάηδ, 

1988: 377). ηα πνςζιυηενα, ΤΔ ΗΗΗΒ2, ακήημοκ μνζζιέκα απυ ηα ιζηνά πεζνμπμίδηα 

γςυιμνθα, ηαεχξ ηαζ ηα δφμ εναφζιαηα απυ ζζάνζεια βοκαζηεία ιεβάθα εζδχθζα, εη 

ηςκ μπμίςκ ημ έκα πζεακυκ είπε θοζζηυ ιέβεεμξ. Σα ηεθεοηαία εκηάζζμκηαζ ζηδκ ίδζα 

ηαηδβμνία ηςκ ΤΜ Η/ΤΔ ΗΗ πήθζκςκ αβαθιάηςκ απυ ημ ζενυ ηδξ Κέαξ.  

Σα αβάθιαηα απυ ημ Αιοηθαίμ 
(Α8)

, απυ ηα μπμία ζχεδηε ημ άκς ηιήια βοκαζ-

ηείαξ ηεθαθήξ ιε πυθμ (εζη. 87α) ηαζ εκυξ πενζμφ πμο ηναηάεζ ηφθζηα (εζη. 87α), οπμ-

ζηδνίγεηαζ υηζ απεζηυκζγακ εευηδηεξ, θυβς ημο παναηηδνζζηζημφ πυθμο ζημ έκα 

εναφζια ηαζ ημο ιζηνμφ θζδζμφ ζημ επάκς ιένμξ ημο πενζμφ. Ζ απυδμζδ ηςκ ζςγυιε-

κςκ άκς παναηηδνζζηζηχκ ημο πνμζχπμο ιε ημκ πυθμ έπεζ μιμζυηδηεξ ιε ηδ θεοηή 

εεά απυ ημ Θνδζηεοηζηυ Κέκηνμ Μοηδκχκ, υπμο εκημπίζηδηε ηαζ πήθζκμ μιμίςια 

θζδζμφ (Demakopoulou, 2009α: 97).   

Ζ φπανλδ, ςζηυζμ, ημο ζοβηεηνζιέκμο ζενμφ έπεζ αιθζζαδηδεεί, ενιδκεφμκηαξ 

ηα ιοηδκασηά εονήιαηα ςξ δεοηενεφμοζα απυεεζδ ζημ θυθμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

μζημδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ιεηαθμνάξ πχιαημξ βζα ηδ δδιζμονβία ακαααειμφ 

ζηα ηέθδ ημο 6μο αζ. π.Υ. (Calligas, 1992: 39-40). Σα εζδχθζα ηαζ δ υπζ ζδζαίηενα ζδ-

ιακηζηή ηεναιζηή οπμζηδνίγεηαζ υηζ πνμένπμκηαζ ιάθθμκ απυ επζπχζεζξ ημκηζκμφ μζ-

ηζζηζημφ ζενμφ (Mountjoy, 1999: 246). Ζ Κ. Γδιαημπμφθμο δεκ ζοιθςκεί, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μ ααειυξ δζαηήνδζδξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ εονδιάηςκ δεκ πανα-

πέιπεζ ζε ιία ηέημζα δζαδζηαζία. Σδκ απμοζία ανπζηεηημκζηχκ ηαηαζηεοχκ ηδκ αζηζμ-

θμβεί ιε ηδκ εηδμπή ηδξ ηαηαζηνμθήξ ημοξ απυ ηδκ μζημδυιδζδ ηςκ ζζημνζηχκ 

πνυκςκ ή ηδξ φπανλδξ οπαίενζμο ζενμφ πχνμο, υπςξ ζημ Καθαπυδζ ηαζ ζημ πχνμ ημο 

Απυθθςκμξ Μαθεάηα ζηδκ Δπίδαονμ (Demakopoulou, 2009α: 102-103). 

Ζ ειαέθεζα ημο πζεακμφ αοημφ ζενμφ δεκ είκαζ ζαθχξ ηεηιδνζςιέκδ. Ο ημπζ-

ηυξ ημο παναηηήναξ είκαζ αέααζμξ, ηαεχξ ίδζμο ηφπμο ηαζ πμζυηδηαξ εζδχθζα (εζη. 86) 

εκημπίζηδηακ ζηα μζηζζηζηά ηαηάθμζπα ζημοξ πνυπμδεξ ημο θυθμο, υπμο πζεακυηαηα 
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 ε πνυζθαημ άνενμ βζα ημ ζενυ δ Γδιαημπμφθμο δεκ ακαθένεζ ηάηζ ζπεηζηυ, πανά ιυκμ υηζ ηα εονή-

ιαηα ήηακ απμηθεζζηζηά πήθζκα (Demakopoulou, 2009α: 96). 
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ανζζηυηακ ΤΔ ΗΗΗ μζηζζιυξ (πονυπμοθμξ, 1981α: 129). Ζ Κ. Γδιαημπμφθμο δεκ απμ-

ηθείεζ ηδκ εηδμπή κα απμηεθμφζε ημζκυ ζενυ ηςκ ημζκμηήηςκ ηδξ ηεκηνζηήξ ημζθάδαξ 

ημο Δονχηα (Γδιαημπμφθμο, 1982: 80). 

Χξ πνμξ ηζξ ημζκςκζηέξ πνμεηηάζεζξ ημο ζενμφ, ζε ακηίεεζδ ιε εηείκμ ημο Κο-

κυνηζμο υνμοξ, δεκ οπάνπμοκ ιεηαθθζηά ακαεήιαηα μπθζζιμφ ηαζ ηνδημιοηδκασηχκ 

ενδζηεοηζηχκ ζοιαυθςκ (δζπθμί πεθέηεζξ), ακηζηείιεκα  ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

πανμοζία ημζκςκζηήξ εθίη (Whittaker, 2002: 154). Ζ ακαβκχνζζδ δφμ πάθηζκςκ ΤΔ 

αζπιχκ δυναημξ (Calligas, 1992: 41) ίζςξ οπμδεζηκφεζ ηάηζ ακάθμβμ, ακ ηαζ απαζηείηαζ 

ηαθφηενδ πνμκμθυβδζδ ηαζ πενζζζυηενα ακάθμβα δεδμιέκα.
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 Πνυζθαηα, δ Κ. Γδ-

ιαημπμφθμο δζαηφπςζε ηδκ άπμρδ υηζ ημ ζενυ ζημ θυθμ ηδξ Αβίαξ Κονζαηήξ δεκ απμ-

ηεθεί έκα ιζηνυ αβνμηζηυ ζενυ, αθθά ημ εκηάζζεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ιεβάθςκ 

ενδζηεοηζηχκ ηέκηνςκ ζε ακαηημνζηέξ ή άθθεξ ζδιακηζηέξ εέζεζξ. Ακαβκςνίγεζ ζηζξ 

δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ πήθζκςκ ακαεδιάηςκ ηδκ φπανλδ δζαθμνεηζηχκ ημζκςκζηχκ 

μιάδςκ, μζ μπμίεξ υιςξ δζαηνίκμκηαζ βζα πνχηδ θμνά ηαηά ηδκ επυιεκδ πενίμδμ, ηδκ 

ΤΔ ΗΗΗΓ (Demakopoulou, 2009α: 102).
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Ζ ίδνοζδ εκυξ ζενμφ ζηδ εέζδ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 ζοκεπάβεηαζ ηδκ 

φπανλδ ζενέςκ επζθμνηζζιέκςκ ιε ηδκ θεζημονβία ημο πχνμο ηαζ ηδκ ηέθεζδ ηςκ δζα-

θυνςκ δνςιέκςκ. Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ, μζ βναπηέξ πδβέξ ηδξ πενζυδμο (πζκαηίδεξ 

Γναιιζηήξ Β) πανέπμοκ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ορδθή ημζκςκζηή ηαζ μζημ-

κμιζηή εέζδ ηςκ πνμζχπςκ ηδξ θαηνείαξ, ζοπκά ειπθεηυιεκςκ ιε ηδ αζμηεπκζηή πα-

ναβςβή (Lupack, 2008). Γοζηοπχξ, βζα αοηυ ημ ιμκαδζηυ ιέπνζ ζηζβιήξ ιοηδκασηυ 

ζενυ ηδξ Λαηςκίαξ, δεκ οπάνπμοκ πενζζζυηενα ζημζπεία. Δονήιαηα απυ ημκ μζηζζιυ 

ζημοξ πνυπμδεξ ημο ίδζμο θυθμο, ηαεχξ ηαζ απυ άθθεξ πενζμπέξ υπςξ ημο Ξδνμηαιπί-

μο κμηζυηενα πμο εα ακαθενεεί αημθμφεςξ, είκαζ πζεακυκ κα δζαθςηίζμοκ ζημ ιέθθμκ 

ηδκ ανπαζμθμβζηή εζηυκα βζα ηδκ εέζδ ηςκ ακενχπςκ ημο ζενμφ ζημκ ημζκςκζηυ ζζηυ 

ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημο Αιοηθαίμο, αθθά ηαζ βεκζηυηενα βζα ηδ Λαηςκία. 

Νμηζυηενα, δ επζθακεζαηή δζαζπμνά ηδξ ηεναιζηήξ ζηδ εέζδ Άγηος Βαζίιεηος 

(Α14)
 Ξδνμηαιπίμο οπμδεζηκφεζ έκακ ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ μζηζζιυ, μ μπμίμξ ελαπθχκεηαζ πένα 

απυ ημκ ηεζπζζιέκμ θυθμ (εζη. 125α). Ζ πμζυηδηα ηδξ ηεναιζηήξ είκαζ άθεμκδ, ηονίςξ 

ηςκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζεςκ, ιε ηφθζηεξ, ζηφθμοξ, ηναηήνεξ, πνυπμοξ ηαζ πζεαιθμνείξ, 
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 ηδκ ακάθοζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δμιχκ, ιέζς ηςκ ηαθζηχκ πναηηζηχκ ηςκ Σαθζηχκ Κφηθςκ Α ηαζ 

Β, δ πανμοζία ιυκμ ημο δυναημξ ζε εκηαθζαζιμφξ εεςνείηαζ υηζ ακηζηαημπηνίγεζ ηζξ ηαηχηενεξ ηάλεζξ 

ηςκ πμθειζζηχκ (Graziadio, 1991: 421-422). 

150
 Βθ. ζπεηζηά 3.3.3.1. «Οζηζζιμί», ζεθ. 147. 
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ηαεχξ ηαζ έκα εζδχθζμ ηφπμο Φ ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ςξ ιεβαθφηενςκ δζαζηάζεςκ απυ 

ηα ακηίζημζπα ημο πνμακαθενεέκημξ ζενμφ ζημ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 (Water-

house and Hope Simpson, 1960: 80-81. Banou, 1996-1997: 19-20). 

Ηδζαίηενα ζδιακηζηή ακαηάθορδ ηδξ ζςζηζηήξ ακαζηαθήξ ζε απμεέηδ ηδξ ΤΔ 

ΗΗΗ πενζυδμο, ζηδ ΒΓ πθαβζά ημο θυθμο, απμηεθεί εναφζια πήθζκδξ πζκαηίδαξ ιε 

Γναιιζηή Β βναθή, θοθθμεζδμφξ, αιθίβναθδξ, ιε ακαθμνά ζε ιεβάθμ ανζειυ εβπεζνζ-

δίςκ. Γφμ αηυιδ εναφζιαηα εκημπίζηδηακ επζθακεζαηά, ημκηά ζημκ απμεέηδ, απυ ηα 

μπμία ημ έκα ακήηεζ ζε θοθθυζπδιδ πζκαηίδα ιε ακαθμνά ζημ εεκζηυ υκμια Ίζειζα 

ηαζ ημ ηνίημ ζε ζεθζδυζπδιδ πμο ακαθένεηαζ ζε οθακηά ηαζ ακαβκςνίγεηαζ ημ υκμια 

Ακηίμπμξ (εζη. 132). Δκηυξ ημο απμεέηδ ανέεδηακ, επίζδξ, ιζηνά εναφζιαηα ημκζάια-

ημξ, ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ ηαζ ζδιακηζημφ πάπμοξ ιε βναπηή ηυζιδζδ ηοακχκ ηαζ 

ενοενχκ ηαζκζχκ, άθεμκδ ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-ΗΗΗΓ1 θάζδξ, ηειάπζα μνείαξ ηνο-

ζηάθθμο, ρήθμζ ηαζ εναφζιαηα εζδςθίςκ ηφπμο Φ, βοκαζηείμο θοζζμηναηζημφ ηαζ 

γςυιμνθμο ηδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ (Θένιμο, 2009, 24 Μαΐμο. Σανάκημο, 2009, 28 

Απνζθίμο).  

Οζ παναπάκς πζκαηζδέξ απμηεθμφκ ιμκαδζηυ εφνδια ζηδ Λαηςκία, ημ μπμίμ 

οπμδεζηκφεζ ηδ πνήζδ ηδξ Γναιιζηήξ Β βναθήξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ μζημκμιζηχκ ηαζ 

δζμζηδηζηχκ θεζημονβζχκ, ηαηά ακαθμβία ηςκ βκςζηχκ ακαηημνζηχκ ηέκηνςκ ζηδκ 

οπυθμζπδ Πεθμπυκκδζμ, ηδ ηενεά Δθθάδα ηαζ ηδκ Κνήηδ. Ζ ακαθμνά πμθοάνζειμο 

επίγςζημο μπθζζιμφ ηαζ οθακηχκ, είηε πνυηεζηαζ βζα ημπζηά παναβυιεκα πνμσυκηα, 

είηε βζα εζζαβςβέξ, ιανηονμφκ ηδκ φπανλδ εκυξ ηαίνζμο μζηζζηζημφ ηέκηνμο. Οπςζδή-

πμηε, ημ πανάδεζβια απυ ηδ Γοηζηή Οζηία ηςκ Μοηδκχκ ιε ανπεία ηαηαβναθήξ πνμσυ-

κηςκ, πζεακυηαηα υπζ άιεζα ζπεηζγμιέκςκ ιε ημ ακάηημνμ (Dickinson, 1982: 136), 

ηαεζζηά ακαβηαία ηδκ ακαζηαθζηή ένεοκα ηδξ εέζδξ, πνμημφ ακαβκςνζζηεί ζε αοηήκ a 

priori έκα ακαηημνζηυ ζοβηνυηδια (ακ ηαζ δ εέζδ ζε ηεζπζζιέκμ φρςια ζοκδβμνεί 

πνμξ ηάηζ ηέημζμ). 

ηα κέα ζημζπεία απυ ημκ μζηζζιυ, ημο 2010, εηηυξ απυ ηα ζδιακηζηά ΜΔ ΗΗΗ/ 

πνχζια Μοηδκασηά εονήιαηα, ακαθένεηαζ δ απμηάθορδ ηηζνίμο (Κηίριο Β) (εζη. 129) 

απυ ηζξ επζπχζεζξ ημο μπμίμο πνμέηορακ ελαζνεηζηά δείβιαηα ημζπμβναθζχκ ιε ακηνζ-

ηή, βοκαζηεία ιμνθή ηαεχξ ηαζ ηιήια εκυξ άνιαημξ (εζη. 130α-β) (Ένβμκ, 2010: 38). 

Απεζηυκζζδ άνιαημξ ζηδκ Λαηςκία οπάνπεζ ιυκμ ζηδκ ιζνημβθοπηζηή, ζε ζβναβζδυθζ-

εμοξ απυ ημκ εμθςηυ ημο Βαθεζμφ (εζη. 1051,11,30). Γεκζηυηενα ημ άνια βζα ηδκ Μοηδ-

καζηή επμπή είηε ςξ αοηυ ηαεαοηυ εφνδια είηε ηαζ ςξ απεζηυκζζδ έπεζ οπμζηδνζπεεί 

υηζ ακηζηαημπηνίγεζ ακχηεννεξ ημζκςκζηέξ ή ζηναηζςηζηέξ μιάδεξ (Schon, 2007: 139-
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142). Οπςζδήπμηε πνεζάγεηαζ κα οπάνλεζ πνμκμθμβζηή έκηαλδ ηςκ ημζπμβναθζηχκ 

ζπαναβιάηςκ (δεκ οπάνπεζ ζηδκ πνχηδ πνμηαηανηζηηή ακαθμνά) βζα κα εκηαπεμφκ ζε 

έκα ημζκςκζηυ-ζζημνζηυ πθαίζζμ. 

Απυ ηδκ άθθδ, ημκηά ζημκ Λαηςκζηυ ηυθπμ, μ μζηζζιυξ ημο Αγίοσ ηεθάλοσ 

(Α23)
 εεςνείηαζ υηζ απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΑ θάζδ ηαζ έπεζηα ζηαδζαηά παναηιάγεζ. Σα ΤΔ 

ΗΗΗΑ-Β μζηζζηζηά ηηίζιαηα πενζμνίγμκηαζ ζηα ΝΓ ημο θυθμο (εζη. 161), πςνίξ κα έπμοκ 

ζδζαίηενεξ ηαηαζηεοαζηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. Δπζζδιαίκμκηαζ ιυκμ ιζηνέξ επζ-

ζηεοέξ ζε αοηά, θίβμ πνζκ ηδκ ιενζηή ηαηαζηνμθή ηδξ εέζδξ απυ πονηαβζά, ζημ ηέθμξ 

ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ2 (Janko, 2008: 596-597). 

Γεκ ακαβκςνίγμκηαζ ελεζδζηεοιέκμζ πχνμζ θεζημονβζχκ, εκχ παναηδνείηαζ α-

πμοζία αβκφεςκ ηαζ πδκίςκ οθακηζηήξ, βζα πνχηδ θμνά ζημκ μζηζζιυ, πένακ εθάπζ-

ζηςκ ζθμκδοθζχκ (French and Janko, 2008: 448-450). Άναβε, ημ «ανκδηζηυ» αοηυ 

εφνδια ζδιαίκεζ ηδκ απμοζία ηςκ ακάθμβςκ πχνςκ οθακηζηήξ εκηυξ ημο μζηζζιμφ, 

οπμδεζηκφμκηαξ ιία ελεζδζηεοιέκδ ενβαζία πμο ηεθείηαζ εηηυξ αοημφ; Ή υηζ ζημ πθαί-

ζζμ ηδξ παναηιήξ ηδξ ημζκυηδηαξ παφεζ / ιεζχκεηαζ δ παναβςβή οθακηχκ; Πνζκ ηδκ 

απμδμπή μπμζαζδήπμηε ενιδκείαξ, είκαζ ακαβηαίμ κα θδθεεί οπυρδ ημ ιζηνυ πμζμζηυ 

ημο ακαζηαιιέκμο μζηζζιμφ ηαζ ημ εκδεπυιεκμ ηδξ πθαζιαηζηήξ απμοζίαξ ηέημζςκ 

οθακημονβζηχκ ενβαθείςκ, αθθμζχκμκηαξ έηζζ ηδκ πναβιαηζηή εζηυκα ηδξ μζημκμιίαξ 

ηαζ παναβςβήξ, ημοθάπζζημκ ζημκ ημιέα αοηυ. 

Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ ηα ζημζπεία δεκ είκαζ ζηακμπμζδηζηά βζα ημ πχξ ακηζιε-

ηςπίζηδηε ηαζ πχξ εκδεπμιέκςξ επδνέαζε ηδκ ημζκςκζηή δμιή δ ηαηαζηνμθή ηαζ πζ-

εακή εβηαηάθεζρδ ιένμοξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. Νέα ηηίζιαηα δεκ παναηδνμφκηαζ, πανά 

ιυκμ ηεναιζηή έςξ ηδκ επυιεκδ ΤΔ ΗΗΗΓ1 υπμο δζαπζζηχκμκηαζ κέα μζημδμιήιαηα ζημ 

θυθμ (Janko, 2008: 596-597). 

 

Σαθζηέξ Πναηηζηέξ 

Γεηαέλζ εέζεζξ έπμοκ απμηαθφρεζ ηαθζηά ηαηάθμζπα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β πενζυδμο 

ιε ημοθάπζζημκ 67 ηάθμοξ, ςξ επί ημ πθείζημκ πμθθαπθχκ εκηαθζαζιχκ (πίκ. 9). Χ-

ζηυζμ, έπμοκ εκημπζζηεί επζθακεζαηά ζημ κμιυ ηδξ Λαηςκίαξ πμθθέξ πενζζζυηενεξ 

εέζεζξ ιε ζοζηάδεξ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ πζεακυηαηα ηδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ, ημοθά-
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πζζημκ ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ, αάζεζ ηδξ ηεναιζηήξ πμο εκημπίζηδηε ημκηά ζε αοηά (πίκ. 

5).
151

 

Με ελαίνεζδ ημοξ ηάθμοξ απυ ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 ηαζ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ηα-

κέκαξ άθθμξ δεκ έπεζ δδιμζζεοεεί πθήνςξ. Ζ έθθεζρδ αοηή, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ια-

ηνυπνμκδ πνήζδ ηαζ ηδ ζφθδζδ ιεβάθμο ανζειμφ αοηχκ, δεκ επζηνέπεζ κα 

δζαηοπςεμφκ πζμ εζδζηά εέιαηα βζα ηζξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ημοξ πνμ-

εηηάζεζξ, πένακ ηδξ απθήξ δζαπίζηςζδξ ηοπμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηάθςκ ηαζ ε-

καπμεεηζιέκςκ ζε αοημφξ ακηζηεζιέκςκ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β πενζυδμο δ πνήζδ ημο εμθςημφ ηάθμο ζηδ 

Λαηςκία δεκ είκαζ αδζαιθζζαήηδηα απμδεηηή. Ο εμθςηυξ ημο Βαθεζμφ 
(Α11)

 παφεζ κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδ. Οζ ζοκμθζηά 11 ηέημζμο ηφπμο ηάθμζ ηςκ κεηνμ-

ηαθείςκ Βούρβοσρα: Αλάιευε-Α ιόθος 
(Α2)

 (9) ηαζ Άρλα: Αρθίλα 
(Α18) 

(2), εκηάζ-

ζμκηαζ απυ μνζζιέκμοξ ιεθεηδηέξ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ηηζζηχκ ηοηθζηχκ ηάθςκ.
152

 

Έκαξ πζεακυκ εμθςηυξ εκημπίγεηαζ ζηδ εέζδ Μασροβούλη-Ν ιόθος 
(Α24)

. Χζηυζμ ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ζςζηζηήξ ακαζηαθήξ ημο ηάθμο είκαζ πεκζπνά. Ζ δζαηαναβιέκδ 

ζηνςιαημβναθία ηαζ δ πανμοζία ΠΔ ηεναιζηήξ δοζπεναίκμοκ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ 

ηαθζηχκ ηαηαθμίπςκ (Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 118. Banou, 2000: 184).  

ημ κεηνμηαθείμ Βούρβοσρα: Αλάιευε-Α ιόθος 
(Α2)

 μζ ζοβηεηνζιέκμζ ιζηνμί  

ηάθμζ ζοκεπίγμοκ κα ανίζημκηαζ ζε πνήζδ απυ ηδκ ΤΔ Η ή ΗΗ θάζδ. Γοζηοπχξ, δεκ ο-

πάνπμοκ ζαθείξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημοξ εκηαθζαζιμφξ ηδξ χνζιδξ Μοηδκασηήξ 

επμπήξ.
153

 

Γζα ημοξ δφμ, ημοθάπζζημκ, κέμοξ εμθςημφξ ζηδ εέζδ Άρλα: Αρθίλα 
(Α18)

 ζηζξ 

Α πθαβζέξ ημο Σαΰβεημ, ΝΓ ηδξ πάνηδξ (εζη. 137), μζ ζοκμπηζηέξ ακαζηαθζηέξ εηεέ-

ζεζξ ζημ ΑΓ ηαζ ζηα ΠΑΔ πανέπμοκ εθάπζζηα ζημζπεία βζα ηα ηηενίζιαηα ηαζ ηζξ ηαθζ-

ηέξ πναηηζηέξ.
154

 ημκ ιεβαθφηενμ απυ αοημφξ, ιε δζάιεηνμ 6ι., απμηαθφθεδηακ 
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 Αλίγεζ κα επζζδιακεεί δ ακαθμνά ηδξ Υν. Γάθθμο υηζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ, ζηδ 

πενζυκδζμ Μαθέα, είκαζ μναημί πάκς απυ 100 εαθαιμεζδείξ ηάθμζ (Gallou, 2009: 88). Ζ δζάνηεζα πνή-

ζδξ δεκ απμηθείεηαζ ζε μνζζιέκμοξ απυ αοημφξ κα εκηάζζεηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδ ηαζ ζε άθθμοξ 

πνςζιυηενα (ΤΔ Η/ΗΗ), ζε ακαθμβία ιε ημοξ ενεοκδεέκηεξ ηάθμοξ ηδξ πενζμπήξ. 

152
 Βθ. ζπεηζηά οπμζ. 106 ζεθ. 98. ηδ ζοζηάδα ηδξ Άνκαξ: Ανηίκαξ 

(Α18)
 έπεζ ακαζηαθεί έκαξ αηυια 

ίδζμο ηφπμο ηάθμξ αθθά πνμκμθμβείηαζ βεκζηά ζηδκ ΤΔ πενίμδμ. 

153
 Βθ. ζπεηζηά 3.3.1.1. «Σαθζηέξ πναηηζηέξ», ζεθ. 98-99. 

154
 Ο O. Dickinson ημοξ ακαθένεζ ςξ ηοηθζημφξ ηηζζημφξ ηάθμοξ (Dickinson, 1982: 135). 
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πμθθέξ ακαημιζδέξ ιε ανηεηά ηηενίζιαηα, εη ηςκ μπμίςκ ακαθένμκηαζ ιυκμ αββεία, 

πάθηζκα ιαπαίνζα ηαζ έκαξ λονυξ (πονυπμοθμξ, 1982α: 111-112).
155

  

Ο ιζηνυηενμξ ηάθμξ πμο ακαζηάθδηε απυ ημκ Υν. Σζμφκηα (εζη. 137, ηθ.Α) 

έπεζ δζάιεηνμ 4,70ι., δνυιμ ιήη.2,65ι. ηαζ θίεζκμ πενίαμθμ, μ μπμίμξ ζοβηναημφζε ημ 

πςιάηζκμ ηφιαμ ηδξ ευθμο. Ζ ημζπμπμζία ηδξ ηεθεοηαίαξ, ηαηαζηεοαζηζηά, δεκ ήηακ 

ζδζαίηενα επζιεθδιέκδ. ηεθεηζηά ηαηάθμζπα εκημπίζηδηακ ζε ιζηνυ ζςνυ ανζζηενά 

ηδξ εζζυδμο ηαζ ζπεηζηά θίβα ηηενίζιαηα δζάζπανηα ζημ δάπεδμ. Ακαθένμκηαζ πέκηε 

ρδθίδεξ υνιμο απυ θεοηυ θίεμ, έκαξ δζάηνδημξ εθθεζρμεζδήξ θίεμξ πςνίξ ηυζιδζδ, 

ιζηνυ πάθηζκμ ηανθί, έκα πνοζυ ηυζιδια ζε ζπήια μζκμπυδξ «υιμζμκ πενίπμο ης εη 

Μεκζδίμο» ηαζ θίβα υζηναηα αββείςκ πζεακυκ απυ ζηφθμοξ ή ηφθζηεξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ 

θάζδξ (Σζμφκηαξ, 1889: 132-133. Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 128). 

Ο ηνίημξ εμθςηυξ, επίζδξ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ (δεκ ακαθένεηαζ δ δζάιεηνμξ) 

ηαζ υπζ ελαζνεηζηήξ ηαηαζηεοήξ ακαζηάθδηε απυ ημκ Γ. ςηδνζάδδ (εζη. 137, ηθΒ) ζε 

ιζηνή απυζηαζδ ζηα ΝΓ ημο πνμδβμφιεκμο. Γεκ οπάνπμοκ ζηακμπμζδηζηά ζημζπεία βζα 

ηα εονήιαηά ημο, πένακ ηδξ ακαθμνάξ θίβςκ μζηχκ ηαζ αββείςκ (ςηδνζάδδξ, 1910: 

277), υπςξ επίζδξ μνζζιέκςκ ΤΔ μζηνάηςκ βφνς απυ ημκ ηάθμ, δ ηαηάζηαζδ ηςκ μ-

πμίςκ δεκ επέηνερε ηαθφηενδ πνμκμθυβδζδ (Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 

128). 

Κακέκαξ απυ ημοξ ηάθμοξ δεκ λεπςνίγεζ βζα ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή ημο πμζυηδηα 

ζοβηνζηζηά ιε άθθμοξ εμθςημφξ ηδξ πενζυδμο απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ ή ιε ημκ εμθςηυ 

ημο Βαθεζμφ. Ακενςπμθμβζηή ιεθέηδ ηςκ ζηεθεηζηχκ ηαηαθμίπςκ δεκ οπάνπεζ. 

ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ακηζηείιεκςκ πμο είκαζ δδθςηζηά ημζκςκζηήξ εέζδξ ηαζ 

βμήηνμο, ιπμνεί κα ακαθενεεί ιυκμ ημ πνοζυ έθαζια, οπμδδθχκμκηαξ ιία ημοθάπζ-

ζημκ πθμφζζα (;) ηαθή ζημκ ηθΑ. Σα πάθηζκα ιαπαίνζα ηαζ μ λονυξ απυ ημκ ιεβαθφηε-

νμ εμθςηυ δεκ είκαζ ζαθέξ εάκ εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ημο μπθζζιμφ ή ηςκ 

ενβαθείςκ, ηαεχξ δεκ είκαζ βκςζηή δ ηοπμθμβία ημοξ (Cavanagh and Mee, 1998: 51. 

Lewartoski, 2000: 40).  

Μπμνεί, άναβε, δ οζμεέηδζδ ημο εμθςημφ ηφπμο απυ ηδκ ημζκυηδηα ηδξ Άνκαξ 

κα ζοκδεεεί ιε ιία κέα ημζκςκζηή εθίη ζηδκ πενζμπή;
156

 Ή ιήπςξ πνυηεζηαζ βζα ημζκή 
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 Ακάιεζα ζηα ακηζηείιεκα πμο ακαθένμκηαζ είκαζ ηαζ δφμ πενυκεξ ηςκ βεςιεηνζηχκ πνυκςκ (πονυ-

πμοθμξ, 1982α: 111-112) απυ πνμθακχξ ιεηαβεκέζηενδ πνήζδ ημο ηάθμο. 

156
 ηδ Γ πθαβζά ημο θυθμο Παζγμφθζα 

(Δ83)
, Α ημο εμθςημφ πμο ακέζηαρε μ Σζμφκηαξ, εκημπίζηδηακ ζε 

έηηαζδ 200×80ι. επζθακεζαηά υζηναηα απυ ηφθζηεξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ ηαζ άθεμκςκ πμκδνμεζδχκ αβ-

βείςκ, υπςξ πίεςκ ηαζ ιεβάθςκ ζηφθςκ (Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 128-129). 
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ηαθζηή επζθμβή ημο μζηζζιμφ, υπςξ ίζςξ ζηδ Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

; Μέ-

πνζ ζηζβιήξ δεκ έπμοκ εκημπζζηεί ηάθμζ άθθμο ανπζηεηημκζημφ ηφπμο. Απέκακηζ ζπεδυκ 

απυ ηδ ζοζηάδα ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ηάθςκ, ζημ φρςια Άρλα: Γέραθας 
(Δ82)

, ακα-

θένμκηαζ ίπκδ δφμ αηυιδ εμθςηχκ, επίζδξ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ (Waterhouse and Hope 

Simpson, 1961: 128-129). Δάκ ζζπφεζ ηάηζ ηέημζμ, δ επζθμβή δδθαδή ημο εμθςημφ ηφ-

πμο ζοκμθζηά απυ ηδκ ημζκυηδηα, ηυηε ημ πνοζυ έθαζια ζημκ ιεβαθφηενμ ηάθμ πζεα-

κυκ οπμδεζηκφεζ ιζα ημζκυηδηα ζενανπζηά δμιδιέκδ, υπμο άημια «μζημκμιζηά» ζζπονά 

ή ζδζαίηενδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ, ακελανηήηςξ ηςκ οθζηχκ αβαεχκ πμο δζέεεηακ εκ γςή, 

(Sjöberg, 2004: 21-22) επζθέβμκηαζ κα εκηαθζαζημφκ ιε πθμοζζυηενμ ηνυπμ. 

Ανηεηά κμηζυηενα ζηδκ πεδζάδα ημο Έθμοξ, ζηδ εέζδ Άγηος Δσζηράηηος: Διί-

ηζα 
(Δ107)

, 1πθι. Α/ΒΑ ηδξ επζθακεζαηήξ εέζδξ Άβζμξ Δοζηνάηζμξ 
(Δ108)

 ιε υζηναηα ηδξ 

ΠΔΥ, ΜΔΥ ηαζ ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗ θάζδξ, εκημπίζηδηε έκαξ ιζηνυξ εμθςηυξ ηάθμξ, υπζ ηαθήξ 

ημζπμπμζίαξ (εζη. 165).
157

 Γεκ ακαζηάθηδηε ηαζ ηα ιυκα εονήιαηα ηδξ επζθακεζαηήξ 

ένεοκαξ βφνς απυ αοηυκ ήηακ δφμ πνυπμζ ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ (Waterhouse and Hope 

Simpson, 1960: 87-89).  

ηδκ πνμακαθενεείζα εέζδ, υπςξ επίζδξ ηαζ ζημ Μασροβούλη-Ν ιόθος 
(Α24)

 

ημκηά ζημ Γφεεζμ, μ εμθςηυξ ηάθμξ εκημπίγεηαζ ιειμκςιέκμξ. Μάθζζηα ζηδ δεφηενδ 

εέζδ ανίζηεηαζ ημκηά ιεκ, λεπςνζζηά δε απυ ζοζηάδα εθηά εαθαιμεζδχκ ηάθςκ ζε 

δζαθμνεηζηυ θυθμ 
(Δ113)

 (εζη. 166-167). Οζ πενζπηχζεζξ αοηέξ, υπςξ ηαζ ημο πνμβεκέ-

ζηενμο Θμθςημφ ζημ Βαθεζυ 
(Α11)

, επζαεααζχκμοκ ημκ ζοκήεδ ηακυκα ηςκ ιειμκςιέ-

κςκ εμθςηχκ ιοηδκασηχκ ηάθςκ, εκ ακηζεέζεζ εηείκςκ ζηζξ εέζεζξ Βμφναμονα: 

Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

 ηαζ Άνκα: Ανηίκα 
(Α18)

 / Άνκα: Γέναηαξ 
(Δ82)

, υπμο ζοκζζημφκ 

κεηνμηαθεία. 

φιθςκα ιε ηδκ πανάιεηνμ αοηή, μ Ο. Σ., Dickinson οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ηοηθζ-

ημί ηάθμζ ηςκ πενζμπχκ Βμφναμονα ηαζ Άνκαξ, ηςκ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ηαζ ηδξ υπζ 

ηαθήξ ημζπμπμζίαξ, ακήημοκ ζημκ ηφπμ ημο ηηζζημφ ηαζ υπζ ημο εμθςημφ ηάθμο (Dick-

inson, 1982: 135), ηαθζηή πανάδμζδ δ μπμία εκημπίγεηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Κοκμονίαξ 

(Bennet and Galanakis, 2005: 148). Μυκμ δ ζοζηδιαηζηή ακαζηαθή ηςκ πνμακαθεν-

εέκηςκ ηαθζηχκ ηηζζιάηςκ εα ηαηαδείλεζ πενζζζυηενα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηζξ δζαθμ-

νεηζηέξ επζθμβέξ ανπζηεηημκζημφ ηφπμο ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ημοξ ζδιαζίαξ. 
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 Ο O. Dickinson οπμζηδνίγεζ υηζ ιάθθμκ πνυηεζηαζ βζα ηηζζηυ ηάθμ, ζζμδφκαιμ ιε έκακ ζοκδεζζιέκμ 

εαθαιμεζδή, ααζζγυιεκμξ ζηζξ ιζηνέξ ημο δζαζηάζεζξ ηαζ ζηδκ υπζ ηαθή ηαηαζηεοή (Dickinson, 1982: 

135. 1992: 112-113). 



 

 131 

ηδκ πενίπηςζδ ημο κεηνμηαθείμ Πειιάλα: πειηές 
(Α3)

, ζδζαίηενμ παναηηδ-

νζζηζηυ ηδξ χνζιδξ Μοηδκασηήξ πενζυδμο απμηεθεί δ ζοκέπζζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ θα-

λεοηχκ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ, μζ μπμίμζ ακηζβνάθμοκ ημκ ηφπμ ημο εμθςημφ. Σμ 

ζδζυηοπμ αοηυ ηαηαζηεοαζηζηυ ζημζπείμ, ιμκαδζηυ ιέπνζ ζηζβιήξ ζηδ Λαηςκία, έπεζ 

ενιδκεοηεί απυ ημκ Θ. πονυπμοθμ ςξ έκδεζλδ ηαθήξ αηυιςκ ορδθήξ ημζκςκζηήξ εέ-

ζδξ (Spyropoulos, 1998. πονυπμοθμξ, 2002).  

Οζ Cavanagh ηαζ Mee ημοξ εκηάζζμοκ ζηδκ ανπζηεηημκζηή πανάδμζδ ηςκ ηηζ-

ζηχκ ηάθςκ ηοηθζηήξ ή εθθεζπηζηήξ ηάημρδξ, πμο ηαοηίγμκηαζ ζηδ αυνεζα πενζμπή ηδξ 

Λαηςκίαξ
158

 ηαζ ηδξ βεζημκζηήξ Ανηαδίαξ, απυ ηδκ πνχζιδ έςξ ηαζ ηδκ χνζιδ Μοηδ-

κασηή πενίμδμ (Cavanagh and Mee, 1998: 49, 59, 65-66). 

Γζα άθθδ ιζα θμνά ηα δδιμζζεοιέκα ζημζπεία είκαζ θίβα ηαζ αθμνμφκ ηαηά ηφ-

νζμ θυβμ ημκ ιεβαθφηενμ απυ ημοξ ηάθμοξ, μ μπμίμξ παφεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ιεηά 

ηδκ ΤΔ ΗΗΒ θάζδ. Απυ ημοξ οπυθμζπμοξ πέκηε εαθαιμεζδείξ,
159

 ιυκμ βζα δφμ (ηθ3-4) 

οπάνπεζ ζαθήξ ακαθμνά ακηζβναθήξ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ εμ-

θςηχκ (εζη. 48) (πονυπμοθμξ, 1982β: 113). Πανυιμζα ανπζηεηημκζηή ίζςξ έπμοκ ηαζ 

μζ δφμ ηάθμζ πμο ακέζηαρακ μζ Κ. Ρςιαίμξ ηαζ Θ. Καναπάθζμξ (εζη. 50), μζ μπμίμζ 

ζηδκ ακαζηαθζηή έηεεζδ ημοξ παναηηδνίγμοκ εμθςημφξ. ε έκα, εη ηςκ δφμ, δζαηδ-

νμφκηακ «ηνζβςκζηυ άκμζβια» πάκς απυ ηδκ είζμδμ ημο εαθάιμο (Καναπάθζμξ, 1926: 

42-44), υπςξ ηαζ ζημκ Μεβάθμ Σάθμ ηδξ πνχζιδξ ιοηδκασηήξ επμπήξ (εζη. 43). 

Απυ ηδκ ακαθμνά ηςκ ηηενζζιάηςκ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ηάθςκ λεπςνίγμοκ 

ςξ έκδεζλδ ορδθήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ έκα πάθηζκμ δαηηοθίδζ ηαζ έκαξ ζθναβζδυθζεμξ 

απυ ζάνδζμ ιε πανάζηαζδ επζηζεέιεκμο θέμκηα ζε εθάθζ. Ζ αδοκαιία ζοζπεηζζιμφ 

ημοξ ιε ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα ή άθθα ηηενίζιαηα ηαζ μ ιζηνυξ ημοξ ανζειυξ ηαεζζημφκ 

αδφκαηδ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ. Γζα πανάδεζβια, μ ζθναβζδυθζ-

εμξ εα ιπμνμφζε κα ήηακ ηεζιήθζμ, απμδίδμκηαξ ζημκ ηάημπυ ημο ιυκμ βυδηνμ, πςνίξ 

πναηηζηή δζμζηδηζηή θεζημονβία ή άθθδ ημζκςκζηή δζάηνζζδ. 

Αλίγεζ κα επζζδιακεεί δ φπανλδ ημκηά ζημοξ εαθαιμεζδείξ ηάθμοξ εκυξ μνεμ-

βχκζμο θαλεοημφ μνφβιαημξ ιε παιδθυ ενακίμ ζηδ ιία απυ ηζξ ιαηνζέξ πθεονέξ ημο. Ζ 

ηαηαζηεοή αοηή ενιδκεφηδηε ςξ ηάθμξ (ηθ1), ηαεχξ εκηυξ αοημφ εκημπίζηδηακ θίβα 
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 Θέζδ Βμφναμονα: Ακάθδρδ-A θυθμξ 
(Α2)

, αθ. επίζδξ οπμζ. 106, ζεθ. 98. 

159
 Ακαθένεηαζ έκαξ αηυια ηάθμξ ζηδ εέζδ, κμηζυηενα ηςκ οπμθμίπςκ, αθθά δεκ οπάνπεζ ηακέκα ζημζ-

πείμ βζα ημκ ηφπμ ηαζ ηα εονήιαηα ημο (πονυπμοθμξ, 1982β: 113), εηηυξ εάκ πνυηεζηαζ βζα ημ ηαηε-

ζηναιιέκμ ζηνμββοθυ θάλεοια ζηα ακαημθζηά πμο εκηυπζζε μ Γ. ηασκπάμοεν (πονυπμοθμξ, 1982-

1983: 116). 
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μζηά ηαζ ιζηνά αββεία ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδξ. Γζα ημκ ηνυπμ ηάθορήξ ημο δεκ οπάν-

πμοκ ζημζπεία, υπςξ επίζδξ ηαζ βζα ηδκ αηνζαή ημπμβναθζηή ημο εέζδ ζημ κεηνμηα-

θείμ (πονυπμοθμξ, 1982β: 12). 

Δάκ υκηςξ πνυηεζηαζ βζα ηάθμ, πζεακυκ αθμνά ηαθή αηυιμο ή αηυιςκ ιε ζοβ-

βεκζηή ή άθθμο ηφπμο ζπέζδ ιε ηα ιέθδ ηςκ μζημβεκεζχκ ηςκ εαθαιμεζδχκ, πμο υιςξ 

βζα άβκςζημοξ ζήιενα θυβμοξ δεκ ημοξ επεηνάπδ κα εκηαθζαζημφκ ιαγί. Σέημζεξ πενζ-

πηχζεζξ ηαθχκ πθδζίμκ εαθαιμεζδχκ ή ζημοξ δνυιμοξ ημοξ έπμοκ ενιδκεοηεί ςξ εκ-

δείλεζξ δζαθμνεηζηήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ, ακελανηήηςξ ζοββεκζημφ ααειμφ ή ςξ ηαθέξ 

αηυιςκ ιε «ακάνιμζηεξ ημζκςκζηά» ζοκεήηεξ εακάημο (Lewartoski, 2000: 54-55). 

Χζηυζμ, ενακία ηαηαζηεοαζιέκα ζημ θοζζηυ ανάπμ ή ηηζζηά εκημπίγμκηαζ ηο-

νίςξ ζε εαθαιμεζδείξ ηαζ ζε μνζζιέκμοξ εμθςημφξ ηάθμοξ ηδξ ηεκηνζηήξ ηαζ κυηζαξ 

δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ Κνήηδ. Υνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ 

είηε ηδξ κεηνζηήξ ζςνμφ, είηε ζοκδεέζηενα ηηενζζιάηςκ. Δπίζδξ, ηα ενακία ζοκδέμ-

κηαζ ιε θαηνεοηζηέξ πναηηζηέξ, υπςξ έπμοκ απμηαθοθεεί ζε ακάθμβμοξ πχνμοξ ζηζξ 

Μοηήκεξ ηαζ ζηδκ Αβία Δζνήκδ Κέαξ (Demakopoulou, 1990: 122). Ζ απμοζία θεπημ-

ιενμφξ πενζβναθήξ ημο μνφβιαημξ ιε ημ ενακίμ ζημ κεηνμηαθείμ ηδξ Πεθθάκαξ: πδ-

θζέξ 
(Α3)

 ηαζ δ ιδ δδιμζίεοζδ θςημβναθζχκ ημο δεκ αμδεάεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ. 

Δπζπνμζεέηςξ, αζμανπαζμθμβζηή ιεθέηδ ηςκ μζηχκ πμο ανέεδηακ ζημ υνοβια 

δεκ οπάνπεζ βζα κα δζαθςηίζεζ ηδ θεζημονβία ημο. Δάκ απμδεζηκφμκηακ ακενχπζκα, δ 

ενιδκεία ημο ςξ ηάθμξ είκαζ ιάθθμκ μνεή. ηδκ πενίπηςζδ, υιςξ, πμο ηα μζηά ήηακ 

ιυκμ γςζηά ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ αδζεοηνίκζζημ ηνυπμ ηάθορδξ ημο μνφβιαημξ, ίζςξ 

ηυηε πνυηεζηαζ βζα ηαηαζηεοή ζπεηζγυιεκδ ιε ηεθεημονβζηέξ πναηηζηέξ πνμξ ηζιήκ ηςκ 

κεηνχκ ηδξ ημζκυηδηαξ. 

Γφμ αηυια κεηνμηαθεία ηδξ χνζιδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ έπμοκ ακαζηαθεί 

ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ αυνεζαξ ή ηεκηνζηήξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα, ζηζξ εέζεζξ 

Μεθαενία: Πνμθήηδξ Ζθίαξ 
(Α10)

 ηαζ Αιοηθαίμ: πδθάηζα 
(Α9)

.
160

 Ζ πνήζδ ημο κεηνμ-

ηαθείμο Μειαζρία: Προθήηες Ηιίας 
(Α10)

 εκηάζζεηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ1-Β1 θάζδ. Οζ 

έλζ εαθαιμεζδείξ ηάθμζ εκημπίγμκηαζ ζηδκ Α πθεονά ημο θυθμο ηαζ έπμοκ πνμζακαημ-

θζζιυ Γ-Α. θμζ ημοξ, απυ ηα ζημζπεία ηδξ ηάημρδξ πμο δζαηδνήεδηακ, έπμοκ έκακ 

ηεκηνζηυ ηαθζηυ εάθαιμ, αηακυκζζημο ηοηθζημφ ή εθθεζρμεζδμφξ ζπήιαημξ, ηαζ δνυ-

                                                 
160

 Γζα επζθακεζαηά εκημπζζιέκεξ εέζεζξ κεηνμηαθείςκ ιε πζεακμφξ εαθαιμεζδείξ αθ. ηεθ. 2, ζεθ. 29, 

πίκ. 5, βνάθ. 6. 
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ιμοξ (δφμ ζχγμκηαζ) ζπεηζηά αναπείξ ηαζ πθαηφηενμοξ ημκηά ζηδκ είζμδμ ημο εαθά-

ιμο (εζη. 94-95) (Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977: 42-45).  

Απυ αοημφξ, ιυκμ μ ηθΑ1 δζέθοβε ηδξ ζφθδζδξ. ημ εζςηενζηυ ημο εκημπίζηδ-

ηακ ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα ζε ζςνμφξ ή θάηημοξ ιαγί ιε ηηενίζιαηα. Καιία απυ ηζξ 

ακαημιζδέξ ή ηζξ πζεακέξ ηαθέξ ηςκ θάηηςκ δεκ έθενε πθμφζζα ηηένζζδ. Γζαηνίκεηαζ 

ιυκμ εηείκδ ιε ημκ ζζδενέκζμ δαηηφθζμ (εζη. 101), ιμκαδζηυ βζα ηδκ πενίμδμ οθζηυ, εκ-

δεζηηζηυ μζημκμιζηήξ εοιάνεζαξ (Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977: 60),
161

 ηαζ δ 

πνςζιυηενδ ηαθή ημο δεφηενμ θάηημο ιε ηζξ ημοθάπζζημκ 250 ρήθμοξ θαβεκηζακήξ 

ηαζ ζάνδζμο ηαζ έκα εζδχθζμ ηφπμο Φ (Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977: 39-40).
162

 

Σμ κεηνμηαθείμ εκημπίγεηαζ ζηδκ διζμνεζκή πενζμπή ημο Πάνκςκα ηαζ ζοκδέε-

ηαζ ιε έκακ ζπεηζηά ιζηνυ, επζθακεζαηά εκημπζζιέκμ, αβνμηζηυ μζηζζιυ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β 

θάζδξ 
(E65)

 (Cavanagh et al., 2005: 313).
163

 Σα πνμακαθενεέκηα ηηενίζιαηα οπμδδθχ-

κμοκ άημια ιε βυδηνμ βζα ηδκ ημζκυηδηα, ακ υπζ ηαζ λεπςνζζηή ημζκςκζηή εέζδ ζε αο-

ηήκ. Ζ ζφθδζδ ηςκ οπμθμίπςκ ηάθςκ ηδξ ζοζηάδαξ ειπμδίγεζ ηδ ζοβηνζηζηή ακάθοζδ 

ηςκ ζημζπείςκ. 

Ζ ακενςπμθμβζηή ιεθέηδ ηςκ ζηεθεηζηχκ ηαηαθμίπςκ ημο κεηνμηαθείμο οπέ-

δεζλε έκακ αβνμηζηυ πθδεοζιυ ζπεηζηά οβζή, μ μπμίμξ ειπίπηεζ ζημ ιέζμ υνμ εκδζζιυ-

ηδηαξ ηαζ φρμοξ ημο ιοηδκασημφ δπεζνςηζημφ πχνμο (Παπαεακαζίμο, 1999: 1010-

1011). Υαναηηδνζζηζηή, ςζηυζμ, είκαζ δ απμοζία απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ κεηνμηαθείμ 

ηςκ παζδζχκ ηάης ηδξ δθζηίαξ ηςκ ηεζζάνςκ πνμκχκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ενιδκεφεηαζ 

ςξ απμηέθεζια ηδξ ηαθζηήξ πναηηζηήξ ηα κήπζα έςξ αοηήκ ηδκ δθζηία κα εάαμκηαζ ζε 

δζαθμνεηζηυ ηυπμ απυ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ ημζκυηδηαξ (Παπαεακαζίμο, 1999: 1010), 

πζεακυηαηα εκηυξ ημο μζηζζιμφ. 

ηδκ πενζμπή ημο Αιοηθαίμο, δ ζοζηάδα ηςκ έλζ εαθαιμεζδχκ ηδξ εέζδξ πε-

ιάθηα 
(Α9)

, παναιέκεζ αδδιμζίεοηδ. Σα ιυκα πμο βκςζημπμζμφκηαζ ζημ Ανπαζμθμβζηυ 

Γεθηίμ απυ ημκ ακαζηαθέα είκαζ μ ανζειυξ ημοξ, μ ηαθζηυξ ημοξ ηφπμξ, δ πνμκμθυβδ-

ζή ημοξ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β πενίμδμ ηαζ υηζ υθα ηα ηηενίζιαηα ήηακ πήθζκα (εζη. 92) 

(πονυπμοθμξ, 1981α: 127-128). 
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 ζδενέκζα δαπηοθίδζα ακαθένμκηαζ ζε πθμφζζεξ ηαθέξ απυ ημ ΤΔ ΗΗΗ κεηνμηαθείμ ηςκ Γεκηνχκ 

(Voutsaki, 2001: 199). πεηζηά ιε ζζδενέκζα ακηζηείιεκα ηδξ ΤΔ πενζυδμο αθ. Varoufakis, 1981. 

162
 Απυ ημοξ ζοθδιέκμοξ αλίγεζ κα ακαθενεεί ςξ ηαηδβμνία ηηενίζιαημξ, πνήζδξ ηαζ εεζιμηοπίαξ έκα 

πάθηζκμ ακηζηείιεκμ απυ ημκ ηθ1, ημ μπμίμ ενιδκεφηδηε ςξ πζεακυ ηφιααθμ (εζη. 99) (Γδιαημπμφ-

θμο-Παπακηςκίμο, 1977: 31). 

163
 Βθ. ζπεηζηά 3.3.2.2. «Οζηζζηζηή», ζεθ. 139. 
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 Χζηυζμ, πςνίξ κα είκαζ βκςζημί άθθμζ ηάθμζ ζηδκ πενζμπή, αλίγεζ κα επζζδ-

ιακεεί δ φπανλδ εκυξ πνοζμφ ημζιήιαημξ ιε ηεθαθή αμμεζδμφξ, πζεακυκ ηαφνμο, ηδξ 

ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ, ζημ ιμοζείμ ημο Λμφανμο ιε ακαθενυιεκμ ηυπμ πνμέθεοζδξ ηζξ Α-

ιοηθέξ Λαηςκίαξ (εζη. 93). Σεπκμηνμπζηά πανμοζζάγεζ έκημκα ζημζπεία ηδξ ιζκςζηήξ 

πνοζμπμΐαξ. Βέααζα, δεκ ιπμνεί κα δζεοηνζκζζηεί εάκ πνυηεζηαζ βζα εζζδβιέκμ ιζκςζηυ 

ένβμ ζηδ Λαηςκία ή απμηεθεί ιοηδκασηυ δδιζμφνβδια επδνεαζιέκμ απυ ηα ηνδηζηά 

πανάθθδθα (Laffineur, 1979: 48-49).  

Σμ αηνζαέξ ανπαζμθμβζηυ ζφκμθμ απυ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ είκαζ άβκςζημ. Θα 

ιπμνμφζε κα οπμηεεεί υηζ οπήνλε ηηένζζια, αάζεζ ηδξ πνμκμθυβδζήξ ημο ζε ιία επμπή 

ιε έκημκδ ηδκ ηάζδ εκαπυεεζδξ πμθφηζιςκ ακηζηεζιέκςκ ζε εκηαθζαζιμφξ, έςξ ηδκ 

ΤΔ ΗΗΗΑ ημοθάπζζημκ. Απυ ηδκ πενζμπή ημο Αιοηθαίμο δεκ είκαζ βκςζημί ζοθδιέκμζ 

ηάθμζ. Ο Θ. πονυπμοθμξ, ζηδ θζηή έηεεζή ημο βζα ημοξ εαθαιμεζδείξ ζηα πδθάηζα 

(Α9)
 δεκ ηάκεζ θυβμ βζα ζφθδζδ. Δάκ, δ πνοζή αοηή ηεθαθή δεκ πνμένπεηαζ απυ ημκ 

ημκηζκυ ζημ Αιοηθαίμ εμθςηυ ημο Βαθεζμφ 
(Α11)

 ή απυ ημκ ζοκαθή μζηζζιυ ημο ηάθμο 

(Α12;)
, εα ιπμνμφζε κα οπμηεεεί δ φπανλδ ιζαξ αηυιδ ημζκςκζηήξ εθίη ηδξ πενζυδμο, 

ζηδκ ηαημπή ηδξ μπμίαξ ανίζημκηακ πμθφηζια ηέπκενβα, ακηίζημζπδξ ηεπκζηήξ πανάδμ-

ζδξ ιε ηα πνοζά ηφπεθθα ημο πθμφζζμο εμθςημφ ηάθμο ζημ Βαθεζυ. 

Πνμπςνχκηαξ κυηζα, ζημοξ εαθαιμεζδείξ ηάθμοξ ηςκ ημκηζκχκ εέζεςκ Περη-

ζηέρη: οιάθοη 
(Α20)

, ΝΓ ημο πςνζμφ Πενζζηένζ ηαζ Περηζηέρη-Α ιόθος 
(Α21)

, Α ημο 

ίδζμο πςνζμφ, μζ ηαθζηέξ πναηηζηέξ ηδξ χνζιδξ Μοηδκασηήξ πενζυδμο παναιέκμοκ 

ζπεδυκ άβκςζηεξ. ηδκ πνχηδ ζοζηάδα έπμοκ ακαζηαθεί ηέζζενζξ εαθαιμεζδείξ ιε 

πνήζδ απυ ηδκ ΤΔ ΗΗ έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ
164

 ηαζ ζηδ δεφηενδ έκαξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θά-

ζδξ. Ζ απμοζία δδιμζίεοζδξ, δ επζβναιιαηζηή ακαζηαθζηή έηεεζδ δεκ ανημφκ βζα 

πεναζηένς ακάθοζδ (πονυπμοθμξ, 1981α: 129. Θέιμξ, 2007: 460-469 ηαζ οπμζ. 27-

28. Morgan, 2008: 36. Demakopoulou, 2009α: 121). 

Ακηίεεηα, ζηδ σθηά 
(Α26)

 Μμθάςκ μζ πνμηαηανηηζηέξ δδιμζζεφζεζξ πανέπμοκ 

μνζζιέκα ζδιακηζηά ζημζπεία ημζκςκζηχκ δμιχκ. Ακ ηαζ δ πνήζδ ηςκ ηεζζάνςκ εα-

θαιμεζδχκ δζανηεί ηαε‟ υθδ ηδκ ΤΔ ΗΗΗ πενίμδμ, δζαπζζηχκμκηαζ ιζηνέξ μιμζυηδηεξ. 

Κακέκαξ απυ ημοξ ηάθμοξ δεκ πενζθαιαάκεζ ηηενίζιαηα απυ πμθφηζιεξ πνχηεξ φθεξ. 

Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ μζ εκηαθζαζιμί ηαζ μζ ακαημιζδέξ είπακ, ηαηά ιέζμ υνμ, πμ-
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 Γζα ηδκ ακαημιζδή ηδξ ΤΔ ΗΗ θάζδξ ζημκ ηάθμ πμο ακαζηάθδηε ημ 2004 αθ. 3.3.1.1. «Σαθζηέξ πνα-

ηηζηέξ»  ζεθ. 108. 
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θφ θίβα ηηενίζιαηα, έκα ιε δφμ αββεία, ζθμκδφθζα ή θίβεξ πάκηνεξ, εκχ ηα πενζζζυηε-

να αββεία ήηακ δζάζπανηα ζημ δάπεδμ ηςκ ηαθζηχκ εαθάιςκ.  

Απυ ηζξ πζεακέξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηαθέξ λεπςνίγεζ ιία ακαημιζδή απυ ημκ ηθ1 (εζη. 

168). ε αοηήκ είπε εκαπμηεεεί ζφκμθμ μπθζζιμφ, πμο πενζεθάιαακε λίθμξ, εβπεζνίδζμ 

ηαζ λονυ, ιαγί ιε δφμ πάθηζκεξ ηνζπμθααίδεξ (ηασκπάμοεν, 1973-74: 294-29). Ο ηφπμξ 

ημο λίθμοξ πνμκμθμβείηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΒ θάζδ (πζεακυ ηεζιήθζμ) (εζη. 169) (Boyd, 

2002: 209). Σμ ιμκαδζηυ αββείμ ηδξ ίδζαξ θάζδξ ακήηε ζε άθθδ ηαθή. θα ηα οπυθμζ-

πα ηηενίζιαηα ημο εαθαιμεζδμφξ είκαζ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ θάζδξ. Οπθζζιυξ εα εκαπμηεεεί 

λακά απυ ηδκ ημζκυηδηα ζε ΤΔ ΗΗΗΓ εκηαθζαζιυ (Δοζηαείμο, 1998: 174-176). 

ηδ πενζυκδζμ ημο Μαθέα, μζ ηάθμζ απυ ηζξ ηνεζξ ζοζηάδεξ ηδξ Δπηδαύροσ 

Ληκεράς (Αβία Σνζάδα 
(Α31)

, Βαιααηζά 
(Α30)

, Παθαζυηαζηνμ 
(Α32)

) ζοκεπίγμοκ κα πνδ-

ζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β πενίμδμ. ζα απυ ηα ηηενίζιαηα δζέθοβακ ηδξ ζφ-

θδζδξ δεκ θακενχκμοκ δζαθμνμπμίδζδ ςξ πνμξ ημκ πθμφημ. Απυ ηδκ άθθδ, δ 

αδοκαιία ζφκδεζδξ ηηενζζιάηςκ ιε εκηαθζαζιμφξ ηαζ δ απμοζία ακενςπμθμβζηχκ 

ιεθεηχκ ημο ζηεθεηζημφ οθζημφ ηαεζζημφκ αδφκαηδ ηδκ ακίπκεοζδ ηαθζηχκ πναηηζ-

ηχκ ζε ζοζπέηζζδ ιε ημ θφθμ ηαζ ηδκ δθζηία. Δπίζδξ, άβκςζηδ παναιέκεζ δ ζπέζδ ηςκ 

ηνζχκ αοηχκ ημκηζκχκ ζοζηάδςκ. οκίζηακηαζ ιε αάζδ ηδ ζοββέκεζα ή ημζκςκζηέξ-

πμθζηζηέξ «ζοιιαπίεξ», υπςξ εεςνείηαζ πζεακυ υηζ ζοκέααζκε ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗ θάζδ; 

(Cavanagh and Mee, 1998: 131-132) Ή απθχξ πνυηεζηαζ βζα πνμκμθμβζηή δζαδμπή ηςκ 

εαθαιμεζδχκ, έπεζηα απυ ηδκ πθήνςζδ ηςκ πνςζιυηενςκ ηαηαζηεοαζηζηά; 

Πενκχκηαξ ζημοξ αημιζημφξ ηάθμοξ ηδξ πενζυδμο, ζημ Μελειάηο 
(Α6)

 έπμοκ 

απμηαθοθεεί θίβμζ ηαζ ιυκμ ζημ πθάηςια ιε ημ Μέβανμ. Ξεπςνζζηυ κεηνμηαθείμ δεκ 

έπεζ ακαζηαθεί. Δπζθακεζαηή ένεοκα εκηυπζζε ζε ημκηζκυ θυθμ, ΝΑ ημο μζηζζιμφ, ί-

πκδ πζεακχκ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ 
(Δ63)

 (Cavanagh and Crouwel, 2002: 145. Shipley, 

2002: 404). 

ηδκ πενίμδμ ΤΔ ΗΗΗΑ1 εκηάζζεηαζ παζδζηή ηαθή (T.2) ζηα ΒΓ ημο Μεβάνμο 1. 

Σμ ζχια εκυξ ανέθμοξ είπε εκαπμηεεεί ζε απθυ θάηημ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ιαγί ιε έκα 

ηφπεθθμ. Πάκς απυ ημ ηεθάθζ ηαζ ηα ηάης άηνα είπακ ημπμεεηδεεί ιζηνέξ θίεζκεξ 

πθάηεξ (Catling, 1977α: 409, 2009: 31, 73, 79-80).  

Κμκηά ζηδκ πνμακαθενεείζα ηαθή εκημπίζηδηακ δφμ αηυιδ, αηηένζζηεξ. Μία 

εκυξ ανέθμοξ (Burial 6) ηάης απυ ιεβάθμοξ θίεμοξ ηαζ ιία (Τ.3) εκυξ παζδζμφ εκαπμ-

ηεεεζιέκμο πάκς ζε ενείπζα ημίπμο ηαζ ηαθοιιέκμο απυ ιζηνυ ζςνυ μζημδμιζηχκ θί-

εςκ (Catling, 1973-1974: 311. 2009: 47, 73, 79-80). ηδκ ίδζα πενζμπή, ζημ ακχηενμ 

ηιήια απμννζιιαηζηχκ επζπχζεςκ ιεβάθμο πάπμοξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ2 θάζδξ, απμηαθφθ-
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εδηακ δφμ ζηεθεημί, παζδζμφ (S2) ηαζ εκήθζηα (S3), μζ μπμίμζ είπακ απμννζθεεί ηαζ υπζ 

επζζήιςξ εκηαθζαζηεί, ιάθθμκ εφιαηα ζεζζιμφ (Catling, 1973-1974: 311. 1975α: 265. 

2009: 76, 79-80).  

ημκ Άγηο ηέθαλο 
(Α23)

 επίζδξ δεκ έπεζ ακαζηαθεί κεηνμηαθείμ εαθαιμεζδχκ. 

Καζ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ υπςξ ζημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ζηα ΝΑ ημο θυθμο ακαθένμκηαζ 

επζθακεζαηά ηαηάθμζπα πζεακχκ θαλεοηχκ ηάθςκ (Taylour and Janko, 2008: 143-144). 

ημκ θυθμ ιε ημκ μζηζζιυ έπμοκ ανεεεί ηαθέξ ιυκμ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ. πεδυκ ζημ 

ζφκμθυ ημοξ είκαζ αημιζηέξ ηαζ πζεακυηαηα «εηηυξ ηςκ ηεζπχκ», ηαεχξ μ πνμβεκέζηε-

νμξ δζαπςνζζιυξ ημο πχνμο εκηαθζαζιχκ απυ εηείκμκ ηδξ μζηζζηζηήξ γχκδξ ελαημ-

θμοεεί κα δζαηδνείηαζ ζηδκ χνζιδ ιοηδκασηή επμπή.  

Σδκ φπανλδ κεηνμηαθείμο ιαηνζά απυ ημκ μζηζζιυ, υπμο εκηαθζάγμκηακ άημια 

απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ δθζηία ηαζ ιεηά, οπμδδθχκεζ δ αζζεδηή ιείςζδ ημο ανζειμφ 

εκδθίηςκ ηαζ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ ζε ηαθέξ intra muros ήδδ απυ ηδκ ΤΔ Η θάζδ ηαζ 

έπεζηα. Δπίζδξ, ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ1 παναηδνείηαζ ιζηνή αφλδζδ ζε ηαθέξ εκηυξ ημο 

μζηζζιμφ ανεθχκ ηαζ κεμβκχκ. Μυθζξ δφμ πενζπηχζεζξ εκδθίηςκ πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ 

ΤΔ ΗΗΗΑ1 θάζδ, δ ιία ιαγί ιε ανέθμξ. 

Πμθθαπθέξ ηαθέξ απμηαθφθεδηακ ζε δφμ ηάθμοξ, ακηίζημζπα δφμ ανέθδ ηαζ 

εκήθζηαξ ιε ανέθμξ, υπςξ πνμακαθένεδηε. Ζ εηηάδδκ ημπμεέηδζδ ημο κεηνμφ ζχια-

ημξ παναηδνείηαζ ζε ηέζζενζξ πενζπηχζεζξ ιζηνχκ παζδζχκ, απμηεθχκηαξ ιάθθμκ ηδκ 

ελαίνεζδ ζηδκ ζοκδεέζηενδ ζηάζδ βζα ηζξ δθζηίεξ αοηέξ, εθαθνά ή ζζπονά ζοκεζηαθ-

ιέκδ (Taylour and Janko, 2008: 143). 

Χξ πνμξ ηδκ φπανλδ ηηενζζιάηςκ, βεκζηά βζα ηδκ Μοηδκασηή πενίμδμ, ημ πμ-

ζμζηυ είκαζ ακαθμβζηά ιεβαθφηενμ (39%) ςξ πνμξ ηδκ ΜΔΥ ηαζ παναηδνείηαζ ηονίςξ 

ζε εηηάδδκ εκηαθζαζιμφξ. Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδ, απυ ηζξ 28 ζοκμθζηά ηαθέξ, μζ 10 

έπμοκ ηηενίζιαηα ηαζ ίζςξ αηυια έλζ. θεξ ημοξ είκαζ παζδζηέξ. Γέηα πενζείπακ πά-

κηνεξ, πζεακυηαηα ςξ ηιήια πενζδέναζμο (ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ εκημπίζηδ-

ηακ ζημ φρμξ ημο θαζιμφ). ε ηνεζξ ηαθέξ μζ πάκηνεξ ζοκδοάγμκηαζ ιε άθθμ ηηένζζια, 

αββείμ, πήθζκμ ζθμκδφθζ ηαζ βοκαζηείμ εζδχθζμ, ακηίζημζπα (Taylour and Janko, 2008: 

144). Ζ παζδζηή ηαθή (Β9) ζε θάηημ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ, δζέεεηε ιμκαδζηυ ηηένζζια 

έκα εζδχθζμ ηφπμο πνςηυ-Φ (Taylor, 1972: 234). ε πέκηε ηάθμοξ είπακ εκαπμηεεεί 

έκα ή δφμ αββεία. Ο παζδζηυξ εκηαθζαζιυξ (Λ1) ζε ηάεεημ θαηημεζδή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ2 

θάζδξ ήηακ μ ιμκαδζηυξ ιε ηέζζενα αββεία, εκχ ςξ πζεακυ ηηένζζια ακαθένμκηαζ ηαζ 

θίεζκα ενβαθεία (Taylor and Janko, 2008: 131-132).  
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Δπίζδξ, λεπςνίγεζ δ παζδζηή ηαθή (NuII) ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ1 ζε ηζαςηζυζπδιμ ηάθμ 

ηαθήξ ηαηαζηεοήξ, υπμο ιαγί ιε δφμ αββεία ανέεδηε πήθζκμ μιμίςια ηνμπμφ (εζη. 

1627122), ηιήια ίζςξ ιζηνμφ ζφκεεημο εζδςθίμο ιε άνια. Ο ηνμπυξ αοηυξ έπεζ ιεβάθεξ 

μιμζυηδηεξ ιε ακηίζημζπμ εφνδια απυ παζδζηή πζεακυηαηα ηαθή ζημ ιοηδκασηυ κεηνμ-

ηαθείμ εαθαιμεζδχκ Μεβάθμ Μμκαζηήνζ ημο κμιμφ Λάνζζαξ (French and Janko, 

2008: 137, 453).
165

 

Σέθμξ, ζε δφμ ιυθζξ πενζπηχζεζξ δζαπζζηχκμκηαζ «δεοηενεφμοζεξ» ηαθζηέξ 

πναηηζηέξ. Ζ ιία αθμνά εκαπυεεζδ πήθζκμο ζθμκδοθζμφ ζημ βέιζζια ηζαςηζυζπδιμο 

ηάθμο ιε παζδζηή ηαθή (Nu4) ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ ηαζ εκυξ εζδςθίμο ζηδκ ημνοθή ημο, 

πζεακυκ εκ είδδ ζήιακζδξ (Taylour and Janko, 2008: 144). Ζ δεφηενδ πενίπηςζδ εκ-

δεπμιέκςξ ζπεηίγεηαζ ιε πνμζθμνά ηνμθήξ, ηαεχξ ζημ βέιζζια ηζαςηζυζπδιμο ηάθμο 

ιε αηηένζζηδ ηαθή εκήθζηα άκηνα (B25) εκημπίζηδηακ ίπκδ άκεναηα ηαζ εαθάζζζα υ-

ζηνεα (Taylour and Janko, 2008: 128-129). 

 

3.3.2.2. Γζαημζκμηζηά 

Οζηζζηζηή 

Απυ ηζξ 121 εκημπζζιέκεξ εέζεζξ ηδξ χνζιδξ Μοηδκασηήξ επμπή (πάνηδξ 4α) μζ 

95 πνδζζιμπμζμφκηαζ ιάθθμκ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ ΤΔ ΗΗΗ θάζδ. Απυ αοηέξ, μζ 42 δεκ 

έπμοκ ηαευθμο ηαηάθμζπα ηδξ ΠΔΥ ή/ηαζ ΜΔΥ. 

ηδκ ηεκηνζηή πεδζάδα ημο Δονχηα παναηδνείηαζ δζαηήνδζδ ηςκ ΤΔ Η-ΗΗ εέ-

ζεςκ ηαζ ειθάκζζδ κέςκ. ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, δ ηαηαζηνμθή ημο εοιεβέεμοξ Μεβάνμο 

2 ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2 ηαζ δ ακέβενζδ ημο Μεβάνμο 3 ζε ιζηνυηενδ ανπζηεηημκζηή ηθί-

ιαηα εέηεζ ημ ενχηδια ηαηά πυζμ αοηυ οπμδεζηκφεζ ακάθμβδ ιείςζδ ηδξ ζδιαζίαξ 

ημο μζηζζιμφ βζα ηδκ πενζμπή. Ο Άβζμξ Βαζίθεζμξ 
(Α14)

 ζοκεπίγεζ κα ηαημζηείηαζ ηαζ 

πθέμκ ηεηιδνζςιέκα δζαεέηεζ δζμζηδηζηέξ οπδνεζίεξ, υπςξ ιανηονμφκ ηα απμηαθοθ-

εέκηα εναφζιαηα πζκαηίδςκ Γναιιζηήξ Β. Ο μζηζζιυξ αοηυξ, πζεακυηαηα ηεζπζζιέκμξ, 

απμδεζηκφεηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ, ήδδ απυ ηα εονήιαηα εκυξ απμννζιιαηζημφ απμ-

εέηδ. Ανπεζαηέξ ηαηαβναθέξ υπθςκ ηαζ οθακηχκ, ζοκμδεφμκηαζ απυ εναφζιαηα βνα-

πημφ ημκζάιαημξ ηαζ μνείαξ ηνοζηάθθμο, εονήιαηα ηα μπμία ζηζαβναθμφκ ιία 
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 Έκα αηυια πζεακυκ ζφκεεημ εζδχθζμ άνιαημξ έπεζ εκημπζζηεί ζημ Μεκεθάζμ. Βνέεδηε ζε επζπχζεζξ 

ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ ζημ θυθμ ημο Αεημφ ηαζ απμηεθείηαζ απυ ημ ηεθάθζ ηαζ ημ θαζιυ αθυβμο. Οζ μιμζυ-

ηδηεξ πμο έπεζ ιε ακηίζημζπμ ηιήια ζφκεεημο άνιαημξ απυ εαθαιμεζδή ηάθμ ζημ Μεβάθμ Μμκαζηήνζ 

ηδξ Λάνζζαξ ενιδκεφηδηακ απυ ημκ Catling ςξ έκδεζλδ ακάθμβμο ζφκεεημο εζδςθίμο, ακ ηαζ οπάνπμοκ 

αιθζαμθίεξ βζα αοηυ (Catling, 2009: 275). 
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ζηαεενή εοδιενμφζα πμνεία ηδξ ημζκυηδηαξ ήδδ απυ ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή. 

Βμνεζυηενα, ζηδ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

, ιμκαδζηή εέζδ ηδξ πενζμπήξ, ακαθένε-

ηαζ δ φπανλδ εκυξ ιεβάθμο ηηζνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ζε ηεζπζζιέκμ 

φρςια ηαζ απμζπαζιαηζηά ηηζνζαηά θείρακα εηηυξ αοημφ, ιάθθμκ ηδξ ίδζαξ πενζυ-

δμο.
166

  

Πμζμξ είκαζ μ νυθμξ αοηχκ ηςκ ηνζχκ ηέκηνςκ ηαζ πχξ δζαιμνθχκεηαζ δ ιεηα-

λφ ημοξ ζπέζδ ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ αυνεζα ημζθάδα ημο πμηαιμφ Δονχηα; Οζ μζηζζιμί 

ζημ Παθαζμπονβί 
(Α12)

 ηαζ ζημ Αιοηθαίμ πχξ ελεθίζζμκηαζ; Ζ ίδνοζδ ημο ιμκαδζημφ 

βκςζημφ ζηδ Λαηςκία ιοηδκασημφ ζενμφ ζημ θυθμ ηδξ Αβίαξ Κονζαηήξ 
(Α8)

 ηαηά ηδκ 

ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ ηαηέπεζ ημπζηυ παναηηήνα ή αθμνά έκα εονφηενμ ζφκμθμ ημζκμηήηςκ; 

Κμκηά ζημοξ πνμακαθενεέκηεξ μζηζζιμφξ ηδξ αυνεζαξ ηαζ ηεκηνζηήξ θαηςκζηήξ 

ημζθάδαξ αοηήκ ηδκ πενίμδμ δζαπζζηχκμκηαζ ιυθζξ ηνεζξ εέζεζξ, Ακεμπχνζ 
(Α16)

, Κνμ-

ηεέξ: Κανκέαξ 
(Α19)

 (κεηνμηαθείμ ζοθδιέκςκ ηαζ ηαηεζηναιιέκςκ εαθαιμεζδχκ) ηαζ 

Γημνίηζα: Λαζκά 
(Δ68)

, ιε ηαηάθμζπα ήδδ απυ ηδκ πνχζιδ ιοηδκασηή επμπή. Ζ απμοζία 

μζηζζιχκ πζεακυκ κα είκαζ ηοπαία, θυβς ενεοκδηζημφ ηεκμφ ηαζ ιεεμδμθμβίαξ, υπςξ 

έπεζ πνμακαθενεεί.
167

 Δπζπθέμκ, ζε ηαιία απυ ηζξ πνμακαθενεείζεξ εέζεζξ, ιε ελαίνε-

ζδ ίζςξ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, δεκ είκαζ βκςζηή δ έηηαζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ πςξ εκ-

δεπμιέκςξ αολμιεζχκεηαζ απυ ηδκ ΤΔ Η έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ. διακηζηή 

πανάιεηνμξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ελέθζλδξ ηςκ μζηζζιχκ ζε εονφηενεξ βες-

βναθζηέξ πενζμπέξ, δ μπμία ζε πενζπηχζεζξ υπςξ ηδξ Πφθμο ηαζ ηδξ Ανβμθίδαξ ζπεηί-

γεηαζ ιε ηδκ μζημκμιζηή-πμθζηζηή δζάζηαζδ ηαζ ηδκ ζενανπζηή μνβάκςζδ ηςκ 

ημζκμηήηςκ (Bennet and Shelmerdine, 2001. Cherry and Davis, 2001). 

ηδ δζδαηημνζηή ηδξ δζαηνζαή βζα ηδκ Μοηδκασηή Λαηςκία δ Αζι. Μπάκμο ηα-

ηανηίγεζ έκα ζφζηδια μζηζζηζηήξ ζενανπίαξ ηεζζάνςκ ααειίδςκ (13 πυθεζξ, 20 πςνζά, 

15 ιζηνά πςνζά, 11 αβνμζηίεξ), αάζεζ ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ εονδιάηςκ. ημ ζενανπζηυ 

αοηυ ζφζηδια, δ Πεθθάκα 
(Α4)

, ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ημ Παθαζμπονβί 
(Α12)

 ηαζ μ Άβζμξ Βα-

ζίθεζμξ 
(Α14)

 εκηάζζμκηαζ ζηδκ ακχηενδ ααειίδα «ηδξ πυθδξ», εκχ ημ Ακεμπχνζ 
(Α16)

, 

Κνμηεέξ: Κανκέαξ 
(Α19)

, δ Γημνίηζα 
(Δ68)

 ηαζ ηάπμζεξ αηυια ζηδ δεφηενδ «ημο πςνζμφ» 

(Banou, 1996: 100-102). Χζηυζμ, ζηδκ ίδζα ααειίδα ιε ημκ Άβζμ Βαζίθεζμ («πυθδ») 

ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ημ Γενάηζ 
(Α13)

, ημ μπμίμ ιέπνζ ζηζβιήξ έπεζ απμδχζεζ εθάπζζηδ 
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 Βθ. ζπεηζηά 3.3.2.1. «Οζηζζιμί», ζεθ. 118-119. 

167
 Βθ. ζπεηζηά ηεθ. 2, ζεθ. 24-25. 
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ΤΔ ηεναιζηή, εκχ μζ κεχηενεξ ένεοκεξ πνμκμθμβμφκ ημ ιέπνζ πνυηζκμξ «ιοηδκασηυ» 

ηείπμξ ηδξ εέζδξ ζηδκ ΠΔ ηαζ ΜΔ πενίμδμ (MacVeagh-Thorne and Prent, 2009). 

Ακηίεεηα, ζηδκ διζμνεζκή πενζμπή ημο Πάνκςκα, ΒΑ ηδξ πάνηδξ, ημ μζηζζηζηυ 

ιμκηέθμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ επζθακεζαηή ένεοκα, αάζεζ ηδξ ηεναιζηήξ δζαζπμνάξ 

βζα ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β, είκαζ ηνζχκ ααειίδςκ («ηεκηνζηυξ μζηζζιυξ», «πςνζυ», «αβνμζηί-

α»), υπςξ είπε δζαπζζηςεεί ηαζ ηαηά ηδκ ΜΔΥ, αθθά ιε πενζζζυηενεξ εέζεζξ. Γέηα 

πζεακυκ ζδνφμκηαζ αοηήκ ηδκ επμπή ηαζ ημοθάπζζημκ μπηχ ζοκεπίγμοκ απυ ηδκ ΠΔ ηαζ 

ΜΔ πενίμδμ. ε ζπέζδ ιε ηδκ βεςιμνθμθμβία ηαζ ηδ ζφζηαζδ ηςκ εδαθχκ παναηηδ-

νζζηζηή είκαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ εέζεςκ ηαε‟ υθδ ηδκ Δπμπή ημο Υαθημφ ζηα Ν/ΝΓ, 

υπμο εκημπίγμκηαζ εδάθδ πενζζζυηενμ πνυζθμνα βζα ηαθθζένβεζα (Cavanagh and 

Crouwel, 2002: 142-144). 

ηδκ ημνοθή ημο μζηζζηζημφ ιμκηέθμο ηδξ πνμακαθενεείζαξ πενζμπήξ ελαημ-

θμοεεί κα ανίζηεηαζ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ημ μπμίμ οπμθμβίγεηαζ υηζ ηαηαθάιαακε 25-26 

εηη. ηδ δεφηενδ ααειίδα, ιε πμθφ ιζηνυηενμ ιέβεεμξ, εκηάζζμκηαζ δφμ κέεξ εέζεζξ, 

δζαθμνεηζηέξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ ΜΔΥ ηαζ ΤΔ Η-ΗΗ πενζυδμο. ηδκ αθθαβή ηδξ μζ-

ηζζηζηήξ αοηήξ ααειίδαξ πζεακυ νυθμ έπαζλε δ ακάπηολδ ημο Μεκεθάζμο, ηαηά ηδκ ΤΔ 

ΗΗΒ-ΗΗΗΑ ηαζ έπεζηα, ζε ηεκηνζηυ ηαζ πθέμκ ζζπονυ μζημκμιζηά ηαζ δζμζηδηζηά μζηζζιυ. 

Χζηυζμ, απαζημφκηαζ πενζζζυηενα ζημζπεία απυ ηζξ ίδζεξ ηζξ εέζεζξ ημο Πάνκςκα βζα 

κα επζαεααζςεεί αοηυ.  

Απυ ημοξ δφμ κέμοξ μζηζζιμφξ ηδξ δεφηενδξ ααειίδαξ, U3006 
(Δ66)

 ηαζ Q3009 

(Δ65)
, έηηαζδξ 0,6 ηαζ 0,7 εηη. ακηίζημζπα, μ ηεθεοηαίμξ ζοκδέεηαζ ιε ημ κεηνμηαθείμ 

ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδξ Μεθαενία: Πνμθήηδξ Ζθίαξ 
(Α10)

 (Cavanagh and Crouwel, 1992: 

77-86).
168

 Οζ οπυθμζπεξ εέζεζξ, πζεακυκ αβνμζηίεξ, είκαζ ανηεηά ιζηνυηενεξ, ιέβζζηδξ 

έηηαζδξ 0,2 εηη. ζμκ αθμνά ηα απμιμκςιέκα ζδιεία ιε ιοηδκασηή ηεναιζηή ενιδ-

κεφμκηαζ ςξ εκδείλεζξ ηυπςκ αμδεδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιζηνήξ δζάνηεζαξ ή εέζεζξ 

μζηζζιχκ, μζ μπμίμζ δζαανχεδηακ (Cavanagh and Crouwel, 2002: 144-145, 149). 

Απυ ηδκ άθθδ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηα μνεζκά ημο Σατβέημο ζηδκ πενζμπή 

ηδξ Άνκαξ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδ ζδνφεηαζ ιζα ημζκυηδηα 
(Α18, Δ82-83)

 ζε ζδιακηζηυ 

πέναζια πνμξ ηδκ Μεζζδκία (Σζμφκηαξ, 1889: 134), ζοκδευιεκδ πζεακυκ ιε ηδκ εη-

ιεηάθθεοζδ βεζημκζηχκ ιεηαθθεοιάηςκ (Banou, 1996: 39-41).
169
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 Βθ. 3.3.2.1.«Σαθζηέξ πναηηζηέξ», ζεθ. 132-133. 

169
 Οζ εέζεζξ ηδξ Μεθαενίαξ 

(Α10, Δ65)
 ηαζ ηδξ Άνκαξ 

(Α18, Δ82-83)
, ζημ μζηζζηζηυ ζενανπζηυ ζφζηδια ηδξ Αζι. 

Μπάκμο, εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηνίηδ ααειίδα ημο ιζηνμφ πςνζμφ (Banou, 1996: 101). 
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ηδ κυηζα Λαηςκία, ακεζηαιιέκα μζηζζηζηά ζημζπεία πνμένπμκηαζ ιυκμ απυ 

ημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

, βζα ημκ μπμίμ δ χνζιδ Μοηδκασηή επμπή εεςνείηαζ πενίμδμξ 

αηυια ιεβαθφηενδξ ζοννίηκςζδξ απυ εηείκδ ηδξ ΤΔ ΗΗΑ θάζδξ, ηαεχξ ζημ ηέθμξ ηδξ 

ΤΔ ΗΗΗΑ2 ηιήια ημο μζηζζιμφ θαίκεηαζ υηζ εβηαηαθείπεηαζ. Χζηυζμ, ημκηά ζε αοηυκ 

ζηδκ πεδζάδα ημο Έθμοξ ζοκεπίγμοκ κα οπάνπμοκ μπηχ ημοθάπζζημκ αηυια μζηζζιμί, 

υπςξ ημ Αζηένζ: Καναμφζζ 
(Α22)

 ιε οπμθμβίζζιδ έηηαζδ 0,8 εηη. (Cavanagh and Crou-

wel, 1992: 85). Ζ πεηαθυζπδιδ δζάηαλδ ηςκ ιοηδκασηχκ ανπαζμθμβζηχκ εέζεςκ ζημ 

ιοπυ ημο θαηςκζημφ ηυθπμο (εζη. 146), φζηενα απυ βεςανπαζμθμβζηή ιεθέηδ, αζηζμθμ-

βείηαζ ςξ δ εηιεηάθθεοζδ ηςκ θυθςκ ηδξ πανάηηζαξ πενζμπήξ ηαζ ηδξ απμθοβήξ ηςκ 

εθχκ πμο οπήνπακ ηδκ πενίμδμ εηείκδ (Σζανηίδμο, 2002: 148-149, 154). 

ηδκ πενζυκδζμ ημο Μαθέα, απυ ηζξ 36 εέζεζξ, μζηζζηζηή εβηαηάζηαζδ δεκ έπεζ 

ακαζηαθεί πμοεεκά. Τπμεεηζηά, μ ηεκηνζηυξ μζηζζιυξ ζηδκ Δπίδαονμ Λζιδνά 
(Δ132;)

 

ηαζ κμηζυηενα ημ Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

 δζέεεηακ ζδιακηζηή εέζδ ςξ πνμξ ημκ δζμζηδηζηυ 

ηαζ μζημκμιζηυ νυθμ ζηζξ πενζμπέξ ημοξ, ζοκδευιεκα ιε δφμ ααζζημφξ εαθάζζζμοξ ε-

ιπμνζημφξ δνυιμοξ πνμξ ηδκ ΒΑ ηαζ ΒΓ Πεθμπυκκδζμ, ακηίζημζπα. ηδκ χνζιδ Μο-

ηδκασηή πενίμδμ, ημκηά ζηδκ ημζκυηδηα ηςκ ηνζχκ ζοζηάδςκ ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ 

ακαπηφζζεηαζ ιία αηυιδ ζε ιζηνή αηνυπμθδ, μ Φθμιυξ 
(Δ129)

. ημκ ιζηνυ αοηυ επζθα-

κεζαηά εκημπζζιέκμ δμνοθμνζηυ μζηζζιυ πζεακμθμβείηαζ υηζ ακήημοκ μζ ζοζηάδεξ εα-

θαιμεζδχκ ζηζξ εέζεζξ Υνάκαπα 
(Δ131)

 ηαζ ηένκεξ 
(Δ130)

 (Gallou, 2009: 85).
 

Ακηίεεηα, ηα ζημζπεία απυ ηδκ πενζυκδζμ Σαζκάνμο είκαζ πμθφ θίβα, υπμο α-

καθένμκηαζ έλζ επζθακεζαηέξ εέζεζξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδξ. Γεκ είκαζ λεηάεανμ, εάκ δ 

ζζπκή αοηή μζηζζηζηή πανμοζία μθείθεηαζ ζημ θζβυηενμ πνυζθμνμ έδαθμξ βζα ηαθθζέν-

βεζα ή απμηεθεί ενεοκδηζηυ ηεκυ. 

 

Δπαθέξ-Ακηαθθαβέξ 

Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β επμπή δ Λαηςκία εεςνείηαζ ημιιάηζ ημο ιοηδκασημφ ηυ-

ζιμο ηαζ ημο μζημκμιζημφ ημο ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακαδζακμιή ηαζ 

ζηα ειπμνζηά δίηηοα (Cavanagh and Crouwel, 2002: 147).  

Δίκαζ απμδεηηυ υηζ ηαηά ημοξ πνχζιμοξ ιοηδκασημφξ πνυκμοξ δ ηεναιζηή ημο 

Αβίμο ηεθάκμο 
(Α23)

 ηοπμθμβζηά ααδίγεζ πανάθθδθα ιε εηείκδ ηδξ Ανβμθίδαξ, εκχ 

παναηηδνζζηζηυ ΤΔ ΗΗΗ δζαημζιδηζηυ ιμηίαμ ηδξ πμνθφναξ (whorl-shell) δζαιμνθχκε-

ηαζ ανπζηά ζηα αββεία ηδξ θαηςκζηήξ εέζδξ, βζα κα ελαπθςεεί έπεζηα ζηζξ οπυθμζπεξ 

πενζμπέξ ηδξ ιοηδκασηήξ Πεθμπμκκήζμο (Rutter and Rutter, 1976: 3. Mountjoy, 1992: 

165-168). 
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Οζ επαθέξ ιε ημκ ιζκςζηυ πμθζηζζιυ ζοκεπίγμκηαζ ηονίςξ απυ εέζεζξ ιε ηε-

κηνζηυ νυθμ ζηδκ πενζμπή ημοξ. Χζηυζμ, ζηαδζαηά εκηυξ ηδξ πενζυδμο μζ επαθέξ αοηέξ 

ιάθθμκ ιεζχκμκηαζ. ημκ Άβζμ ηέθακμ εκδείλεζξ ιζκςζηχκ επζννμχκ παναηδνμφκηαζ 

ηονίςξ ιε ηδκ παναβςβή ιζαξ «οανζδζηήξ Μζκςζηήξ/Μοηδκασηήξ» ηεναιζηήξ έςξ ηαζ 

ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2 θάζδ, ιε ηφθζηεξ ηαζ ηφπεθθα ιζκςζηχκ ζπδιάηςκ αθθά ημπζηήξ δζαηυ-

ζιδζδξ (Mountjoy, 1999: 243). Σαοηυπνμκα δζαπζζηχκεηαζ εζζαβςβή πμθφηζιςκ ηε-

πκένβςκ, υπςξ ιζηνυ αββείμ απυ μνεία ηνφζηαθθμ ηαζ ηιήια αοβμφ ζηνμοεμηαιήθμο 

ίζςξ βζα ηαηαζηεοή αββείμο (French and Janko, 2008: 462, 516). Δζδζηά βζα ημ ηεθεο-

ηαίμ (ΤΔ ΗΗΗΑ1 θάζδ) εεςνείηαζ υηζ εζζάβεηαζ δζαιέζμο ηδξ Κκςζμφ. Ακηίζημζπα εο-

νήιαηα ηδξ ΤΔ ΗΗΗ ακαθένμκηαζ ιυκμ ζηζξ Μοηήκεξ, ηα Γεκδνά ηαζ ημ Γθα (Janko, 

2008: 596).Ζ πμζυηδηα υιςξ αοηχκ ηςκ ακηζηεζιέκςκ είκαζ ηέημζα πμο παναπέιπεζ 

ιάθθμκ ζε ιειμκςιέκεξ εζζαβςβέξ ηαζ δεκ οπμδεζηκφμοκ ηδκ μνβακςιέκδ παναβςβή 

πμθοηεθχκ πνμσυκηςκ.  

ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 ηα εζζδβιέκα ακηζηείιεκα ηαζ ηονίςξ δ ιζκςίγμοζα ηεναιζ-

ηή εθαηηχκμκηαζ ζδιακηζηά. Μυθζξ έλζ εζζδβιέκα αββεία ακήημοκ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ1 θά-

ζδ (Catling, 1996: 70, 77) ηαζ ιία ηφθζηα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ2, ζε δεοηενεφμοζα απυεεζδ, ιε 

απεζηυκζζδ ηενάηςκ ηαεμζζχζεςξ ηαζ δζπθμφ πέθεηο (Catling, 1975α: 80. 2009: 458). 

Δπίζδξ, δζαηνίκεηαζ ημ πήθζκμ μιμίςια ηηίζιαημξ πμο εκημπίζηδηε εναοζιέκμ 

ζημκ ΤΔ ΗΗΗΑ1 ακαααειυ, πάκς ζημκ μπμίμ μζημδμιήεδηε ημ Μέβανμ 2. Θεςνείηαζ 

υηζ ηαηαζηεοάζηδηε κςνίηενα, ημ ανβυηενμ ζηδκ ΤΔ ΗΗΒ θάζδ. Πανυθμ πμο δεκ ζχ-

γεηαζ αηέναζμ είπε ηεηνάβςκδ ηάημρδ, επίπεδδ μνμθή, ίπκδ εφναξ ζε οπμηοπχδδ πνυ-

δμιμ, ζφκμθμ παναεφνςκ ζε δφμ ημοθάπζζημκ πθεονέξ ηαζ βναπηή ενοενή 

δζαηυζιδζδ (εζη. 73-74). Έκα αηυια εναφζια, πζεακυκ ηέναηα ηαεμζζχζεςξ, ίζςξ 

απμηεθμφζε επίζηερδ ηδξ ζηέβδξ (εζη. 73) (Catling, 1989: 171-174). 

Πανάθθδθμ ημο πήθζκμο αοημφ μιμζχιαημξ ζημ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ 

ηαηά ηδκ Όζηενδ Υαθημηναηία δεκ είκαζ βκςζηυ. Οιμζχιαηα ηηζζιάηςκ πνμένπμκηαζ 

απυ εέζεζξ ηδξ Πνχζιδξ Ακαηημνζηήξ Κνήηδξ, απυ ηα μπμία πζμ ημκηζκυ ιε ημο Μεκε-

θάζμο είκαζ αοηυ ημο μζηζζιμφ Μμκαζηδνάηζ, ηδξ ΜΜ ΗΗ θάζδξ. Πένακ ημο μνυθμο 

δζέεεηε ηαζ αοηυ επίπεδδ μνμθή, εφνα, ακάθμβδ μνβάκςζδ παναεφνςκ ηαζ πνμζανηδ-

ιέκα ηέναηα ηαεμζζχζεςξ (Catling, 1989: 174-175, 2009: 277-278, 280). 

Γεκ είκαζ αέααζμ ακ πνυηεζηαζ βζα αηνζαή ακαπανάζηαζδ ηηζνίμο ή βζα απθμ-

πμίδζδ ιζαξ ζφκεεηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαηαζηεοήξ ζενμφ, μζηίαξ ή άθθμο παναηηήνα 

ηαζ θεζημονβίαξ, υπςξ επίζδξ ηαζ πμζα είκαζ δ ζδιαζία ημο ίδζμο ημο μιμζχιαημξ, 

πναηηζηή ηαζ εκκμζμθμβζηή. Σμ βεβμκυξ υηζ απμηαθφθεδηε ζε ανπαζμθμβζηή ζοκάθεζα 
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ιε δφμ πήθζκα βοκαζηεία εζδχθζα (έκα πνςημ-Φ ηαζ έκα ιζκςίγμκ) ενιδκεφηδηε ςξ 

ζηεφμξ ηεθεημονβζηχκ πναηηζηχκ (Catling, 2009: 279-280). Απμννίθεδηε, υιςξ, α-

πθχξ ςξ ακηζηείιεκμ ζημ βέιζζια ημο ακαααειμφ ή είπε ηεθεημονβζηή πνμζά, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ηδκ πνμζηαζία ημο Μεβάνμο 2 (Catling, 1989: 175); 

Ζ πανμοζία ιζκςζηχκ ή ιζκςίγμκηςκ ακηζηεζιέκςκ ζημκ μζηζζιυ (μιμίςια ηαζ 

εζδχθζα) εκδεπμιέκςξ ζπεηίγεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ακαδουιεκεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Ζ 

οζμεέηδζδ ιζκςζηχκ ενδζηεοηζηχκ ζοιαυθςκ απυ ηδκ «εθίη» ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ εα 

ιπμνμφζε κα ενιδκεοηεί ςξ πνμζπάεεζα ζφκδεζδξ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηδξ Κνήηδξ, ζημ 

πθαίζζμ απυηηδζδξ ηαζ ζζπονμπμίδζδξ ημο ηφνμοξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ηδξ εέζδξ, υπςξ 

εφζημπα ζηζαβναθείηαζ απυ ηδκ Whittaker, ακαθφμκηαξ ιζκςζηά ενδζηεοηζηά ζφιαμθα 

απυ ηζξ Μοηήκεξ ηαζ ημ Κοκυνηζμ υνμξ (Whittaker, 2002: 151-152). 

Σμ εκζθνάβζζημ πήθζκμ ηειάπζμ, εκ είδδ πχιαημξ, ηαζ μ ζθναβζδυθζεμξ απυ 

ηυηηζκμ ίαζπδ (S2, εζη. 75) (αθ. ζεθ. 118-119), ιε παναζηάζεζξ ακηζεεηζηχκ γχςκ ηαζ 

ανζεκζηχκ πνμαάηςκ ή αζβχκ ακηίζημζπα, εκηάζζμκηαζ ζηζθζζηζηά ζηδκ επμκμιαγυιε-

κδ μιάδα “Spectacle-eye”, δ μπμία εεςνείηαζ υηζ πνμένπεηαζ απυ ηδκ Κκςζυ ηδξ ΤΜ 

ΗΗΗΑ1 θάζδξ. Ο ζθναβζδυθζεμξ ημο Μεκεθάζμο είκαζ απυ ημοξ εθάπζζημοξ πμο έπμοκ 

ηαηαζηεοαζηεί ζημ ζοβηεηνζιέκμ πέηνςια, μζ μπμίμζ ζημ ζφκμθυ ημοξ, αάζεζ ηςκ ηο-

πμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, ηδξ πνμκμθυβδζδξ ηαζ πενζμπήξ εφνεζδξ, ακαβκςνίγμ-

κηαζ ςξ δδιζμφνβδια ηςκ Μοηδκαίςκ, ζφκεεζδ ηδξ ιζκςζηήξ ηαζ δζηήξ ημοξ 

πανάδμζδξ (Younger, 2000: 347-355). 

ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ, μζ ζθναβζζιέκμζ απμεδηεοηζημί πζεαιθμνείξ ημο Μεβάνμο 

3 ιε πνμέθεοζδ ηδ δοηζηή Κνήηδ ηαηαδεζηκφμοκ ηδ ζοκέπζζδ ηςκ ειπμνζηχκ επα-

θχκ.
170

 Καηά ημκ Dickinson ηα ηνδηζηήξ πνμέθεοζδξ απμεδηεοηζηά εκζθνάβζζηα αβ-

βεία απμηεθμφκ έκδεζλδ ηδξ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ ημο μζηζζιμφ (Dickinson, 1992: 113). 

Απυ ηδκ άθθδ, ηδκ ίδζα πενίμδμ, επζζδιαίκμκηαζ μιμζυηδηεξ ζηδκ ημπζηή βναπηή ηε-

ναιζηή ιε ηδκ ακηίζημζπδ ανβμθζηή, δ αζηζμθυβδζδ ηςκ μπμίςκ δεκ είκαζ ζαθήξ. Σε-

πκμηνμπζηά πανάθθδθα ιεηαλφ ηςκ δφμ πενζμπχκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο δζαπζζηχκμκηαζ 

ηαζ ζηδ ιεηαααηζηή θάζδ ΤΔ ΗΗΗΒ2/ ΗΗΗΓ1, ηονίςξ ζηδκ παναηηδνζζηζηή πεζνμπμίδηδ 

ζηζθαςιέκδ ηεναιζηή, δ μπμία πνμκζηά ειθακίγεηαζ πνχηα ζηδκ πενζμπή ηδξ Ανβμθί-

δαξ (Catling, 2009: 459-460). 
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 Δκζθνάβζζημζ απμεδηεοηζημί πίεμζ ηδξ δοηζηήξ Κνήηδξ έπμοκ εκημπζζηεί, ιεηαλφ άθθςκ, ζηδ Μζδέα 

ηαζ ζημ Γθα (Catling, 2009: 287). 
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ηδκ διζμνεζκή πενζμπή ημο Πάνκςκα, μζ επαθέξ ηςκ ιζηνχκ αβνμηζηχκ εβηα-

ηαζηάζεςκ ιε άθθεξ ημζκυηδηεξ εα ζπεηίγμκηακ ημοθάπζζημκ ιε ηδκ ηνμθμδμζία ηςκ 

πνμσυκηςκ ημοξ ζημοξ ιεβαθφηενμοξ μζηζζιμφξ ηδξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα, υπςξ ημ 

Μεκεθάζμ 
(Α6)

 (Cavanagh et al., 2005: 312-313), ηαεζζηχκηαξ ημοξ δέηηεξ δζαθυνςκ 

επζννμχκ. Σα αββεία απυ ημ κεηνμηαθείμ Μεθαενία: Πνμθήηδξ Ζθίαξ 
(Α10)

, ημ μπμίμ 

ζοκδέεηαζ ιε έκακ απυ ημοξ δφμ μζηζζιμφξ ηδξ δεφηενδξ ααειίδαξ ζηδκ πενζμπή, έπμοκ 

πανάθθδθα ζηδκ ηυζιδζδ ημοξ ζε ιοηδκασηά ηέκηνα, ηυζμ ημο δπεζνςηζημφ εθθαδζ-

ημφ πχνμο (Αηηζηή), υζμ ηαζ ημο κδζζςηζημφ (Κοηθάδεξ, Γςδεηάκδζα, Κφπνμξ) (Γδ-

ιαημπμφθμο, 1968: 194, Κμοκημφνδ, 1996-1997: 507).  

Γεκ είκαζ βκςζηυ, ςζηυζμ, ημ δίηηομ ιέζα απυ ημ μπμίμ ιπμνμφκ κα ηαηακμδ-

εμφκ μζ πνμακαθενεείζεξ επζννμέξ, υπςξ επίζδξ ηαζ μ ηνυπμξ απυηηδζδξ ημο ζζδενέ-

κζμο δαηηοθίμο ζε ηαθή ημο ίδζμο κεηνμηαθείμο. Πδβή πνμέθεοζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ιεηάθθμο, ζπάκζμ ηαζ πμθφηζιμ βζα ημκ εθθαδζηυ πχνμ έςξ ηαζ ημκ 12 αζ. π.Υ., ακα-

βκςνίγμκηαζ μζ ακαημθζηέξ αηηέξ ημο Αζβαίμο (Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977: 

60. Varoufakis, 1981: 31).
171

 Πνυηεζηαζ, άναβε, βζα απεοεείαξ επαθέξ ηςκ αβνμηζηχκ 

μζηζζιχκ ιε ηα ηέκηνα εηηυξ Λαηςκίαξ ή ιέζς ηςκ ηεκηνζηχκ μζηζζιχκ ηδξ ημζθάδαξ 

ημο Δονχηα; 

Ακηζηείιεκα ηα μπμία εεςνμφκηαζ δδθςηζηά ορδθήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ, ηαηά 

ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ ηαζ εζδζηά ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ δζαηζκμφκηαζ απμηθεζ-

ζηζηά απυ ηα ακαηημνζηά ηέκηνα, ιεηαλφ ημζκςκζηχκ εθίη, ιε ηεθζηυ πνμμνζζιυ ηδκ 

ηαθζηή ημοξ εκαπυεεζδ. Ο ζηαδζαηυξ πενζμνζζιυξ ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ 

«πμθοηεθείαξ» ζε ηαθέξ, ηονίςξ ηςκ Μοηδκχκ, ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακάθμβδ αφλδζδ ημο 

απμηθεζζηζημφ εθέβπμο ηδξ πνυζααζδξ ζε αοηά απυ ημ ακηίζημζπμ ακαηημνζηυ ηέκηνμ, 

υζμκ αθμνά ηδκ Ανβμθίδα. Αημθμφεςξ, δ φπανλδ πμθφηζιςκ ηεπκένβςκ ζε ιζηνυηε-

νδξ δζμζηδηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ζδιαζίαξ μζηζζιμφξ αζηζμθμβείηαζ ςξ δχνμ ηαζ υπζ ςξ 

απυηηδια ακελάνηδηδξ ακηαθθαβήξ (Voutsaki, 2001: 204-205). 

 

3.3.2.3. φκμρδ 

Οπςζδήπμηε, δ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β πενίμδμξ ζηδ Λαηςκία ζοκδέεηαζ ιε μζημκμιζηή 

ηαζ παναβςβζηή ακάπηολδ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ εβηαηα-

ζηάζεςκ ζηδκ ηεκηνζηή ημζθάδα ημο Δονχηα, ζηδκ πενζμπή ημο θαηςκζημφ ηυθπμο 

ηαζ ζε υθδ ζπεδυκ ηδκ πενζυκδζμ ημο Μαθέα. Υαναηηδνζζηζηή παναιέκεζ δ απμοζία 

                                                 
171

 πεηζηά ιε ημοξ πζεακμφξ θυβμοξ πμο μ ζίδδνμξ εεςνείηαζ πμθφηζιμξ ηαζ απακηά, ηονίςξ, ζε πθμφζζ-

εξ ηαθέξ ηαηά ηδκ Μοηδκασηή επμπή αθ. Varoufakis, 1981: 30-31. 
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εέζεςκ απυ ηδ θαηςκζηή Μάκδ, ίζςξ θυβς ηςκ εθάπζζηςκ πεδζκχκ εηηάζεςκ ηαζ ημο 

αναπχδμοξ εδάθμοξ ηδξ. 

Γοζηοπχξ, βζα άθθδ ιζα θμνά, μζ ζοζηδιαηζηά ηαζ ζε ηάπμζα έηηαζδ ακε-

ζηαιιέκεξ εέζεζξ είκαζ πμθφ θίβεξ. Χζηυζμ, ηα οπάνπμκηα μζηζζηζηά δεδμιέκα ηαηα-

δεζηκφμοκ ηδκ φπανλδ δφμ «μζηζζηζηχκ ζζημνζχκ». Σμ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 ηαζ μ Άβζμξ 

ηέθακμξ 
(Α23)

 ελαημθμοεμφκ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδ κα ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ ααε-

ιίδεξ ζενανπίαξ, ιε έκημκδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ηηζζιάηςκ ημοξ ζε ιέβεεμξ ηαζ πμζμηζ-

ηή ηαηαζηεοή. Σμ Μεκεθάζμ ιε ημ Μέβανμ 2 ηαζ ημ ιεηαβεκέζηενμ Μέβανμ 3 ηδξ ΤΔ 

ΗΗΗΒ θάζδξ απμηεθεί έκα ααζζηυ, δζμζηδηζηυ ηέκηνμ βζα ηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα, ζοκ-

δευιεκμ ιε ανηεημφξ ιζηνυηενμοξ αβνμηζημφξ μζηζζιμφξ, ημοθάπζζημκ, ζηα ΒΑ ημο. 

Απυ ηδκ άθθδ, ζημκ Άβζμ ηέθακμ ηα θίβα ηαζ απμζπαζιαηζηά μζηζζηζηά ηαηά-

θμζπα, έζης ηαζ ακ δεκ πανέπμοκ ζοκμθζηή εζηυκα, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ιπμνμφκ 

κα ζοβηνζεμφκ ιε ηα Μέβανα 2-3 ή ιε ημ Κηίνζμ Α ημο Μεκεθαίμο. Σα εθάπζζηα ακηζ-

ηείιεκα ορδθήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ηαζ βμήηνμο ζημκ μζηζζιυ, οπμδδθχκμοκ είηε ημ 

μζημκμιζηυ επίπεδμ ηδξ ημπζηή εθίη, είηε ζημζπεία εκυξ δζαιεηαημιζζηζημφ ειπμνζημφ 

ζηαειμφ πνμξ ηδκ θαηςκζηή εκδμπχνα. Δάκ οπήνπακ πενζζζυηενα ηέημζα ακηζηείιεκα 

ζηδκ ημζκυηδηα, ηα μπμία δεκ εκημπίζηδηακ ηαηά ηδκ ένεοκα ή είπακ εκαπμηεεεί ζε 

ηαθέξ ηδξ πενζυδμο, είκαζ άβκςζημ. Ζ ακαζηαθή ηςκ επζθακεζαηά μναηχκ εαθαιμεζ-

δχκ ηάθςκ 
(Δ101)

 ημκηά ζημκ Άβζμ ηέθακμ ηαζ δ πνμκμθμβζηή ημοξ ζοζπέηζζδ εα δζα-

θχηζγε ηδκ οπυεεζδ αοηή. 

Σδκ ίδζα, υιςξ, επμπή επζζδιαίκμκηαζ δφμ αηυια μζηζζιμί, μζ μπμίμζ απμηε-

θμφκ πζεακά δζμζηδηζηά ηέκηνα ζζάλζαξ ή παναπθήζζαξ ζδιαζίαξ ιε ημ Μεκεθάζμ. 

Πνυζθαηα ζημκ Άβζμ Βαζίθεζμ 
(Α14)

 απμηαθφθεδηακ ηνία εναφζιαηα πζκαηίδςκ ιε 

Γναιιζηή Β‟ βναθή, ιανηονίεξ δζαπείνζζδξ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ αζμηεπκζηχκ πνμσυ-

κηςκ (μπθζζιμφ ηαζ οθακηχκ). Δπίζδξ, εναφζιαηα βναπημφ ημκζάιαημξ πμθφ ηαθήξ 

πμζυηδηαξ ηαζ μνείαξ ηνοζηάθθμο ζοκδβμνμφκ ζηδκ φπανλδ ιζαξ εηθεπηοζιέκδξ ηαζ 

εφπμνδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ. 

Ανπεζαηέξ πζκαηίδεξ ηδξ ιοηδκασηήξ βναθεζμηναηζηήξ δζμίηδζδξ, υπςξ ηαζ μζ 

ημζπμβναθίεξ, ζημκ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ εκημπίγμκηαζ ζε ακαηημνζηά ηέκηνα ή 

μζηζζηζηέξ ιμκάδεξ ζπεηζγυιεκεξ ιε αοηά. Καηά πυζμ ζημκ Άβζμ Βαζίθεζμ οπάνπμοκ 

ηαηάθμζπα εκυξ κέμο ακαηηυνμο είκαζ ίζςξ κςνίξ κα οπμζηδνζπεεί ιε πάζα αεααζυηδ-

ηα. Οπςζδήπμηε, υιςξ, δ Λαηςκία ακαδεζηκφεηαζ έκα ηαίνζμ ημιιάηζ ζημ πμθφπθμημ 

ζφζηδια δζμίηδζδξ ηαζ δζαηίκδζδξ παναβυιεκςκ αβαεχκ ηδξ πενζυδμο. Οζ ημζκςκζηέξ 

πνμεηηάζεζξ είκαζ ιάθθμκ ηαηακμδηέξ, ακ ηαζ απαζημφκηαζ ζαθέζηενα ακαζηαθζηά 
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δεδμιέκα. Οζ ζοκεπζγυιεκεξ ένεοκεξ ζημ παιδθυ θυθμ ημο Αβίμο Βαζζθείμο εα απμ-

ηαθφρμοκ ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδ ζδιαζία ημο μζηζζιμφ βζα ηδ Λαηςκία ηαζ εκ βέκεζ ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ. 

Σμ δεφηενμ ηέκηνμ εκημπίγεηαζ ζηδ αυνεζα ημζθάδα ημο Δονχηα, ζηδ Πεθθάκα: 

Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

. Σμ ιεζμκέηηδια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εέζδξ είκαζ υηζ ημ ακεζηαιιέ-

κμ οθζηυ απυ ημ ιεβάθμ μζημδμιζηυ ζοβηνυηδια ιε ιεβανυζπδιμ πονήκα παναιέκεζ 

αδδιμζίεοημ. Οφηε, υιςξ, ηα ηαθζηά ηαηάθμζπα ηδξ πενζυδμο απυ ημ ημκηζκυ κεηνμ-

ηαθείμ ζηδ εέζδ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

 δζαθςηίγμοκ ζδζαίηενα ηδκ εζηυκα. Πένακ υηζ 

είπακ ζοθδεεί, οπάνπμοκ ιυκμ ζοκμπηζηέξ πενζβναθέξ. Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδ δεκ 

είκαζ ζαθήξ δ ζζημνζηή πμνεία ηδξ ημζκυηδηαξ, δ μπμία ζηδκ πνχζιδ ιοηδκασηή επμπή 

εκηαθίαζε ιέθδ ηδξ ζε ιεβάθμ ηαζ πθμφζζα ηηενζζιέκμ ηάθμ (ηθ2). Ζ ελέθζλδ ζε ηο-

νίανπμ μζηζζιυ δεκ πνέπεζ κα εεςνείηαζ αλζςιαηζηά αέααζδ, πανυθμ πμο ζηδ βφνς πε-

νζμπή δεκ έπμοκ εκημπζζηεί άθθα ιεβάθα μζηζζηζηά ηέκηνα, ηαηά ακαθμβία ιε ημκ 

ηεκηνζηυ Δονχηα (Μεκεθάζμ 
(Α6)

, Άβζμξ Βαζίθεζμξ 
(Α14)

, Παθαζμπονβί 
(Α12)

 (;)). 

Απυ ηδκ άθθδ, ηα κεηνμηαθεία, ακ ηαζ ανζειδηζηχξ ζοκζζημφκ ηζξ πενζζζυηε-

νεξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ανπαζμθμβζηέξ εέζεζξ ζηδ Λαηςκία, δεκ πανέπμοκ ζαθή ζημζπεία βζα 

ηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ ςξ πνμξ ημ θφθμ, ηδκ δθζηία ή ηδ ζοββέκεζα. Έπεζ εζπςεεί πμθθέξ 

θμνέξ ιέπνζ ηχνα, υηζ μζ ζοκμπηζηέξ εηεέζεζξ ηάθςκ ηαζ δ απμοζία ακενςπμθμβζηχκ 

ιεθεηχκ απμηεθμφκ ηφνζα ηνμπμπέδδ βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ ιέζς 

ηςκ ηαθζηχκ ηαηαθμίπςκ. 

ε βεκζηυ πθαίζζμ, παναηδνείηαζ βεκίηεοζδ ηδξ πνήζδξ ημο εαθαιμεζδμφξ ηφ-

πμο ζε ζοζηάδεξ ημκηά ζημοξ μζηζζιμφξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηα ανηεηά επζθακεζ-

αηά εκημπζζιέκα κεηνμηαθεία (πίκ. 3-4, 9). Γεκ οπάνπμοκ πθμφζζεξ ηαθέξ, ακάθμβεξ 

ηδξ πνχζιδξ ιοηδκασηήξ επμπήξ. οβηέκηνςζδ πνοζχκ ή ανβφνςκ ζηεοχκ ηαζ ακηζ-

ηεζιέκςκ απυ άθθεξ πμθφηζιεξ πνχηεξ φθεξ δεκ δζαπζζηχκεηαζ, ιε ελαίνεζδ ιειμκς-

ιέκα ιζηνμακηζηείιεκα, υπςξ έκα πνοζυ έθαζια απυ ημκ εμθςηυ ηθΑ ζηδκ Άνκα: 

Ανηίκα 
(Α18)

 ηαζ ημ ζζδενέκζμ δαηηφθζμ απυ ηδκ Μεθαενία: Πνμθήηδξ Ζθίαξ 
(Α10)

 (πίκ. 

10). Ζ απμοζία αοηή απμηεθεί, άναβε, ενεοκδηζηυ ηεκυ (π.π. ελαζηίαξ ζφθδζδξ) ή ζζπφ-

εζ δ άπμρδ υηζ, έπεζηα απυ ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή, δ «ανέκα» ημο ημζκςκζημφ 

ακηαβςκζζιμφ ηαζ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ πενκάεζ, απυ ηζξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ, ζημ επίπε-

δμ ηδξ μζηζζηζηήξ ηαζ παναβςβζηήξ-μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ (μζημδυιδζδ ακαηηυνςκ, 

ηοηθχπεζςκ ηαηαζηεοχκ η.θ.π.), μπυηε ηαζ ζηαιαηάεζ δ πθμφζζα ηηένζζδ (Cavanagh 

and Mee, 1998: 61, 77); 
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ηδ Λαηςκία, είκαζ υκηςξ παναηηδνζζηζηή δ παφζδ πνήζδξ ηςκ ιεβάθςκ ηαζ 

πθμφζζςκ ηάθςκ ζηδ Βμφναμονα Ακάθδρδ –Α θυθμξ 
(Α2)

, ζηδ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

 

ηαζ ζημ Βαθεζυ 
(Α11)

. Ακάθμβδ πενίπηςζδ εβηαηάθεζρδξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα πθμφζζςκ 

εμθςηχκ, δζαπζζηχκεηαζ ζηδκ Πενζζηενζά Μεζζδκίαξ, πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ΤΔ ΗΗ θάζδξ, 

δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ημκ ακηαβςκζζιυ ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ ιε ηδκ ηεθζηή ζ-

ζπονμπμίδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ εθίη ημο Άκς Δβηθζακμφ (Hope Simpson and Dickinson, 

1979: 167-168). Ζ αηυθμοεδ ίδνοζδ κέςκ εμθςηχκ ζηδ Γ Μεζζδκία, ηαηά ηδκ ΤΔ 

ΗΗΗΑ θάζδ, ενιδκεφεηαζ ςξ επέηηαζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ επζννμήξ ζε αοηήκ (Bennet, 

1995: 598).  

Απυ ηδκ άθθδ, δ πενίπηςζδ ηςκ Μοηδκχκ δείπκεζ υηζ ιεβάθμζ εμθςημί ηάθμζ 

(Γαζιυκςκ, Αηνέα ηαζ Κθοηαζικφζηναξ) πηίζηδηακ ιάθθμκ ηδκ ίδζα πενίπμο πενίμδμ 

(ΤΔ ΗΗΗΒ1-2) ιε ηδκ πφθδ ηςκ Λεχκηςκ ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ ημο ηαθζημφ Κφηθμο Α 

ζηδκ ηεζπζζιέκδ αηνυπμθδ (Wright, 1987: 179).  

Θα ιπμνμφζε, άναβε, δ απμοζία πθμφζζςκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηαθζηχκ ζοκυθςκ ζηδ 

Λαηςκία κα ενιδκεοηεί ηαηά ακαθμβία ιε ηδκ Μεζζδκία; ε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ εηθε-

πηοζιέκδ μζηζζηζηή μζημδυιδζδ ζημ ΤΔ ΗΗΗΑ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ηδκ ακάδοζδ ημο Αβίμο 

Βαζζθείμο 
(Α14)

 ηαζ ηδκ ίδνοζδ ηδξ ημζκυηδηαξ ζηδ πενζμπή Άνκα 
(Α18, Δ82-83)

, έκακηζ ηδξ 

πάνηδξ 
(Α5)

 ή ημο Παθαζμπονβζμφ 
(Α12)

; Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ παναπάκς εηδμπήξ ή βεκζ-

ηυηενα βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ απμοζίαξ πθμφζζςκ ηαθζηχκ ζοκυθςκ ηαηά ηδκ ΤΔ 

ΗΗΗΑ2-ΗΗΗΒ, απαζηείηαζ ζοζηδιαηζηή ακαζηαθζηή ένεοκα. 

 

 

3.3.3. ΤΔ ΙΙΙΓ 

3.3.3.1. Δκδμημζκμηζηά 

Οζηζζιμί 

Οζηζζηζηά ηαηάθμζπα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ πνμένπμκηαζ ιυκμ απυ ημ Μεκεθάζμ 

ηαζ ημκ Άβζμ ηέθακμ. Χζηυζμ, δ επζθακεζαηή ηεναιζηή ηαζ δ ζοκέπζζδ πνήζδξ ηά-

θςκ ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ φπανλδ ηαζ άθθςκ μζηζζιχκ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ (πίκ. 13). 

ημ Μελειάηο 
(Α6)

, δ πενίμδμξ αοηή απμηεθεί ηδκ ηεθζηή θάζδ ηαημίηδζήξ ημο. 

Σμ φρςια ηςκ πνμβεκέζηενςκ Μεβάνςκ εβηαηαθείπεηαζ. ημ θυθμ ημο Αεημφ, πάκς 

απυ ηα παθάζιαηα ημ Κηζνίμο Α ηαζ ημο ακαθδιιαηζημφ ημίπμο, μζημδμιμφκηαζ ιζηνά 

ηαζ άβκςζηδξ θεζημονβίαξ ηηίζιαηα, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηδκ ιεηαααηζηή 

θάζδ ΤΔ ΗΗΗΒ2/Γ1, ηαε‟ υθδ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ1 έςξ πζεακυκ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ2 (Catling, 2009: 

236-240).  
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Ζ ηεναιζηή ηδξ οζηενμιοηδκασηήξ επμπήξ είκαζ ηονίςξ πεζνμπμίδηδ, δ θεβυ-

ιεκδ «ααναανζηή» (Catling, 1978: 75-76. 1980: 157. 1982: 40-41. 1986: 207-208). 

Υαναηηδνίγεηαζ ςξ επείζαηηδ απυ κέα πθδεοζιζαηά ζημζπεία ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, 

ιεηά ηζξ ηαηαζηνμθέξ ηςκ ακαηημνζηχκ ηέκηνςκ ηαζ άθθςκ μζηζζιχκ. Πεηνμβναθζηέξ 

ακαθφζεζξ ηςκ πεζνμπμίδηςκ μζηνάηςκ απυ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 ηαηέδεζλακ ημπζηή πανα-

βςβή. Παναηδνήεδηακ υιςξ δζαθμνεηζηέξ πνμζιείλεζξ πδθμφ απυ εηείκεξ ηςκ χνζιςκ 

ιοηδκασηχκ πνυκςκ, ιε πζμ παναηηδνζζηζηή ηα εβηθείζιαηα ιεηαιμνθςιέκμο δθαζ-

ζηεζαημφ πεηνχιαημξ, πεηνμβναθζηά υιμζα ιε δείβιαηα απυ Lapis Lacedaemonius ηδξ 

πενζμπήξ ηςκ Κνμηεχκ (Whitebread, 1992: 306). 

Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή ζηδκ ηεναιζηή ηεπκμθμβία εεςνείηαζ ελίζμο πζεακυ κα 

ακηζηαημπηνίγεζ είηε κέεξ πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ απυ ημκηζκέξ πενζμπέξ, είηε αθθαβή 

ηςκ ζοκεδηχκ ηαζ ακαβηχκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ (Catling and Catling, 1981: 74, 81-

82. Whitebread, 1992: 297-298). Σμ βεβμκυξ αοηυ ίζςξ πανμοζζάγεζ ακαθμβία, ςξ 

πνμξ ηδκ ενιδκεία ημο, ιε ηζξ κέεξ ηεναιζηέξ ηάζεζξ πμο επζζδιάκεδηακ ζημκ ηεκηνζ-

ηυ ηαζ κυηζμ δπεζνχηζημ εθθαδζηυ πχνμ ηαηά ηδκ ιεηαααηζηή ΠΔ ΗΗ/ΗΗΗ θάζδ.
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Σμ ζενυ ζημ θυθμ Ακσθιαίο: Αγία Κσρηαθή 
(Α8)

 ελαημθμοεεί κα πνδζζιμπμζ-

είηαζ ζφιθςκα ιε ηα πμθθά γςυιμνθα εζδχθζα, δφμ ιζηνά πεζνμπμίδηα βοκαζηεία εζ-

δχθζα ηφπμο D ηδξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηδξ French ηαζ εθάπζζηα υζηναηα Ποηκμφ 

Ροειμφ (Demakopoulou, 2009α: 119-121, 123). Απυ ηα γςυιμνθα εζδχθζα, ηα ιεβάθα 

ηνμπήθαηα ακήημοκ απμηθεζζηζηά ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδ. Ζ Κ. Γδιαημπμφθμο οπμζηδνί-

γεζ υηζ ηα ηεθεοηαία πνμζθένεδηακ ζημ ζενυ απυ ακχηενεξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ζε ακηί-

εεζδ ιε ηα ιζηνά πεζνμπμίδηα, ηα μπμία ακαβκχνζζε ςξ πζεακά ακαεήιαηα «απθχκ 

ακενχπςκ» ζε ιζα πενίμδμ, υπμο έπεζηα απυ ηδκ ηαηάννεοζδ ηςκ ακαηημνζηχκ ηέ-

κηνςκ, ημ ζενυ αηιάγεζ ςξ ημζκυξ ηυπμξ θαηνείαξ δζαθυνςκ μζηζζιχκ ηδξ ηεκηνζηήξ 

ημζθάδαξ ημο Δονχηα (Demakopoulou, 2009α: 102). 

Ανηεηά κμηζυηενα ζημκ Άγηο ηέθαλο 
(Α23)

, δ εβηαηάζηαζδ οπμζηδνίγεηαζ υηζ 

ποηκμηαημζηείηαζ ηαζ πζεακυκ ηεζπίγεηαζ ζημκ απυδπμ ηςκ πθδεοζιζαηχκ ιεηαηζκήζε-

ςκ / ιεηακαζηεφζεςκ πμο ζδιεζχκμκηαζ ζημκ ηεκηνζηυ ηαζ κυηζμ εθθαδζηυ πχνμ. Χ-

ζηυζμ, δεκ εκημπίζηδηακ αββεία ηδξ παναηηδνζζηζηήξ βζα ηδκ πενίμδμ πεζνμπμίδηδξ 

ζηζθαςιέκδξ ηεναιζηήξ υπςξ ζημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ζηδ Πεθθάκα 
(Α3-4)

 ηαζ ίζςξ ζημ 

Μαονμαμφκζ 
(Δ113)

 (Janko, 2008: 598). 
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 Βθ. ζπεηζηά 3.1.3. «φκμρδ», ζεθ. 56. 
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Απυ ηδκ ιεηάααζδ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ1 έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ2 θάζδ ανπζηεηημκζηά 

θείρακα κέςκ ηηζνίςκ μνεμβχκζαξ ηάημρδξ εκημπίγμκηαζ λακά ζημ ΝΑ ηαζ Β ηιήια 

ημο θυθμο, ηα μπμία, υιςξ, είκαζ ελαζνεηζηά θίβα ηαζ απμζπαζιαηζηά. ηδκ ημνοθή 

ημο ορχιαημξ δεκ ακαθένμκηαζ ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα ηδξ πενζυδμο, πανά ιυκμ 

ηεναιζηή (εζη. 164). Ζ απμοζία ημοξ απυ ημ ζδιείμ εκδεπμιέκςξ αζηζμθμβείηαζ απυ ηδ 

δζάανςζδ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδκ ιεζαζςκζηή μζημδυιδζδ. Δπμιέκςξ, δ άπμρδ ηδξ πο-

ηκμηαημίηδζδξ ημο Αβίμο ηεθάκμο, έςξ ηδκ ηεθζηή ημο εβηαηάθεζρδ ζημ ηέθμξ ηδξ 

ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ, δεκ είκαζ επανηχξ ηεηιδνζςιέκδ. Βέααζα, ηαηάθμζπα πζεακήξ μπφνς-

ζδξ ηαζ πφθδξ, ίδζμκ βκχνζζια μζηζζιχκ ιε πθδεοζιζαηή αφλδζδ αοηήκ ηδκ πενίμδμ, 

απμηαθφθεδηακ ζηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο θυθμο (Janko, 2008: 598-605). 

Σα ζςγυιεκα ανπζηεηημκζηά θείρακα δεκ θένμοκ δζαθμνμπμίδζδ ςξ πνμξ ηδκ 

ηαηαζηεοή ημοξ (δ ηάημρδ δεκ ιπμνεί κα ζοβηνζεεί, ηαεχξ δεκ είκαζ πθήνςξ βκςζηή). 

Δκημπίγμκηαζ εκδείλεζξ οθακηζηήξ, ιεηαθθμονβίαξ (ηνία εναφζιαηα απυ πςκεοηήνζ ηαζ 

ηιήια ζηςνίαξ, ΤΔ ΗΗΗΓ πνχζιδ) ηαζ θάλεοζδξ θίεμο, αθθά δεκ ακαβκςνίγμκηαζ ζο-

βηεηνζιέκμζ ενβαζζαημί πχνμζ ηαζ πυζμ ιάθθμκ ζημζπεία βζα ηδκ ημζκςκζηή εέζδ ηςκ 

αηυιςκ πμο αζπμθμφκηακ ιε ηζξ πνμακαθενεείζεξ ενβαζίεξ (French and Janko, 2008: 

448-452, 461-470).  

Ζ επακεβηαηάζηαζδ ημο Αβίμο ηεθάκμο παναθθδθίγεηαζ ιε ηδκ επέηηαζδ ηςκ 

μζηζζιχκ ηδξ Πεναηήξ, ηδξ Αζίκδξ, ηδξ Σφνζκεαξ ηαζ άθθςκ ζε κδζζά ημο Αζβαίμο, 

πζεακμί απμδέηηεξ πνμζθφβςκ (Janko, 2008: 600, 602). Γεβμκυξ, ημ μπμίμ ζε ζοκδοα-

ζιυ ιε ηδκ ηαηάννεοζδ ηςκ ακχηενςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ημο ιοηδκασημφ ακαηημ-

νζημφ ιδπακζζιμφ, δδιζμφνβδζε ζοκεήηεξ βζα έκακ κέμ ημζκςκζηυ ακηαβςκζζιυ 

ιεηαλφ ηςκ εκαπμιεζκάκηςκ ηαζ ηςκ ακαπηοζζυιεκςκ λακά εθίη. 

 

Σαθζηέξ πναηηζηέξ 

Σαθζηά ηαηάθμζπα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ εκημπίγμκηαζ ιέπνζ ζηζβιήξ ζε ιυθζξ εκ-

κέα εέζεζξ (πίκ. 12). Δκηαθζαζιμί ζε εμθςημφξ ηάθμοξ δεκ ζοκεπίγμκηαζ, ακ ηαζ ηακέ-

καξ απυ ημοξ πνςζιυηενμοξ (ιζηνμί εμθςημί Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

, 

εμθςημί πενζμπήξ Άνκαξ 
(Α18, Δ82)

 δεκ είκαζ πθήνςξ δδιμζζεοιέκμξ. 

ημ κεηνμηαθείμ Πειιάλα: πειηές 
(Α3)

, απυ υζα είκαζ δδιμζζεοιέκα, ζε πνή-

ζδ ανίζηεηαζ έκαξ ιυκμ εαθαιμεζδήξ ηάθμξ. Γοζηοπχξ, δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία βζα ηδ 

ζοκάθεζα ηςκ πεζνμπμίδηςκ ζηζθαςιέκςκ αββείςκ ηδξ πενζυδμο ιε ηα οπυθμζπα ηηε-

νίζιαηα ηαζ ηα ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα (Γδιαημπμφθμο, 1982: 114-117. Demakopoulou, 

2009α: 118-119). Άθθμζ ηάθμζ ηδξ πενζυδμο δεκ έπμοκ εκημπζζηεί ζηδκ πενζμπή, εκχ 
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ηαζ δ ΤΔ ΗΗΗΓ ηαημίηδζδ ζημκ μζηζζιυ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

 δεκ ηεηιδνζχκε-

ηαζ ζαθχξ (πονυπμοθμξ, 2002: 22). 

Ακάθμβα πνμαθήιαηα εθθζπμφξ δδιμζίεοζδξ, αδοκαιίαξ ακαβκχνζζδξ ηςκ ΤΔ 

ΗΗΗΓ ηαθχκ ηαζ ιεηαλφ ημοξ ζφβηνζζδξ οπάνπμοκ ηαζ ζηζξ άθθεξ ακεζηαιιέκεξ εέζεζξ 

ιε εαθαιμεζδείξ ηάθμοξ. Σα αββεία ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ απυ ηα ηνία κεηνμηαθεία ηδξ 

Δπηδαύροσ Ληκεράς 
(Α30-32)

, ημκ ηθ5 απυ ηα πειάθηα Ακσθιώλ 
(Α9)

 ηαζ εκυξ αηυια 

απυ ηζξ Κροθεές: Καρλέας 
(Α19) 

δεκ ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ηα-

θέξ. ζμκ αθμνά ηδκ Δπίδαονμ Λζιδνά έπεζ δζαηοπςεεί δ εηδμπή υηζ μνζζιέκμζ απυ 

ημοξ ηάθμοξ πζεακυκ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδ (Cavanagh and Mee, 1998: 

89). Πνυηεζηαζ, άναβε, βζα κέμ πθδεοζιυ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ κέεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ, ή 

βζα ακάβηδ ηαηαζηεοήξ ηάθςκ, έπεζηα απυ ηδκ πθήνςζδ ηςκ πνμβεκέζηενςκ; 

ηδ σθηά 
(Α26)

 ηαζ μζ ηέζζενζξ εαθαιμεζδείξ ημο κεηνμηαθείμο πενζείπακ αβ-

βεία ηδξ ιεηαααηζηήξ θάζδξ ΤΔ ΗΗΗΒ/Γ. Μυκμ ζημκ ηθ2, ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί ηαθή 

ηδξ πενζυδμο ηονίςξ βζαηί ήηακ δ ιυκδ ηαηά πχνακ. ε αοηήκ είπακ εκαπμηεεεί έκα 

λίθμξ ηφπμο DΗα, έκα εβπεζνίδζμ ηφπμο Δii ηαζ έκαξ λονυξ, εκχ ζημ φρμξ ημο θαζιμφ 

εκημπίζηδηακ πάκηνεξ πενζδέναζμο απυ οαθυιαγα ηαζ πμζηίθεξ άθθεξ πνχηεξ φθεξ, μζ 

μπμίεξ υιςξ δεκ ακαθένμκηαζ (Δοζηαείμο, 1997: 198). 

ημκ ακεζηαιιέκμ ημ 2004 εαθαιμεζδή ηάθμ ηδξ ζοζηάδαξ Περηζηέρη: όια-

θοη 
(Α20)

 ιε πνήζδ απυ ηδκ πνχζιδ έςξ ηαζ ηδκ οπμιοηδκασηή επμπή, εκημπίζηδηακ 

ζοκμθζηά 2 ηαθέξ ηαζ 8 ακαημιζδέξ, απυ ηζξ μπμίεξ ιυθζξ δφμ ακαημιζδέξ ηαζ ιία ηαηά 

πχνακ ηαθή πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ2/3 ή οπμιοηδκασηή θάζδ.
173

 Οζ ακαημιζδέξ 

ήηακ ηηενζζιέκεξ ιε έκα ηαζ δφμ αββεία ακηίζημζπα, εκχ ζηδκ ηεθεοηαία ηαθή είπακ 

εκαπμηεεεί δφμ αββεία, έκα αηυζιδημ πάθηζκμ δαηηοθίδζ ηαζ ηνεζξ πάθηζκεξ πενυκεξ 

(εζη. 144), μζ μπμίεξ πζεακυηαηα ζοβηναημφζακ ημ ζάαακμ (Demakopoulou, 2009α: 

121-122). 

Απυ ηα πνμακαθενεέκηα κεηνμηαθεία είκαζ ζπεδυκ αδφκαημκ κα ακηθδεμφκ 

ζημζπεία ημζκςκζηχκ δμιχκ. Φαίκεηαζ υιςξ υηζ ζημοξ οζηενμιοηδκασημφξ ηάθμοξ 

πμθθαπθχκ πνήζεςκ δεκ παναηδνμφκηαζ πθμφζζα ηηενίζιαηα (πίκ. 11).  

Καζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ αημιζηχκ ηονίςκ ηαθχκ ημο Αγίοσ ηεθάλοσ 
(Α23)

 μζ 

παναηδνήζεζξ είκαζ ζπεηζηά θίβεξ ηαζ δζαηοπχκμκηαζ ιε επζθφθαλδ, θυβς ημο ιζηνμφ 

ζηαηζζηζημφ δείβιαημξ. Μυθζξ πέκηε ηάθμζ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ1 θάζδξ έπμοκ εκημπζζηεί ζημκ 
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 Γζα ηζξ ηαθέξ ηαζ ακαημιζδέξ ηδξ πνχζιδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ αθ. 3.3.1.1. «Σαθζηέξ πναηηζηέξ» ζεθ. 

108. 
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θυθμ. Οζ ηέζζενζξ είκαζ παζδζηέξ. Απυ αοηέξ, μζ ηνεζξ είκαζ ηηενζζιέκεξ ζε ηζαςηζυ-

ζπδιμ ηάθμ ηαζ δ ηέηανηδ αηηένζζηδ ζε αδζάβκςζημ ηφπμ (Ε3). θεξ πενζείπακ εκηα-

θζαζιμφξ ανεθχκ (μ έκαξ ηζαςηζυζπδιμξ είπε δφμ ανέθδ) ηαζ εεςνμφκηαζ intra muros.   

ηδκ ηαθή (Β20) είπε εκαπμηεεεί έκα αββείμ, ζηδκ (Β7-8) πάκηνεξ απυ θαβε-

κηζακή ηαζ υζηνεμ ηαζ ζηδκ (Ζ13) πάκηνεξ απυ θαβεκηζακή ηαζ έκαξ θαημεζδήξ ζθνα-

βζδυθζεμξ. Ο ηεθεοηαίμξ είκαζ απυ ιαφνμ ζηεαηίηδ, ιε ακάβθοθδ πανάζηαζδ πζεακυκ 

ηαφνμο πμο ηνέπεζ πνμξ ηα δελζά (εζη. 163). Δκηάζζεηαζ ζηδ θεβυιεκδ μιάδα «Main-

land Popular Group» ηαζ είκαζ μ πνχημξ ζθναβζδυθζεμξ αοημφ ημο ηφπμο πμο εκημπί-

γεηαζ ζηδ Λαηςκία. Θεςνείηαζ ημπζηήξ παναβςβήξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β πενζυδμο (French 

and Janko, 2008: 458). 

Ο πέιπημξ ηάθμξ (Β12-15), απθχξ θάηημξ πζεακυηαηα ηαζ αοηυξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ1 

θάζδξ,
174

 πενζείπε ηέζζενα εκήθζηα άημια, ηα ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα ηςκ μπμίςκ δεκ 

είκαζ ζαθέξ εάκ είπακ δζαηαναπεεί ή παναιενζζηεί. Δκημπίζηδηακ ηέζζενα ηνακία ε-

κδθίηςκ, πζεακυηαηα απμημιιέκα, ηαζ ανηεηά άθθα μζηά. Σμ ζφκμθμ αοηυ ενιδκεφ-

ηδηε ςξ μιαδζηή ηαθή φζηενα απυ αίαζμ ζοιαάκ ζημκ μζηζζιυ, ιε πζεακά ηηενίζιαηα 

έκα θίεζκμ ενβαθείμ, ίζςξ πέθεηο, ηαζ μνζζιέκα αυηζαθα (Taylour and Janko, 2008: 

143). 

Σμ δείβια ηςκ ηάθςκ είκαζ πμθφ ιζηνυ. Καηά ηφνζμ θυβμ, πενζθαιαάκμοκ ηα-

θέξ ανεθχκ. Γζα ημοξ εκήθζηεξ ημ πνμθακέξ είκαζ δ φπανλδ εκυξ δζαηνζημφ κεηνμηα-

θείμο. Ο θάηημξ, ςζηυζμ, ιε ηα ηνακία εκδθίηςκ δεκ ιπμνεί κα ενιδκεοηεί εφημθα. 

Δκημπίζηδηε ζηδκ ΝΑ πενζμπή, εκηυξ ηηζνίμο ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ1 θάζδξ, πζεακυηαηα μζηία, δ 

μπμία εκ ζοκεπεία ηαηαζηνάθδηε απυ πονηαβζά. Οζ ενεοκδηέξ ηδξ εέζδξ ζοκδέμοκ ηα 

δφμ αοηά αίαζα επεζζυδζα, ηδκ μιαδζηή ηαθή ηαζ ηδκ πονπυθδζδ ημο ηηζνίμο, ςξ έκδεζ-

λδ επενζηήξ επζδνμιήξ (Janko, 2008: 605). 

Οζ δφμ ηηενζζιέκεξ παζδζηέξ ηαθέξ, ιε έκα αββείμ ηαζ εθάπζζηεξ πάκηνεξ, ακηί-

ζημζπα, απμηαθφθεδηακ, επίζδξ, ακάιεζα ζε ηηίζιαηα. Ακηίεεηα, δ παζδζηή ηαθή, ιε 

ηζξ 38 πάκηνεξ ηαζ ημκ ζθναβζδυθζεμ, εκημπίζηδηε ζε πενζμπή πςνίξ άθθμο ηφπμο ηα-

ηάθμζπα (εζη. 163). Ζ πςνμηαλζηή αοηή επζθμβή πζεακυκ μθείθεηαζ ζε ζδεμθμβζημφξ ή 

άθθμοξ αδζαζάθδημοξ ζήιενα θυβμοξ ηαζ δ ιειμκςιέκδ εέζδ ηδξ πζμ πθμφζζαξ απυ 

ηζξ ηαθέξ ηδξ πενζυδμο (Ζ13) κα ιδκ είκαζ ηοπαία. ζμ βζα ηδκ αηηένζζηδ ηαθή ανέ-

θμοξ (Ε3), απμηαθφθεδηε ζε ηιήια ημο μζηζζιμφ πμο εεςνείηαζ υηζ επακαηαημζηείηαζ 

ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ, έπεζηα απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2. 
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 Ο ηάθμξ ζηδκ πνχηδ δδιμζίεοζδ είπε εκηαπεεί πνμκζηά ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ (Taylor, 1972: 235, 239). 
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Ζ πςνμηαλζηή αοηή δζαθμνμπμίδζδ ζε ηνεζξ πενζμπέξ, α) πςνίξ ηηίζιαηα, α) ιε 

ηηίζιαηα ηαζ β) ιε ηηίζιαηα ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ επακαηαημίηδζδ ημο μζηζ-

ζιμφ ιπμνεί, άναβε, κα ζοκδεεεί ιε μιάδεξ δζαθμνεηζηήξ «μζημκμιζηήξ δοκαηυηδηαξ»; 

Ζ βεκζηυηενδ θζηή ηηένζζή ημοξ αθμνά ζοθθήαδδκ ηζξ ηαθέξ ανεθχκ ή απμηεθεί έκδεζ-

λδ παιδθήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ; Απυ ηδκ άθθδ, εάκ μ ηζαςηζυ-

ζπδιμξ ηάθμξ εεςνείηαζ «αηνζαυξ μζημκμιζηά» (Lewartoski, 2000: 55) ηαζ δ πμζυηδηα 

ηςκ ηηενζζιάηςκ απμηεθεί πανάβμκηα ημζκςκζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ, ιήπςξ, ηεθζηά ο-

πμδεζηκφμκηαζ ιέθδ δζαθμνεηζηχκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ, ιέζς ηςκ εκηαθζαζιέκςκ 

παζδζχκ ημοξ; Γοζηοπχξ, ενςηήιαηα, υπςξ ηα παναπάκς, είκαζ αδφκαημκ κα απακηδ-

εμφκ ιυκμ απυ ηέζζενζξ ηαθέξ. 

 

3.3.3.2. Γζαημζκμηζηά 

Οζηζζηζηή 

Ζ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδ εεςνμφκηακ πενίμδμξ ιε ζπεδυκ ακφπανηηα ζημζπεία βζα ηδκ 

μζηζζηζηή ελέθζλδ ηδξ Λαηςκίαξ. Οζ Waterhouse ηαζ Hope Simpson ζηδκ επζθακεζαηή 

ένεοκα πμο δζελήβαβακ ηζξ δεηαεηίεξ „30 ηαζ „50, εκηυπζζακ ιυθζξ δφμ εέζεζξ ιε ηενα-

ιζηή ηδξ ηεθεοηαίαξ αοηήξ θάζδξ, ζημ ιοηδκασηυ ζενυ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 

ηαζ ζε ιενζημφξ ηάθμοξ ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ 
(Α30-32) 

(Waterhouse and Hope Simp-

son, 1961: 172-173, οπμζ. 315). Σμ 1979, μζ Hope Simpson ηαζ Dickinson ζημ Gazet-

teer ακαθένμοκ δφμ αηυια εέζεζξ, ημ κεηνμηαθείμ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

 ηαζ ηδκ 

εβηαηάζηαζδ Αζηένζ: Καναμφζζ 
(Α22)

 (Dickinson and Hope Simpson, 1979: 107). Ζ 

ζπεδυκ ηαηαηυνοθδ πηχζδ ηςκ επζθακεζαηχκ εέζεςκ ιεηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ ηαηαδείηκοε 

ενήιςζδ ηδξ ΝΑ Πεθμπμκκήζμο. ήιενα, μ ανζειυξ ηςκ εέζεςκ ιε ηαηάθμζπα ηδξ 

ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ έπεζ αολδεεί, ακ ηαζ πάθζ είκαζ ιζηνυξ, 29 εέζεζξ (πίκ. 13, πάνηδξ 4β) 

έκακηζ 121 ηδξ χνζιδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ. 

ηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα δ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

, ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ημ 

Αιοηθαίμ 
(Α8)

, μ Άβζμξ Βαζίθεζμξ 
(Α14)

 ηαζ μζ επζθακεζαηέξ εέζεζξ Βμοκυ Πακαβζάξ 

(Δ77)
, ημφνα: Άβζμξ Γεχνβζμξ 

(Δ75)
 ηαζ ηδξ Γημνίηζαξ: Λαζκά 

(Δ68)
 ζοκεπίγμοκ κα ηα-

ημζημφκηαζ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ1, πζεακυκ ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα απυ ηζξ πνμβεκέζηενεξ 

θάζεζξ. Σμ ιοηδκασηυ ζενυ ζημ θυθμ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 αοηήκ ηδκ πενίμδμ 

αηιάγεζ, εκχ ιεηαλφ ηςκ ακαεδιάηςκ ημο ειθακίγμκηαζ ιεβάθα ηνμπήθαηα εζδχθζα 

αμμεζδχκ ή αθυβςκ, ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ημζκςκζηέξ εθίη, ζημκ απυδπμ ίζςξ ηδξ 

ζοννίηκςζδξ ηαζ ηεθζηήξ εβηαηάθεζρδξ ημο Μεκεθαίμο, ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ 1 θάζδ. 
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Ζ διζμνεζκή πενζμπή ημο Πάνκςκα ιε ημοξ αβνμηζημφξ μζηζζιμφξ δεκ απέδςζε 

οθζηυ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ. ημζπεία ηαημίηδζδξ έπεζηα απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ πνμκμθμβμφ-

κηαζ ιεηαβεκέζηενα ζημοξ ζζημνζημφξ πνυκμοξ, ημ 700 π.Υ., πενίμδμξ ίδνοζδξ ημο αν-

πασημφ ζενμφ ζημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 (Cavanagh and Crouwel, 2002: 146-148, 150). Ζ 

ζφκδεζή ημοξ ιε ηδκ ζζημνζηή πμνεία ημο Μεκεθάζμο ιάθθμκ πνέπεζ κα είκαζ δεδμιέ-

κδ. 

Νμηζυηενα ζηδκ πεδζάδα ημο Έθμοξ, ζημκ ιοπυ ημο θαηςκζημφ ηυθπμο, ιυθζξ 

ηέζζενζξ εέζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ μ Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

, ημ Αζηένζ: Καναμφζζ 
(Α22)

, 

ημ Πενζζηένζ: υθαημζ 
(Α20)

 ηαζ ηα Απίδζα 
(Δ84)

. Δθάπζζηεξ είκαζ μζ εέζεζξ ζηζξ πενζμκή-

ζμοξ ημο Μαθέα ηαζ Σαζκάνμο, πέκηε ηαζ ηνεζξ, ακηίζημζπα.  

Οζ δφμ ααζζηέξ ακεζηαιιέκεξ εέζεζξ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 ηαζ μ Άβζμξ ηέθακμξ 

(Α23)
 δίκμοκ, βζα ιζα αηυιδ θμνά, δφμ δζαθμνεηζηέξ εζηυκεξ ελέθζλδξ εκηυξ ηδξ πενζυ-

δμο. Ο μζηζζιυξ ζημ Μεκεθάζμ ζοννζηκχκεηαζ ιε ίπκδ ηαημίηδζδξ, ηονίςξ, ιεηαλφ 

ηςκ ορςιάηςκ ημο Πνμθήηδ Ζθία ηαζ ημο Αεημφ. Νέα ηηίζιαηα δεκ ηαηαζηεοάγμ-

κηαζ, πανά ιυκμ ηιδιαηζηέξ επζζηεοέξ παθαζυηενςκ, ηαζ ιάθζζηα βζα ζφκημιμ πνμκζηυ 

δζάζηδια. Ακηίεεηα, ζημκ Άβζμ ηέθακμ οπμζηδνίγεηαζ υηζ οπήνλε ζοβηέκηνςζδ πθδ-

εοζιμφ. φιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ, μ θυθμξ επακαηαημζηείηαζ ζπεδυκ ζε υθδ ημο 

ηδκ έηηαζδ, ιε ηδκ ηαηαζηεοή κέςκ ηηζνίςκ, εκχ ίπκδ ηείπμοξ, πζεακυκ μπονςιαηζ-

ημφ-αιοκηζημφ παναηηήνα, αζηζμθμβείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ βεκζηυηενδξ ακαζηάηςζδξ 

έπεζηα απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ ακαηημνζηχκ ηέκηνςκ ηαζ άθθςκ ζδιακηζηχκ μζηζ-

ζιχκ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 13
μο

 αζ. π.Υ. 

 

Δπαθέξ-Ακηαθθαβέξ 

Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδ μζ επαθέξ ηςκ θαηςκζηχκ ημζκμηήηςκ ιε άθθεξ πενζμ-

πέξ ημο δπεζνςηζημφ ηαζ κδζζςηζημφ εθθαδζημφ πχνμο ζοκεπίγμοκ κα επζζδιαίκμκηαζ, 

πανυθμ πμο δ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ημοξ ζδιαζία δεκ είκαζ απυθοηα θακενή 

(Demakopoulou, 2009α). Σέζζενζξ, ημοθάπζζημκ, ημζκυηδηεξ έπμοκ επαθέξ ηαε‟ υθδ 

ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδ (πνχζιδ, ιέζδ, φζηενδ) ίζςξ ηαζ ζηδκ αηυθμοεδ οπμιοηδκασηή, ιε 

ηδκ Ανβμθίδα, ηδκ Αηηζηή, ηδκ Δφαμζα ηαζ ηδκ Κνήηδ. Οζ ζπέζεζξ αοηέξ επζζδιαίκμ-

κηαζ ιέζα απυ ηζξ ηοπμθμβζηέξ επζννμέξ ζπδιάηςκ ηαζ δζαημζιδηζηχκ ιμηίαςκ ζηδκ 

ηεναιζηή ηδξ ηηένζζδξ ηςκ κεηνμηαθείςκ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

, Πενζζηένζ: υθαημζ 

(Α20)
, Δπίδαονμξ Λζιδνά (Αβ. Σνζάδα 

(Α31)
, Παθαζυηαζηνμ 

(Α32)
), ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ 

ηα εονήιαηα ημο ζενμφ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 (Demakopoulou, 2007. 2009). 



 

 153 

Απυ ηδκ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

 ζηζξ ηαθέξ ηδξ ιέζδξ ηαζ φζηενδξ ΤΔ ΗΗΗΓ ε-

κημπίγμκηαζ πανάθθδθα ζε αββεία ηδξ Πεναηήξ, ηδξ Γεζνάξ, ηδξ Κνήηδξ ηαζ ηαηά ηδκ 

οπμιοηδκασηή θάζδ ηδξ Αεήκαξ ηαζ ημο Λεοηακηίμο (Mountjoy, 1999: 242. Demako-

poulou, 2009α:118). Πανυιμζα, ζε εκηαθζαζιμφξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ ιέζδξ/φζηενδξ θάζδξ 

ηαζ πζεακυηαηα ηδξ οπμιοηδκασηήξ πενζυδμο ζημ Πενζζηένζ: υθαημζ 
(Α20)

 επζζδιαί-

κμκηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ Αεήκα ηαζ ημ Λεοηακηί (Demakopoulou, 2009α: 122). 

Σα εονήιαηα απυ ημ ζενυ ημο θυθμο Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 πθδνμθμ-

νμφκ βζα επζννμέξ ηαζ πζεακυκ επαθέξ ιε ηδκ ΒΑ Πεθμπυκκδζμ. ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ ιέζδ 

θάζδ εκηάζζμκηαζ υζηναηα ηαζ γςυιμνθα ηνμπήθαηα εζδχθζα ιε βναπηή ηυζιδζδ 

Ποηκμφ νοειμφ απυ ηδκ Ανβμθίδα (Γδιαημπμφθμο, 1982: 68-69). Πανάθθδθα ηςκ 

ηεθεοηαίςκ εκημπίγμκηαζ ζηδκ Σίνοκεα, ηδκ Δπίδαονμ ηαζ ηα Μέεακα, υπςξ επίζδξ 

ζημ Καθαπυδζ Φεζχηζδαξ ηαζ ζηδ Φοθαηςπή ηδξ Μήθμο. Σέθμξ, πανάθθδθα παναηηδ-

νζζηζηχκ ηοθίηςκ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ φζηενδξ ηαζ ηδξ οπμιοηδκασηήξ πενζυδμο έπμοκ δζαπζ-

ζηςεεί ζηδκ Μεζζδκία, Ζθεία (Οθοιπία), Ηεάηδ ηαζ Θεζζαθία (Demakopoulou, 

2009α: 120-121, 123). 

ηδκ πενζυκδζμ Μαθέα, δ ημζκυηδηα ηςκ ηάθςκ ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ 
(Α30-

32)
 δζαηδνεί επαθέξ ιε ηδκ Αηηζηή, ηδκ Ανβμθίδα, ηδ Νάλμ, ηα Γςδεηάκδζα ηαζ ηδκ 

Κνήηδ, εκχ ηαηά ηδκ οπμιοηδκασηή πενίμδμ ακαθένμκηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ Μεζζδ-

κία ηαζ ηδκ Ζθεία (Γδιαημπμφθμο, 1982: 105. Mountjoy, 1999: 243. Demakopoulou, 

2009α: 118. Gallou, 2009: 91-92), οπμδδθχκμκηαξ ηδ ζδιαζία ηδξ πανάηηζαξ θαηςκζ-

ηήξ πενζμπήξ ζημ εαθάζζζμ ειπυνζμ. 

Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ακαθένεδηακ, παναπάκς, εέζεζξ απυ ηέζζενζξ δζα-

θμνεηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Λαηςκίαξ: αυνεζα ηαζ ηεκηνζηή ημζθάδα Δονχηα, ΒΑ άηνμ 

πεδζάδαξ Έθμοξ (ιοπυξ Λαηςκζημφ ηυθπμο) ηαζ ακαημθζηή αηηή ηδξ πενζμκήζμο Μα-

θέα. Δπμιέκςξ, ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδ, ζηζαβναθείηαζ ζημ πάνηδ έκα δίηηομ επαθχκ 

ιε ημκ οπυθμζπμ δπεζνςηζηυ ηαζ κδζζςηζηυ πχνμ ζε υθδ ζπεδυκ ηδκ «ναπμημηαθζά» 

ηδξ Λαηςκίαξ, ιε ελαίνεζδ ίζςξ ηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ. 

 

3.3.4. φκμρδ 

Ζ πενίμδμξ ιεηά ηδκ ηαηάννεοζδ ημο ακαηημνζημφ δζμζηδηζημφ ηαζ μζημκμιζ-

ημφ ζοζηήιαημξ παναηηδνίγεηαζ απυ πθδεοζιζαηέξ ιεηαηζκήζεζξ, εβηαηάθεζρδ μζηζ-

ζιχκ, ίδνοζδ ηαζ επακαηαημίηδζδ άθθςκ. Ο ιοηδκασηυξ πμθζηζζιζηυξ παναηηήναξ 

δζαηδνείηαζ, εκχ ηαοηυπνμκα δζαπζζηχκμκηαζ αθθαβέξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ κέεξ 

ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ. ε πενζμπέξ ηδξ θεβυιεκδξ πενζθένεζαξ ημο ιοηδκασημφ ηυζιμο, 
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υπςξ δ Θεζζαθία ηαζ ηα Γςδεηάκδζα (ζε ηάθμοξ ηονίςξ ηςκ κήζςκ Ρυδμο ηαζ Κς), 

ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδ απμηαθφθεδηακ βζα πνχηδ θμνά ακηζηείιεκα απυ πμθφηζιεξ 

ηαζ ελςηζηέξ πνχηεξ φθεξ, οπμδεζηκφμκηαξ έκα κέμ δίηηομ ειπμνίαξ αβαεχκ ηαζ ζο-

κεηδμπζηά πενίμδμ εοδιενίαξ, ημοθάπζζημκ, ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζηχκ εθίη (Voutsaki, 

2001: 208-211).  

Ζ ηαηάννεοζδ ηςκ ζενανπδιέκςκ δζμζηδηζηχκ ηέκηνςκ αζθαθχξ ηαζ επέθενε 

αθθαβέξ ζηδ ιέπνζ ηυηε ημζκςκζηή μνβάκςζδ (Deger-Jalkotzy, 1999: 129), ηονίςξ ζηζξ 

«ηάλεζξ» πμο ζοκδέμκηακ ιε πηοπέξ ηδξ ακαηημνζηήξ δζμίηδζδξ ηαζ βναθεζμηναηίαξ. Ζ 

απμοζία ή μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ ακχηενςκ ζηνςιάηςκ δεκ είκαζ λεηάεανμ ιε πμζμ 

ηνυπμ ή ζε ηζ ααειυ επδνέαζακ ημ ζφκμθμ ηςκ δμιχκ.  

Γζα ιζα αηυιδ θμνά, εκηυξ ηδξ Όζηενδξ Υαθημηναηίαξ, ηαθζηά ζφκμθα απυ 

ηδκ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ, ηδκ Κνήηδ ηαζ απυ άθθα κδζζά ημο Αζβαίμο, πενζέπμοκ 

μπθζζιυ ιαγί ιε ζπεηζηά πθμφζζα ηηένζζδ. Τπμζηδνίγεηαζ, υηζ μζ πμθειζζηέξ αοημί ζο-

κζζημφζακ ηδκ εθίη ηδξ επμπήξ, ηαηά ακαθμβία ιε ηδκ ιεηαααηζηή πενίμδμ ηδξ ΜΔ/ΤΔ 

πενζυδμο. Μεηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β, υπμο ζηδκ ιζηνμβθοπηζηή επζηναημφζακ ηεθεημονβζ-

ηέξ ζηδκέξ ιε ακενςπυιμνθεξ ηαζ δαζιμκζηέξ θζβμφνεξ, ζημκ εζημκμβναθζηυ νοειυ 

ηδξ ιέζδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ δ εειαημβναθία ειπθμοηίγεηαζ πάθζ ιε ζηδκέξ πμθειζζηχκ 

ηαζ ηοκδβζμφ (Deger-Jalkotzy, 1999: 130), υπςξ βζα πανάδεζβια ημ υζηναημ ηναηήνα 

ιε ζηδκή ιάπδξ απυ ημ ζενυ ζημ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 (εζη. 91) (Demakopou-

lou, 1982: 69-70, 2009α: 101).
175

 Σμ εκ θυβς ζενυ ζοκεπίγεηαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ 

ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ, πζεακυκ ςξ πχνμξ θαηνείαξ ιε ειαέθεζα ηαζ εηηυξ ηδξ Ν πενζμπήξ 

ηδξ πάνηδξ ζηδκ μπμία εκηάζζεηαζ, υπμο δ πανμοζία ζαθχξ δζαηνζηχκ βζα ηδκ πμζυ-

ηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ημοξ γςυιμνθςκ ακαεδιάηςκ οπμδεζηφκεζ ζφιθςκα ιε ηδκ Κ. 

Γδιαημπμφθμο ηδκ φπανλδ ημζκςκζηχκ εθίη. 

Σα μζηζζηζηά ηαζ ηαθζηά δεδμιέκα ηδξ Λαηςκίαξ είκαζ πμθφ θίβα βζα ηδ δζελα-

βςβή ζοκμθζηχκ ή ηαζ ηαηά πενίπηςζδ ζοιπεναζιάηςκ. διακηζηέξ ημζκυηδηεξ ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β πενζυδμο, βκςζηέξ ιέζα απυ ηα μζηζζηζηά ημοξ ηαηάθμζπα, 

ζοκεπίγμοκ κα ηαημζημφκηαζ, αθθά πζεακυηαηα ζε ιζηνυηενδ έηηαζδ. Σμ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 

έπεζηα απυ ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, ζηζξ ανπέξ ιάθθμκ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ2, εβηαηαθείπε-

ηαζ μνζζηζηά βζα ηδκ πνμσζημνζηή επμπή, ιαγί ηαζ μζ ιζηνυηενμζ μζηζζιμί ζηα ΒΑ ημο, 
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 Ζ πνυπμοξ απυ ημ κεηνμηαθείμ ηδξ Μεθαενίαξ: Πνμθήηδξ Ζθίαξ 
(Α10)

 ιε απεζηυκζζδ εκυξ άκηνα πμο 

θμνάεζ εχναηα ηαζ ηναηάεζ πζεακυηαηα λίθμξ (εζη. 97) πνμκμθμβείηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ1 θάζδ (Γδιαημ-

πμφθμο- Παπασςάκκμο, 1977: 57. Mountjoy, 1999: 250). 
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οπμδεζηκφμκηαξ ιζα έιιεζδ ημοθάπζζημκ ζπέζδ. Απυ ηδκ άθθδ, μ μζηζζιυξ Πεθθάκα: 

Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

 θαίκεηαζ κα έπεζ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ, αάζεζ ηδξ ηεναιζηήξ 

απυ αοηυκ, ηαεχξ ηαζ απυ έκακ εαθαιμεζδή ηάθμ ζηδκ Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

. 

Απυ ηζξ κμηζυηενεξ εέζεζξ ζηδ Λαηςκία παναηηδνζζηζηυξ βζα ηδκ αφλδζδ ημο 

πθδεοζιμφ ηνίκεηαζ μ Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

, ιε κέα ηηίζιαηα ηαηά ηδκ ιεηάααζδ ηαζ 

δζάνηεζα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ1 θάζδξ. Έπεζηα εβηαηαθείπεηαζ. διακηζηυηαημ ηέκηνμ, ηδξ φ-

ζηενδξ αοηήξ πενζυδμο, ακαδεζηκφεηαζ δ πανάηηζα Δπζδαφνμξ Λζιδνά. Ακ ηαζ ιυθζξ 

πέκηε ηάθμζ έπμοκ ακαζηαθεί, έκακηζ πμθθχκ πενζζζμηένςκ επζθακεζαηά εκημπζζιέ-

κςκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή, ηα πανάθθδθα ηδξ ηεναιζηήξ ηοπμθμβίαξ απυ ηδκ ηηένζζή 

ημοξ οπμδεζηκφμοκ ιία ημζκυηδηα ιε επαθέξ ζπεδυκ ιε υθμ ημκ ηεκηνζηυ ηαζ κυηζμ εθ-

θαδζηυ πχνμ, δπεζνςηζηυ ηαζ κδζζςηζηυ. Δπαθέξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμοκ αλζμζδιείς-

ηδ δζάνηεζα έςξ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ3 ηαζ ηδκ οπμιοηδκασηή θάζδ. 

Δπμιέκςξ, εα ιπμνμφζε κα οπμζηδνζπεεί υηζ ζηδ Λαηςκία ηδξ φζηενδξ Μοηδ-

κασηήξ πενζυδμο, παναηδνμφκηαζ ελεθίλεζξ, μζ μπμίεξ ζηζαβναθμφκ αθθαβή ηςκ ημζκς-

κζηχκ δοκάιεςκ, ιέζς ηδξ παναηιήξ ηαζ εβηαηάθεζρδξ μνζζιέκςκ πνμβεκέζηενςκ 

ηέκηνςκ ηαζ ηδξ ζοκέπζζδξ ή ηαζ αηιήξ άθθςκ. Μπμνεί δ οπμηεεεί δ φπανλδ κέςκ ημ-

πζηχκ εθίη ή εκδεπμιέκςξ εκδοκάιςζδ παθαζυηενςκ. Ζ ανπαζμθμβζηή ημοξ ηεηιδνίς-

ζδ απαζηεί ζοζηδιαηζηή ένεοκα ζε μζηζζηζηά ηαζ ηαθζηά ηαηάθμζπα, ηονίςξ ημπζηά 

(ακά εβηαηάζηαζδ) ηαζ ζε δεφηενμ επίπεδμ δζαημζκμηζηά (ακά εονφηενεξ βεςβναθζηέξ 

πενζμπέξ). 
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ επζζηυπδζδ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ Δπμπήξ ημο Υαθημφ ζηδ 

Λαηςκία ηαηέδεζλε ιζα εκενβή ηαζ ζοιιεηέπμοζα βεςβναθζηή πενζμπή ζηζξ βκςζηέξ, 

ιέπνζ ηχνα, πμθζηζζιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ελεθίλεζξ ημο κυηζμο εθθαδζημφ πχνμο, αλζμ-

πμζχκηαξ ηζξ ημπζηέξ παναδυζεζξ ηαζ εκζςιαηχκμκηαξ ηζξ ελςηενζηέξ επζννμέξ. Χζηυ-

ζμ, δ ηαηακυδζδ ηςκ εηάζημηε παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ, ηδξ 

ελέθζλδξ ηαζ ηςκ παναβυκηςκ πμο ηδ δζαιυνθςζακ ηαε‟ υθδ ηδ Υαθημηναηία, απαζηεί 

πενζζζυηενα ανπαζμθμβζηά ζημζπεία. ηδκ πανμφζα ενβαζία, πανμοζζάζηδηακ επί ιέ-

νμοξ ηιήιαηα απυ ηδ ζοκμθζηή εζηυκα ηςκ ημζκςκζηχκ δμιχκ, επζζδιαίκμκηαξ ηα εν-

ιδκεοηζηά πνμαθήιαηα πμο αοηή εκέπεζ. 

Καηά ηδκ Πνχζιδ Δπμπή Υαθημφ δ εέζδ ημο αηυιμο ςξ πνμξ ηδκ δθζηία, ημ 

θφθμ ηαζ ηδ ζοββέκεζα δεκ ιπμνεί κα δζαηνζεεί, ηονίςξ, θυβς έθθεζρδξ επανηχκ ηαθζ-

ηχκ ηαηαθμίπςκ ηαζ ζοζπεηζζιμφ ημοξ ιε ακάθμβα μζηζζηζηά. Απυ ημοξ εθάπζζημοξ 

ακεζηαιιέκμοξ μζηζζιμφξ ηδξ ΠΔΥ, εκδείλεζξ ιίαξ πζεακήξ ηεκηνζηήξ ανπήξ ή αηυ-

ιςκ/μιάδςκ ιε δζμζηδηζηή ή μζημκμιζηή ζζπφ οπάνπμοκ ιυκμ ζημ Γενάηζ 
(Α13)

. Δδχ ηα 

ανπαζμθμβζηά δεδμιέκα ζηζαβναθμφκ ηδκ παναβςβή, απμεήηεοζδ ηαζ δζαηίκδζδ α-

βνμηζηχκ πνμσυκηςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηδκ ακάβηδ δζαζθάθζζδξ ημο μζηζζιμφ ιε ηεί-

πμξ. 

Απυ ηδκ άθθδ, δ δζαζπμνά ηςκ επζθακεζαηά εκημπζζιέκςκ μζηζζιχκ ζημ κμιυ 

Λαηςκίαξ ηαζ δ ιεηαλφ ημοξ ακαθμβία ζε έηηαζδ οπμδεζηκφμοκ έκα ζφζηδια ιε δφμ 

ημοθάπζζημκ επίπεδα ζενανπίαξ, εηιεηαθθεουιεκμ ηα δζαθμνεηζηά ιζηνμπενζαάθθμκηα 

ηδξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα, ηςκ ημκηζκχκ διζμνεζκχκ πενζμπχκ ηαζ ηςκ πανάηηζςκ ε-

ηηάζεςκ ηδξ Λαηςκίαξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, ζδιακηζημί μζηζζιμί ηαηαθαιαάκμοκ ηαί-

νζα βεςβναθζηά ζδιεία μδζηχκ πεναζιάηςκ, ηαθθζένβεζαξ ηαζ ειπμνίμο (Πεθθάκα: 

Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

, εονφηενδ πενζμπή πάνηδξ 
(Α5-Α12)

, Γενάηζ 
(Α13)

, Άβζμξ ηέθακμξ 

(Α23)
 ηαζ Παοθμπέηνζ 

(Δ155)
). 

Ζ ακάπηολδ ημζκςκζηχκ εθίη ηαηά ηδκ Πνχζιδ Υαθημηναηία ζοκδέεηαζ ιε ημ 

ειπυνζμ ηαζ ηζξ δζαημζκμηζηέξ επαθέξ πμο ακαπηφζζμκηαζ, ηαεχξ επίζδξ ιε ηδκ εζζα-

βςβή κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ βδξ, ηονίςξ ηδξ πνήζδξ οπμγφβζμο ιε 

αθέηνζ, δ μπμία ζημ κυηζμ δπεζνςηζηυ πχνμ εκηάζζεηαζ ζηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ. Ακ ηαζ ιυθζξ 

έκα ΠΔ εζδχθζμ αμμεζδμφξ ιε πζεακή έκδεζλδ πνήζδξ οπμγοβίμο θακενχκεζ ηδ βκχζδ 

ημο κέμο αοημφ εκηαηζηυηενμο ηαζ απμδμηζηυηενμο ηνυπμο βεςνβίαξ ζηδ Λαηςκία, μζ 

εκδείλεζξ ημο ειπμνίμο ηαζ ηςκ δζαημζκμηζηχκ επαθχκ είκαζ ζαθχξ πενζζζυηενεξ. Οζ 
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ηεθεοηαίεξ οπμδεζηκφμκηαζ απυ ηδκ μιμζμβέκεζα ηδξ ΠΔ ΗΗ θεπηήξ ηεναιζηήξ - πανα-

ηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηαζ άθθςκ πενζμπχκ ημο ηεκηνζημφ ηαζ κυηζμο δπεζνςηζημφ πχ-

νμο -, απυ ζθναβίζιαηα αββείςκ, θίεζκςκ αανζδζχκ αζβαζαημφ ιεηνζημφ ζοζηήιαημξ 

ηαζ άθθςκ ιειμκςιέκςκ ακηζηεζιέκςκ πζεακυκ εζζδβιέκςκ απυ ηδκ ΒΑ Πεθμπυκκδ-

ζμ, ημ Αζβαίμ ηαζ ηδκ πνμακαηημνζηή Κνήηδ. Ζ ακαβκχνζζδ ειπμνζηχκ δναζηδνζμηή-

ηςκ οπμδδθχκεζ ηαη‟ επέηηαζδ ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ φπανλδ 

ζοβηεηνζιέκςκ αηυιςκ / μιάδςκ ιε πζεακή δζαηνζηή ημζκςκζηή εέζδ. 

Με πμθφ εκδζαθένμκ ακαιέκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ κέςκ ενεοκχκ ζημ 

Παοθμπέηνζ 
(Δ155)

 ηαζ δ ενιδκεία ημο ΠΔ ιεβάθμο ιεβανυζπδιμο ηηίζιαημξ. Απαναί-

ηδηδ, επίζδξ, ηνίκεηαζ δ δδιμζίεοζδ ημο ΠΔ οθζημφ απυ ημκ μζηζζιυ Πεθθάκα: Πα-

θαζυηαζηνμ 
(Α4)

, υπμο έπεζ επζζδιακεεί πνήζδ ηαθζηχκ πενζαυθςκ/ηφιαςκ(;), 

ιμκαδζηχκ βζα ηδκ Λαηςκία, ηαζ ακαθμνά φπανλδξ εκυξ εοιεβέεμοξ ΠΔ ηηζνίμο ζηδκ 

ημνοθή ημο θυθμο. 

Σα ζημζπεία βζα ημ ηέθμξ ηδξ ΠΔΥ ηαζ ημ πέναζια ζηδ Μέζδ Δπμπή Υαθημφ 

ηαζ πχξ αοηυ ακηζηαημπηνίγεηαζ ζηδκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ηςκ ημζκμηήηςκ δεκ είκαζ 

βκςζηυ. Οζ ακεζηαιιέκεξ εέζεζξ ιε ΠΔ ΗΗΗ ηεναιζηή είκαζ μοζζαζηζηά ιυκμ μ Άβζμξ 

ηέθακμξ, μ μπμίμξ δείπκεζ υηζ ηδκ πμθζηζζιζηή αοηή θάζδ επακαηαημζηείηαζ έπεζηα 

απυ εβηαηάθεζρδ ζημ ηέθμξ ηδξ ΠΔ ΗΗ. Γεκ οπάνπμοκ ανηεηά δεδμιέκα βεκζηυηενα βζα 

ηδκ ΠΔ πενίμδμ, υπςξ επίζδξ ηαζ απυ ηδκ επυιεκδ ηδκ ΜΔ, μζηζζηζηά ηαζ ηαθζηά, χ-

ζηε κα ηαηακμδεμφκ ημζκςκζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ πζεακέξ αθθαβέξ.  

Σα πενζζζυηενα ανπαζμθμβζηά ηαηάθμζπα ηδξ ΜΔΥ είκαζ ηάθμζ, ςξ επί ημ 

πθείζημκ ηδξ ηεθεοηαίαξ θάζδξ. Μυκμ ζημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

 εκημπίγμκηαζ ηαθζηά 

ηαζ μζηζζηζηά θείρακα πνμκμθμβδιέκα ιε αηνίαεζα ζηδκ ΜΔ Η-ΗΗ, ηςκ μπμίςκ, υιςξ, μ 

ελαζνεηζηά ιζηνυξ ανζειυξ δεκ ζοιαάθεζ ζηδκ ημζκςκζμθμβζηή ακάθοζή ημοξ. Σα ο-

πάνπμκηα αέααζα ζημζπεία δεκ οπμδεζηκφμοκ ημζκςκζηή δζαζηνςιάηςζδ ηέημζα ημοθά-

πζζημκ πμο κα είκαζ μναηή ζηα ανπαζμθμβζηά ηαηάθμζπα.  

Ακηίεεηα, αμνεζυηενα ζηδκ ηεκηνζηή ημζθάδα ημο Δονχηα, μ ενβαζηδνζαηυξ 

πχνμξ ηεναιζηήξ ζημ Ν πζεακυηαηα άηνμ ημο μζηζζιμφ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ηδξ ΜΔ ΗΗ θά-

ζδξ, ηαηαδεζηκφεζ ηδκ φπανλδ ελεζδζηεοιέκςκ ηεπκζηχκ πθήνμοξ ίζςξ απαζπυθδζδξ, 

εέημκηαξ ηδκ ζδζυηδηα ημο επαββέθιαημξ ςξ ιία πανάιεηνμ ημζκςκζηήξ δζαθμνμπμίδ-

ζδξ. Παναιέκεζ, ςζηυζμ, άβκςζημ, εάκ δ ζδζυηδηα αοηή απέδζδε ηαζ ζενανπζηή εέζδ 

έκακηζ ηςκ άθθςκ ιεθχκ ηδξ ημζκυηδηαξ. Σαθζηά ηαηάθμζπα ηδξ θάζδξ αοηήξ δεκ έ-

πμοκ εκημπζζηεί. Ζ ιεηέπεζηα έκημκδ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ηδκ ΤΔΥ ηαζ μ 
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ιδ εκημπζζιυξ εκυξ εκηός ηφν ηειτών κεηνμηαθείμο δοζπεναίκμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ.  

Γζα ηδκ ΜΔ ΗΗΗ θάζδ μζ πθδνμθμνίεξ, ακ ηαζ παναιέκμοκ θίβεξ, είκαζ ανηεηά 

ζδιακηζηέξ ηαζ εκδεζηηζηέξ ημζκςκζηχκ αθθαβχκ ή/ηαζ ζζπονμπμζήζεςκ. Απυ ημοξ μζ-

ηζζιμφξ, ηα ζημζπεία ελαημθμοεμφκ κα είκαζ πεκζπνά, ακ ηαζ δ κέα ζοζηδιαηζηή ακα-

ζηαθή ζημκ Άβζμ Βαζίθεζμ 
(Α14)

 εα δχζεζ πθμφζζα ζημζπεία βζα ηδκ ΜΔ ΗΗΗ 

εβηαηάζηαζδ ηαζ ημ πέναζια ζηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή. ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 μ ΜΔ 

ΗΗ ενβαζηδνζαηυξ πχνμξ ηεναιμπμζίαξ ιεηαηνέπεηαζ ζε ιζηνυ κεηνμηαθείμ, είηε εκηυξ 

ηδξ ίδζαξ πμθζηζζιζηήξ οπμθάζδξ, είηε ζηζξ ανπέξ ηδξ επμιέκδξ, δδθαδή ηαηά ηδκ ΜΔ 

ΗΗΗ. Ζ πςνμηαλζηή ακαδζαιυνθςζδ ηςκ ΜΔ εβηαηαζηάζεςκ παναηδνείηαζ ζε δζάθμνεξ 

πενζμπέξ ημο δπεζνςηζημφ εθθαδζημφ πχνμο, ςζηυζμ ημζκςκζμθμβζηά δεκ έπεζ ενιδ-

κεοηεί επανηχξ, ηαεχξ δ ζφκδεζή ηδξ ιε δζαημζκμηζηέξ ακηαβςκζγυιεκεξ εθίη δεκ ηεη-

ιδνζχκεηαζ.  

Απυ ηδκ άθθδ, ζημκ Άβζμ ηέθακμ 
(Α23)

, ζημ ιοπυ ημο θαηςκζημφ ηυθπμο, δ δζ-

αιυνθςζδ ημζκμηζηχκ οπμδμιχκ, υπςξ δνυιμζ ηαζ απμπεηεοηζηυ δίηηομ, ηαζ μζ αολα-

κυιεκεξ ειπμνζηέξ επαθέξ ιε ηδκ αηιάγμοζα ιζκςζηή Κνήηδ (πζεακυηαηα ιέζς ηςκ 

Κοεήνςκ) ιανηονμφκ ειιέζςξ ηδκ φπανλδ μιάδςκ επζθμνηζζιέκςκ ιε δζαθμνεηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηαεήημκηα. Χζηυζμ, ηα εθάπζζηα ηαζ απμζπαζιαηζηά ζςγυιεκα 

ηηίζιαηα ημο μζηζζιμφ δεκ πανέπμοκ ζημζπεία βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ ζενανπδιέκδξ 

ημζκςκζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ.  

Πνέπεζ, υιςξ, κα ημκζζηεί υηζ ζηδ Λαηςκία εκημπίγμκηαζ βζα πνχηδ θμνά, ηαηά 

ηδκ ΜΔ ΗΗΗ ηαζ ηδ ιεηαααηζηή θάζδ ΜΔ/ΤΔ Η, ηαθέξ πθμοζζυηενεξ απυ άθθεξ ζφβπνμ-

κέξ ημοξ (Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

, Μεκεθάζμ 
(Α6)

, Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

). Μμθμκυ-

ηζ ηαιία απυ αοηέξ δεκ ζοβηνίκεηαζ ιε ημοξ Σαθζημφξ Κφηθμοξ ηςκ Μοηδκχκ, δεκ 

παφεζ κα απμηεθμφκ πενζπηχζεζξ εκαπυεεζδξ οθζημφ πθμφημο ζε ηεθεημονβζηέξ πνα-

ηηζηέξ. Ζ φπανλδ ηηενζζιάηςκ ιε θφθθα πνοζμφ ζε εκηαθζαζιμφξ ζημ Μεκεθάζμ ηαζ 

ζηδκ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ ηαζ δ ζοκφπανλή ημοξ ιε άθθμοξ αηηένζζημοξ ή θηςπυ-

ηενα ηηενζζιέκμοξ ζφβπνμκμοξ ηάθμοξ ζηζαβναθεί ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζδ. Αλίγεζ 

εδχ κα ακαθενεεί υηζ δ πενίπηςζδ ηδξ ηαθήξ ημο Μεκεθάζμο πζεακυκ κα είκαζ πνςζιυ-

ηενδ (δεκ πνμκμθμβείηαζ ιε αηνίαεζα) απυ εηείκδ ηδξ Πεθθάκαξ, δδθαδή ΜΔ ΗΗ, πνμμζ-

ημκμιχκηαξ ηδκ αηυθμοεδ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ δζμζηδηζηή θεζημονβία ημο 

μζηζζιμφ ηαζ ημπμεεηχκηαξ πνμκζηά ηδκ φπανλδ ημζκςκζηχκ εθίη ζηδκ πενζμπή ηδ Λα-

ηςκίαξ πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο. 
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Γοζηοπχξ, ηα ηαθζηά ηαηάθμζπα ηδξ ΜΔ ΗΗΗ ηαζ ηδξ ιεηάααζδξ ζηδκ ΤΔ Η, εί-

καζ πμθφ θίβα ζοβηνζηζηά ιε ημκ οπμθμβζγυιεκμ πθδεοζιυ ηςκ ακηίζημζπςκ ημζκμηή-

ηςκ, πνμηεζιέκμο κα εθέβπμοκ πεναζηένς δζαθμνμπμζήζεζξ ζηζξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ ηαζ 

ζηδκ ηεθεημονβζηή εκαπυεεζδ πμθφηζιςκ ακηζηεζιέκςκ. Πνυηεζηαζ, ηονίςξ, βζα αημιζ-

ηέξ ηαθέξ, εκηυξ ή πθδζίμκ ηςκ μζηζζιχκ, απυ ηζξ μπμίεξ επζζδιαίκεηαζ, ακαθμβζηά, 

πθμοζζυηενδ ηηένζζδ ζε ηαθέξ βοκαζηχκ ηαζ κδπίςκ. Άβκςζηα, υιςξ, παναιέκμοκ ηα 

έεζια ηαθήξ πμο αθμνμφκ ημ ιεβαθφηενμ πθδεοζιζαηυ πμζμζηυ, ζοιπενζθαιαακμιέ-

κςκ ηαζ ηςκ ακηνχκ, βζα ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα οπμηεεεί ηαζ ακαγδηδεεί έκα κεηνμηα-

θείμ εηηυξ μζηζζιμφ. 

Καηά ηδ ιεηάααζδ ζηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή, ακαβκςνίγεηαζ, επίζδξ βζα 

πνχηδ θμνά ζηδ Λαηςκία, δ ηαηαζηεοή εαθαιμεζδχκ ηάθςκ πμθθαπθήξ ηαζ ιαηνμ-

πνυκζαξ πνήζδξ. Συπμξ αοηήξ, δ πενζμπή ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ, ζηδκ ακαημθζηή 

πθεονά ηδξ πενζμκήζμο ημο Μαθέα, δ μπμία ζοκζζημφζε εαθάζζζμ ηαζ πενζαίμ ειπμ-

νζηυ πέναζια πνμξ ηδ ΒΑ Πεθμπυκκδζμ, ηζξ Γ Κοηθάδεξ ηαζ θοζζηά πνμξ ηδκ εκδμ-

πχνα ηδξ Λαηςκίαξ. Χζηυζμ, μζ εθάπζζημζ ακεζηαιιέκμζ ηαζ πνμηαηανηζηά 

δδιμζζεοιέκμζ εαθαιμεζδείξ ηάθμζ ηδξ πενζμπήξ, έκακηζ ημο ιεβάθμο ζοκυθμο ημοξ (μζ 

πενζζζυηενμζ είκαζ επζθακεζαηά εκημπζζιέκμζ), δεκ πανέπμοκ ζημζπεία πνχζιςκ πθμφ-

ζζςκ εκηαθζαζιχκ. Ζ πνμέθεοζδ ημο κέμο αοημφ ηαθζημφ ηφπμο δεκ είκαζ βκςζηή. 

Κνίκεηαζ, υιςξ, πζεακυξ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ πνμβεκέζηενδξ ΠΔ πανάδμζδξ ηδξ κυηζαξ 

Λαηςκίαξ (ηοηθζημί εαθαιμεζδείξ ζηδ Παναθία Πμφκηα 
(Δ149)

) ηαζ ηδξ ιζκςζηήξ ηαθζ-

ηήξ ανπζηεηημκζηήξ, ιέζς ηςκ Κοεήνςκ. 

Πενκχκηαξ ζηδκ ΤΔ Η-ΗΗ θάζδ, δ απυηηδζδ ηαζ εκαπυεεζδ πθμφημο ζε ηάθμοξ 

ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ απαζηδηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ηαηαζηεοήξ ζηζαβναθμφκ ηδκ 

φπανλδ ημζκςκζηχκ εθίη ζε ηέζζενζξ ημοθάπζζημκ ημζκυηδηεξ. Γφμ ζηδ αυνεζα ημζθάδα 

ημο Δονχηα (Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

, Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

) ηαζ δφμ ζηδκ 

ηεκηνζηή (πάνηδ 
(Α5)

, Βαθεζυ 
(Α11)

). Γφμ αηυιδ ηέκηνα οπμδεζηκφμκηαζ απυ μζηζζηζηά 

ηαηάθμζπα. Σμ πνχημ, ζηδκ πενζμπή ηδξ πάνηδξ, είκαζ ημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, εκχ κμηζυηε-

να μ Άβζμξ Βαζίθεζμξ 
(Α14)

 απμηαθφπηεζ ζημζπεία πθμφζζςκ μζημκμιζηά ημζκςκζηχκ 

μιάδςκ.  

Οζ ιδπακζζιμί ιέζα απυ ημοξ μπμίμοξ ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ απέ-

ηηδζακ πθμφημ ηαζ ορδθή ζενανπία δεκ είκαζ ζαθείξ. Υνμκζηά, εα πνέπεζ κα ακαγδηδ-

εμφκ ζηδκ ΜΔ ΗΗΗ ή ηαζ ζηδκ ΜΔ ΗΗ θάζδ, ζοκδευιεκμζ ιε ηδκ παναβςβζηή ηαζ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ηςκ μζηζζιχκ αοηχκ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ (Μεκεθάζμ
(Α6)

, 

Βαθεζυ 
(Α11)

) δ μζημκμιζηή εοιάνεζα «ζοκμδεφεηαζ» απυ ηδκ οζμεέηδζδ ιζκςζηχκ 
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ζημζπείςκ ή επζννμχκ. Κνίκεηαζ υηζ οπήνλε, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ημ απμηέθεζια ηςκ ε-

ιπμνζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ «ζοκαθθαβχκ» ιεηαλφ ηςκ ακαπηοζζυιεκςκ ημζκςκζηχκ 

εθίη ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηδξ ακαηημνζηήξ Κνήηδξ, ηαζ υπζ δ απμηθεζζηζηή αζηία ηδξ μζ-

ημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ εκδοκάιςζδξ ηςκ πνχηςκ. Βέααζα, απυ έκα ζδιείμ ηαζ ιε-

ηά (πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή) δ αιθίδνμιδ ζπέζδ ηςκ ειπμνζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ακέθζλδξ δεκ ιπμνεί κα απμννζθεεί ζοθθήαδδκ. Ζ «ηνδηζηή πανμοζία» 

ζηδκ Λαηςκία ηαζ μ νυθμξ ηδξ ζηζξ ημζκςκζηυ/πμθζηζηέξ δζαιμνθχζεζξ εα πνέπεζ κα 

ενεοκδεεί λεπςνζζηά βζα ηδκ ηάεε ημζκυηδηα. 

Ζ ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ πέκηε πνμακαθενεέκηςκ θαηςκζηχκ ηέκηνςκ ηαζ δ αθ-

θδθεπίδναζή ημοξ ηαηά ηδκ πνχζιδ Μοηδκασηή επμπή, παναιέκεζ δοζακάβκςζηδ. 

Φαίκεηαζ υηζ δ ΤΔ Η εθίη ηδξ πάνηδξ 
(Α5)

 οπμζηεθίγεηαζ απυ εηείκδ ημο Μεκεθάζμο 

ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗ θάζδ, εκχ μζ πθμφζζμζ ηάθμζ ηδξ ΤΔ ΗΗ ηαζ ΤΔ ΗΗ/ΗΗΗ (Βμφναμονα: Α-

κάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

, Πεθθάκα: πδθζέξ 
(Α3)

, Βαθεζυ 
(Α11)

) παφμοκ κα πνδζζιμπμζμφ-

κηαζ ιεηαβεκέζηενα. Δίκαζ δ πενίμδμξ ηδξ δζμζηδηζηήξ αηιήξ ημο Μεκεθάζμο (ΤΔ ΗΗΗΑ-

Β), μζ ζοκέπεζεξ ηδξ μπμίαξ ζηζξ οπυθμζπεξ ημζκυηδηεξ παναιέκμοκ, βζα ηδκ χνα, οπμ-

εεηζηέξ, ηαεχξ δεκ οπάνπεζ ακάθμβδ ηεηιδνζςιέκδ ιεθέηδ.  

ηδκ χνζιδ Μοηδκασηή επμπή, δ ηεκηνζηή ημζθάδα ημο Δονχηα ζοκεπίγεζ κα 

πνςηαβςκζζηεί ιε δφμ δζμζηδηζηά ηέκηνα, ζζάλζμο ή παναπθήζζμο ααειμφ. ημ Μεκε-

θάζμ 
(Α6)

, ιέζς ηςκ επζαθδηζηχκ ηαζ ανπζηεηημκζηά εηθεπηοζιέκςκ ηηζζιάηςκ (Μέβα-

νμ 2, Κηίνζμ Α ηαζ Β, ακαθδιιαηζηυξ ημίπμξ), βίκεηαζ θακενή δ ζοκέπεζα ηδξ 

πνμβεκέζηενδξ ημζκςκζηήξ εθίη. Νμηζυηενα, ζημκ Άβζμ Βαζίθεζμ 
(Α14)

, ηα εονήιαηα 

εκυξ απμννζιιαηζημφ θάηημο ιανηονμφκ ηδκ πνήζδ ημο ιοηδκασημφ βναθεζμηναηζημφ 

δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ (πήθζκεξ πζκαηίδεξ Γναιιζηήξ Β βναθήξ) απυ ιία εηθεπηο-

ζιέκδ ημζκςκζηή ηάλδ (εναφζιαηα ημζπμβναθζχκ ηαζ μνείαξ ηνοζηάθθμο), δ μπμία 

είκαζ μζημκμιζηά ζζπονή χζηε κα δζαπεζνίγεηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αζμηεπκζηχκ πνμσυ-

κηςκ (ακαθμνέξ μπθζζιμφ ηαζ οθακηχκ). Ζ ζοβπνμκία ή υπζ ζηδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ 

δφμ αοηχκ ηέκηνςκ, ηαεχξ ηαζ μ παναηηήναξ ηςκ θεζημονβζχκ ημοξ, ιέκεζ κα ενεοκδ-

εμφκ. 

Ανηεημί μζηζζιμί ζδνφμκηαζ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β, υπςξ εηείκμξ ζηδκ πενζμπή 

ηδξ Άνκαξ, βεςβναθζηυ πέναζια πνμξ ηδ δοηζηή Πεθμπυκκδζμ, εκχ οπάνπμοκ ηαζ πε-

νζπηχζεζξ, υπςξ ζημ θυθμ Παθαζμπονβί 
(Α12)

, ιεηαλφ Μεκεθάζμο 
(Α6)

 ηαζ Άβζμο Βαζί-

θεζμο 
(Α14)

, υπμο δ επζθακεζαηή δζαζπμνά οπμδεζηκφεζ επέηηαζδ ηδξ μζηζζηζηήξ 

εβηαηάζηαζδξ. Μάθζζηα ημ Παθαζμπονβί ηδκ πενίμδμ αοηή παναιέκεζ αηείπζζημ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημκ Άβζμ Βαζίθεζμ ηαζ ηδκ Πεθθάκα: Παθαζυηαζηνμ 
(Α4)

. 
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Ο ηεθεοηαίμξ μζηζζιυξ, ζηδ Β πενζμπή ημο Δονχηα, εκδεπμιέκςξ ηαηέπεζ ιζα 

ακάθμβδ, ακ υπζ ζζάλζα, δζμζηδηζηή εέζδ ιε ημοξ δφμ πνμακαθενεέκηεξ ηδξ ηεκηνζηήξ 

ημζθάδαξ. Έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ακαηημνζηυ ηέκηνμ, αάζεζ ημο ιεβανυζπδιμο μζημ-

δμιζημφ ζοβηνμηήιαημξ ηαζ ηςκ πμθοάνζειςκ άθθςκ ηζκδηχκ εονδιάηςκ, ηα μπμία 

υιςξ παναιέκμοκ αδδιμζίεοηα, ηαεζζηχκηαξ ηδκ ηεηιδνίςζδ ημο ακςηένς ζζπονζ-

ζιμφ ελαζνεηζηά δφζημθδ. 

Νμηζυηενα, μ Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

, ιεηά ηδκ ηαηάννεοζδ ημο ιζκςζημφ ειπμνί-

μο ζηδ Μεζμβεζαηή θεηάκδ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗ/ΗΗΗΑ ηαζ πζεακήξ θοζζηήξ αθθαβήξ ηδξ πα-

νάηηζαξ βεςιμνθμθμβίαξ ημο μζηζζιμφ, θαίκεηαζ υηζ παναηιάγεζ. ηδκ πενζμπή ημο 

ιοπμφ ημο θαηςκζημφ ηυθπμο, δ ζζημνζηή πμνεία ηςκ οπυθμζπςκ μζηζζιχκ είκαζ μοζζ-

αζηζηά άβκςζηδ. Σα ηαθζηά ηαηάθμζπα εαθαιμεζδχκ ηάθςκ ηαζ εκυξ ηαηεζηναιιέκμο 

εμθςημφ ζημ ΒΑ άηνμ ηδξ πεδζάδαξ ημο Έθμοξ δεκ είκαζ επανηή βζα ζοζπεηίζεζξ. 

Απυ ηα οπάνπμκηα ηαθζηά ηαηάθμζπα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β πενζυδμο βίκεηαζ ζαθήξ δ 

επζηνάηδζδ ηςκ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ πμθθαπθχκ πνήζεςκ, εκηυξ ηςκ μπμίςκ, αάζεζ 

ηςκ θίβςκ πενζπηχζεςκ ιε δδιμζζεοιέκα ζημζπεία ηαζ παθαζμακενςπμθμβζηέξ ακαθφ-

ζεζξ, εκηαθζάγμκηαζ άημια ηαζ ηςκ δφμ θφθςκ, δζαθυνςκ δθζηζχκ, εηηυξ ηςκ ανεθχκ. 

Οζ πθμφζζεξ ηαθέξ ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ επμπήξ δεκ απακημφκ πθέμκ. Ακηίζημζπα δείβιαηα ζοζ-

ζχνεοζδξ οθζημφ πθμφημ, υπςξ ζημ εμθςηυ ημο Βαθεζμφ 
(Α11)

 ή έζης ζημοξ ιεβάθμοξ 

ηάθμοξ απυ ηα κεηνμηαθεία Βμφναμονα: Ακάθδρδ-Α θυθμξ 
(Α2)

 ηαζ Πεθθάκα: πδθζέξ 

(Α3)
, δεκ οπάνπμοκ.  

Σμ βεβμκυξ αοηυ ιπμνεί κα αζηζμθμβδεεί, εάκ δεκ απμηεθεί ηεκυ ένεοκαξ, ςξ 

αθθαβή ηςκ ημζκςκζηχκ ζοιπενζθμνχκ ηςκ εθίη, ιε πνμαμθή ηδξ δφκαιδξ ηαζ ημο 

πθμφημο ημοξ ιέζς ηδξ εηθεπηοζιέκδξ μζηζζηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ηςκ δζαθυνςκ 

ηεθεημονβζχκ, πμο πναβιαημπμζμφκηακ πθέμκ εκηυξ ηςκ ακαηημνζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ, 

ζε πχνμοξ θαηνείαξ ή ζε άθθμοξ ίζςξ δδιυζζμοξ πχνμοξ.   

Έπεζηα απυ ηδκ παναηιή ημο ιοηδκασημφ δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ, εεςνείηαζ 

εφθμβδ δ δζαηάναλδ ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ, ζδζαζηένςξ ηςκ ακχηενςκ ζενανπδιέ-

κςκ μιάδςκ. Σμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ ζηζαβναθείηαζ ηαζ ζηδ πενζμπή ηδξ Λαηςκίαξ, 

ημοθάπζζημκ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ. ε έκα πνχημ επίπεδμ, παναηδνείηαζ ανζειδ-

ηζηή ιείςζδ ηςκ μζηζζιχκ. Ζ εβηαηάζηαζδ ζημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

 ζοννζηκχκεηαζ ηαζ ε-

βηαηαθείπεηαζ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ1 θάζδξ, ζοιπαναζφνμκηαξ ηαζ ημοξ ιζηνμφξ 

μζηζζιμφξ ζηα διζμνεζκά ημο Πάνκςκα. Κάηζ ακάθμβμ, εκδεπμιέκςξ, ζοιααίκεζ ηαζ 

ζημκ Άβζμ Βαζίθεζμ 
(Α14)

 ηαζ ζημ Παθαζμπονβί 
(Α12)

, υπμο δ ηεναιζηή ηοπμθμβία θηάκεζ 

έςξ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ1. 
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Ακηίεεηα, ημ κεηνμηαθείμ Πεθάκκα: πδθζέξ 
(Α3)

 ζηα αυνεζα ημο κμιμφ, ζοκεπί-

γεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζπεδυκ έςξ ημ ηέθμξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ. Άβκςζηδ, υιςξ, είκαζ δ έ-

ηηαζδ ημο μζηζζιμφ, ζε ακαθμβία ιε ηδκ πνμβεκέζηενδ θάζδ. ηδκ ηεκηνζηή ημζθάδα 

ημο Δονχηα, ημ ζενυ ζημ θυθμ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή 
(Α8)

 πζεακυκ απμηεθεί πχνμ 

ηεθεημονβζηχκ δνχιεκςκ ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ, απυ ηα ακαεήιαηα ημο μπμίμο α-

καβκςνίγμκηαζ ημζκςκζηέξ εθίη ηδξ πενζυδμο (ιεβάθα γςυιμνθα ηνμπήθαηα εζδχθζα). 

Ο Άβζμξ ηέθακμξ 
(Α23)

, ζηα κυηζα, εεςνείηαζ υηζ ηεζπίγεηαζ ηαζ ζοβηεκηνχκεζ πενζζζυ-

ηενμ πθδεοζιυ, εκχ ζηδ πενζυκδζμ ημο Μαθέα, ζηδκ πενζμπή ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδ-

νάξ, δ ημπζηή ημζκυηδηα πανμοζζάγεζ ιζα αλζμπνυζεπηδ δζάνηεζα γςήξ ηαζ ειπμνζηχκ 

επαθχκ ιε ημκ οπυθμζπμ δπεζνςηζηυ ηαζ κδζζςηζηυ αζβαζαηυ πχνμ έςξ ηαζ ηδκ οπμιο-

ηδκασηή επμπή. 

Πθμφζζεξ ηαθέξ ηαηά ηδκ οζηενμιοηδκασηή πενίμδμ δεκ εκημπίγμκηαζ ζηδ Λα-

ηςκία ηαζ, βζα ιία αηυια θμνά, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ηεηιδνζςεεί μ παναηηήναξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ δμιχκ ηαζ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμκ ελεθίζζμκηαζ έπεζηα απυ ηδκ ηαηάν-

νεοζδ ηςκ ιεβάθςκ δζμζηδηζηχκ ηέκηνςκ. Μπμνεί κα οπμηεεεί υηζ δ απμδοκάιςζδ 

ηςκ ακχηενςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ηδξ ιοηδκασηήξ ακαηημνζηήξ πενζυδμο έδςζε πχ-

νμ βζα ακηαβςκζζιυ ηαζ ακάπηολδ κέςκ δοκάιεςκ, μζημκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ, εάκ 

υπζ ζηα ίδζα πνχδκ ζζπονά δζμζηδηζηά ηέκηνα, ζε άθθα ηα μπμία πνμβεκέζηενα ανίζημ-

κηακ ζε παιδθυηενδ ζενανπζηή ααειίδα. 

 

οκμθζηά ηαηά ηδκ Δπμπή ημο Υαθημφ, μ δζαπςνζζιυξ ημο αηυιμο ηαζ δ ακα-

βκχνζζδ ζδζμηήηςκ είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Λαηςκίαξ δοζπεναί-

κεηαζ πενζζζυηενμ, ελαζηίαξ ηςκ θίβςκ ανπαζμθμβζηχκ δεδμιέκςκ πμο οπάνπμοκ βζα 

ηδκ ηάεε ημζκυηδηα, μζηζζηζηχκ ηαζ ηαθζηχκ. Πένα απυ ηζξ πθμφζζα ηηενζζιέκεξ ηα-

θέξ, πμο παναηδνμφκηαζ απυ ηδκ ΜΔ ΗΗ/ΗΗΗ έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗ/ΗΗΗΑ, ηα πενζζζυηενα 

ζημζπεία είκαζ έιιεζα ηαζ πθδνμθμνμφκ, ηονίςξ, βζα ηδκ φπανλδ δζαθυνςκ ηεπκζηχκ, 

εζδζηεοιέκςκ ή ιδ.  

Γζα πανάδεζβια δ μζημδυιδζδ ηςκ Μεβάνςκ 1 ηαζ 2 ζημ Μεκεθάζμ 
(Α6)

, ηαηά 

ηδκ ΤΔ ΗΗΒ-ΗΗΗΑ1, οπμδεζηκφεζ ηδκ πανμοζία δζαθυνςκ εζδζηεοιέκςκ ενβαηχκ, θζεμ-

λυςκ, λοθμονβχκ, ιεηαθθμονβχκ ηαζ ημζπμβνάθςκ. Οζ ηαηαβναθέξ ηςκ ηνζχκ πζκαηί-

δςκ Γναιιζηήξ Β‟ ημο Αβίμο Βαζζθείμο 
(Α14)

 θακενχκμοκ ηδκ φπανλδ βναθέςκ ηαζ 

άθθςκ πνμζχπςκ επζθμνηζζιέκςκ ιε δζμζηδηζηέξ/μζημκμιζηέξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ πζεα-

κυκ ελεζδζηεοιέκςκ ηεπκζηχκ. Δπίζδξ, ζπεδυκ ζηα πενζζζυηενα μζηζζηζηά ακεζηαιιέ-

κα ηαηάθμζπα ηδξ Λαηςκίαξ, ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ Δπμπήξ ημο Υαθημφ, είκαζ 
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θακενή δ οθακημονβία ηαζ δ θάλεοζδ θίεζκςκ ενβαθείςκ, εκχ ζημ ΜΔ ΗΗ Μεκεθάζμ δ 

ηεναιμπμζία ανίζηεζ ηδκ αιεζυηενδ απυδεζλή ηδξ ζημοξ δφμ ηθζαάκμοξ. Χζηυζμ, δ 

εέζδ ηαζ μ ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ αημιζηχκ ημζκςκζηχκ ηαοημηή-

ηςκ, υπςξ ηαζ πμθθχκ άθθςκ πμο δεκ ζπεηίγμκηαζ απμηθεζζηζηά ιε ημ επάββεθια (θφ-

θμ, δθζηία, ζοββέκεζα η.ά), δεκ ιπμνμφκ εφημθα κα πνμζδζμνζζημφκ ιέζα απυ ηα 

ακαζηαθζηά δεδμιέκα ςξ πνμξ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ αλία.  

Δπζπθέμκ, ζε ηαιία θαηςκζηή εέζδ ηδξ Δπμπήξ ημο Υαθημφ δεκ οπάνπμοκ 

ζφβπνμκα ηαθζηά ηαζ μζηζζηζηά ηαηάθμζπα ζε πμζυηδηα ηέημζα, πμο κα είκαζ ζηαηζζηζ-

ηχξ ζοβηνίζζια. Αηυια ηαζ δ πενίπηςζδ ημο Αβίμο ηεθάκμο 
(Α23)

 είκαζ πνμαθδιαηζ-

ηή ςξ πνμξ ιία ηέημζα ακάθοζδ, ηαεχξ ηα μζηζζηζηά ηαηάθμζπα είκαζ ελαζνεηζηά 

απμζπαζιαηζηά, εκχ ηα ηαθζηά, μοζζαζηζηά, ακηζζημζπμφκ ζε έκα άημιμ βζα ηάεε βε-

κζά ιζαξ ημζκυηδηαξ ιε δζάνηεζα γςήξ απυ ηδκ ΠΔ Η έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ1 θάζδ! 

Ζ ακηζπανάεεζδ ηςκ ηαθχκ ιε ημκ ζφβπνμκυ ημοξ μζηζζιυ είκαζ απαναίηδηδ. Ζ 

φπανλδ ή υπζ εκυξ πθμφζζα ηηενζζιέκμο ηάθμο, ηαθά ηαηαζηεοαζιέκμο ή πςνμηαλζηά 

δζαηνζημφ δεκ πνέπεζ κα ενιδκεφεηαζ πάκηα ςξ άιεζμ ηαενέθηζζια ακηίζημζπδξ ημζ-

κςκζηήξ εέζδξ. Κάεε ημζκυηδηα είκαζ ακαβηαίμ κα ελεηάγεηαζ ςξ ζφκμθμ, λεπςνζζηά 

βζα ηάεε πνμκζηή/πμθζηζζιζηή πενίμδμ, δζαζαθδκίγμκηαξ ηζξ εηάζημηε παναιέηνμοξ 

πμο παίγμοκ νυθμ ζηδκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ηαζ πνμζδίδμοκ βυδηνμ ή/ηαζ ορδθά ζε-

νανπδιέκδ εέζδ. Ζ αλζςιαηζηή ηαφηζζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ ιε ηδκ μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζ-

ηή δφκαιδ πζεακυηαηα κα ιδκ ζζπφεζ ηαεμθζηά ηαζ δζαπνμκζηά. Ηδζυηδηεξ πμο δεκ είκαζ 

απυθοηα μναηέξ ζηα ανπαζμθμβζηά ηαηάθμζπα, υπςξ εκυξ ανπζηεπκίηδ ή βζαηνμφ, ζενέα 

ή άθθμ, είκαζ δοκαηυκ κα πνμζέδζδακ ιεβάθμ ημζκςκζηυ βυδηνμ, ακελανηήηςξ ημο ζδζ-

ςηζημφ οθζημφ πθμφημο. Ζ πθμφζζα ηαθή εκυξ αηυιμο ίζςξ είκαζ απυννμζα ηδξ ηζιδηζ-

ηήξ εκαπυεεζδξ ακηζηεζιέκςκ απυ ημ ζφκμθμ ηδξ ημζκυηδηαξ. 

Δκ ηαηαηθείδζ, δ Λαηςκία απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ημιιάηζ ηςκ πμθζηζζιζηχκ 

ιμνθςιάηςκ ηδξ Δπμπήξ ημο Υαθημφ, πανμοζζάγμκηαξ ιία πμνεία ιάθθμκ βκχνζιδ ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ ιε ηζξ πενζμπέξ ηδξ Ανβμθίδαξ ηαζ Μεζζδκίαξ, έπμκηαξ ημζκά ζημζπεία 

αθθά ηαζ δζαθμνέξ ζηα μζηζζηζηά ηαζ ηαθζηά ηαηάθμζπα, αάζεζ ηδξ ημπζηήξ πανάδμζδξ. 

Ζ ελέθζλδ ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ δείπκεζ κα αημθμοεεί πανυιμζεξ πναηηζηέξ ζηδκ 

ακάδοζδ ηαζ εδναίςζδ ημζκςκζηχκ εθίη, απυ ηδκ επμπή ηδξ πνχζιδξ αζηζημπμίδζδξ 

έςξ ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ ιοηδκασηήξ πενζυδμο. Χζηυζμ, πζμ εζδζηά ενςηήιαηα πμο άπημ-

κηαζ αοηήξ δεκ ιπμνμφκ κα απακηδεμφκ απμθφηςξ ηεηιδνζςιέκα.  

πεδυκ ηέζζενζξ δεηαεηίεξ ιεηά, δ άπμρδ ημο O. Dickinson υηζ δ ανπαζμθμβζηή 

εζηυκα ηδξ Λαηςκίαξ ιπμνεί κα αθθάλεζ ιε ιυθζξ έκα εφνδια (Dickinson, 1977: 91) 
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θαίκεηαζ υηζ ζζπφεζ αηυια, ακ ηνίκμοιε απυ ηδκ πενίπηςζδ ημο ζδιακηζημφ ΠΔ μζηζ-

ζιμφ ζημ Γενάηζ 
(Α13)

 ή ημο πνχζιμο ιοηδκασημφ ζοκυθμο λζθχκ ζημ Κηίνζμ Α ημο 

Αβίμο Βαζζθείμο
(Α14)

 ή ηςκ ιεηαβεκέζηενςκ πζκαηίδςκ Γναιιζηήξ Β‟ απυ απμεέηδ 

ζημκ ίδζμ μζηζζιυ. Χζηυζμ, δ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ηςκ εονδιάηςκ απαζηεί ζοβηεηνζ-

ιέκδ ιεεμδμθμβζηή ακαζηαθζηή ένεοκα ηαζ ιεθέηδ, δ μπμία εα πνμζαθέπεζ ζημ ζφκμ-

θμ ιζαξ εβηαηάζηαζδξ, ζημ πχνμ ηςκ ηαεδιενζκχκ δναζηδνζμηήηςκ (μζηζζιυξ) ηαζ 

ηςκ ηαθζηχκ πναηηζηχκ (κεηνμηαθείμ), εέημκηαξ ηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα ςξ ααζζηυ 

ενβαθείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ ηαζ ημζκςκίαξ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ  Α θαη Β 

 

Σμ Πανάνηδια Α πενζθαιαάκεζ ανπαζμθμβζηέξ εέζεζξ ηδξ Δπμπήξ Υαθημφ ζηδ Λαηςκία, μζ 

μπμίεξ έπμοκ ακαζηαθεί, έζης ηαζ ηιδιαηζηά, ηαζ  οπάνπεζ βζα αοηέξ ημοθάπζζημκ ακαθμνά ζηδ αζαθζ-

μβναθία. Tμ Πανάνηδια Β αθμνά εέζεζξ ιε επζθακεζαηά ιυκμ ηαηάθμζπα, ηα μπμία έπμοκ εκημπζζηεί 

είηε ιέζς ενεοκδηζηήξ δνάζδξ είηε ηοπαία απυ ζδζχηεξ ηαζ παναδυεδηακ ζηδκ Ανπαζμθμβζηή Τπδνεζί-

α. Δπίζδξ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ επζθακεζαηχκ εέζεςκ εκηάζζμκηαζ δφμ πενζπηχζεζξ υπμο δ απμηάθορδ 

ηςκ ανπαζμηήηςκ ζοκέαδ έπεζηα απυ θοζζηή δζάανςζδ ημο εδάθμοξ ηαζ αημθμφεδζε πενζζοθθμβή ηςκ 

εονδιάηςκ ηαζ υπζ ακαζηαθή. Σέθμξ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηααοεζζιέκδ εέζδ Παςλοπέηπι, αοηή πενζ-

θαιαάκεηαζ ζημ Πανάνηδια Β, πανυθμ πμο ζηδκ μιχκοιδ κδζίδα έπεζ δζελαπεεί ιζηνή ακαζηαθή.  

Ζ πανάεεζδ ηςκ εέζεςκ ηαζ ζηα δφμ πανανηήιαηα βίκεηαζ αάζεζ ηδξ βεςβναθζηήξ ημοξ εέ-

ζδξ, λεηζκχκηαξ απυ ηα Β πνμξ ηα Ν ηαζ απυ ηα Γ πνμξ ηα Α, Δςπύηεπη πεπιοσή κοιλάδαρ Δςπώηα (Β 

ζφκμνμ κμιμφ έςξ ημκ ιοπυ ημο Λαηςκζημφ ηυθπμο ηαζ ηδξ εθαπηυιεκδξ κμδηήξ βναιιήξ ημο πνμξ Γ 

ηαζ Α), Φεπζόνηζορ Ταινάπος, Φεπζόνηζορ Μαλέα, Δλαθόννηζορ. Κάεε ανπαζμθμβζηή εέζδ (ακεζηαι-

ιέκδ ηαζ επζθακεζαηή) έπεζ ηα αηυθμοεα πεδία πθδνμθμνζχκ: 

«Κςδζηυξ πάνηδ» Ακαβνάθεηαζ πνζκ απυ ηδκ μκμιαζία ιε ηδ ιμνθή: Α1, Α2 η.μ.η. (Ακε-

ζηαιιέκεξ) ή Δ1, Δ2 η.μ.η. (Δπζθακεζαηέξ).  

«Οκμιαζία» Ζ μκμιαζία ιπμνεί κα απμηεθείηαζ απυ: 

 Έκα ή δφμ ημπςκφιζα. ηζξ πενζπηχζεζξ, ηςκ πενζζζμηένςκ ημο εκυξ ημπςκοιίςκ, ημ 

πνχημ είκαζ ηδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ δ εέζδ ηαζ ημ δεφηενμ (ιεηά ημ ζδιείμ 

ζηίλδξ «:») ηδξ ίδζαξ ηδξ εέζδξ, υπμο αοηυ δζεοηνζκίγεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία πμο έπεζ ιε-

θεηδεεί.  

 Έκα ή δφμ ημπςκφιζα ηαζ βεςβναθζηυ πνμζδζμνζζιυ. Αθμνά εέζεζξ μζ μπμίεξ ζηδ αζαθζμ-

βναθία δεκ έπμοκ μκμιαζία ηαζ εκημπίγμκηαζ ημκηά ζε άθθεξ βκςζηέξ, υπςξ βζα πανά-

δεζβια Πεπιζηέπι - Α λόφος ή Βούπβοςπα: Ανάλητη - Α λόφος. 

 Έκα θαηζκζηυ βνάιια ηαζ ηνζρήθζμ ή ηεηναρήθζμ ανζειυ (π.π. C128, U3000). Πνυηεζηαζ 

βζα ηζξ μκμιαζίεξ εέζεςκ ημο επζθακεζαημφ πνμβνάιιαημξ Laconia Survey Project.  

«οκη.:» Καεχξ δεκ ήηακ δοκαηή δ πνήζδ GPS βζα ηδκ επζηυπζα ελαηνίαςζδ ηςκ ζοκηεηαβ-

ιέκςκ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ εέζεςκ, ημ πεδίμ αοηυ ζοιπθδνχκεηαζ ιυκμ ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο δ αζαθζ-

μβναθία παναεέηεζ ακάθμβεξ πθδνμθμνίεξ, ζφιθςκα ιε ημ εηάζημηε πνμαμθζηυ ζφζηδια πμο είπε 

πνδζζιμπμζδεεί. Οζ ζοκηεηαβιέκεξ ενηόρ παπενθέζευν οπμδεζηκφμοκ πνήζδ πνμαμθζημφ ζοζηήιαημξ 

άθθμο απυ ημ ΔΓΑ „87.
1
 

«Γεςβναθία» φκημιδ πενζβναθή ηδξ ημπμβναθίαξ ηαζ βεςβναθίαξ. 

«Ένεοκα» Σμ πεδίμ αοηυ αθμνά ιυκμ ηζξ ακεζηαιιέκεξ εέζεζξ υπμο έπμοκ ηαζ επζθακεζαηά 

εονήιαηα. 

«Βζαθζμβναθία» Βζαθζμβναθζηέξ παναπμιπέξ ιε πνμκμθμβζηή ζεζνά δδιμζίεοζδξ. 

«Δζηυκεξ» Παναπμιπή ζηδκ ανίειδζδ ηςκ εζηυκςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδ εέζδ. 

                                                 
1 α) (197E/808N) Hope Simpson and Dickinson, 1979: 7, α) (0927/2300) Shipley, 2002: 264-265, 316 ηαζ β) 

388.306/4.090.188 ΔΓΑ „87. 
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«Όπανλδ ΝΛ» Σμ πεδίμ οπάνπεζ ζε υζεξ εέζεζξ έπμοκ εκημπζζηεί ηαηάθμζπα ηδξ Νεμθζεζηήξ 

πενζυδμο. 

«ΠΔΥ», «ΜΔΥ», «ΤΔΥ», «ΔΠΥ» οκμπηζηή ακαθμνά ηςκ ανπαζμθμβζηχκ εονδιάηςκ ηδξ 

εέζδξ ακά πενίμδμ ηδξ Δπμπήξ ημο Υαθημφ, πνχηα ηςκ ηηζνζαηχκ ηαηάθμζπςκ ηαζ αημθμφεςξ ηςκ 

ηαθζηχκ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΑΝΔΚΑΜΜΔΝΔ ΘΔΔΗ 

 

Δπξύηεξε πεξηνρή θνηιάδαο Δπξώηα 

Α1      Βνύξβνπξα: Αλάιεςε 

οκη.:  - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, 4 πθι. Γ ημο πςνζμφ Βμφναμονα ηαζ 2 πθι. Α ημο δνυιμο πάνηδξ-Σνίπμθδξ. ηα Β 

μνζμεεηείηαζ απυ ημ θανάββζ ημο ανακηαπυηαιμο. Ζ εέζδ εκημπίγεηαζ ζημ Β ζφκμνμ ηςκ κμιχκ 

Ανηαδίαξ ηαζ Λαηςκίαξ. 

Βζαθζμβναθία: Ρςιαίμξ, 1956: 185. Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 130. Dickinson, 1977: 89. Hope Simp-

son and Dickinson, 1979: 123. 

ΜΔΥ: Κζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ ιε παζδζηή ηαθή ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο ζε οπμηείιεκεξ επζπχζεζξ ηηζνίμο ηθαζζ-

ηχκ πνυκςκ. Κηενζζιέκμξ ιε άβκςζημ ανζειυ αββείςκ. 

Σσόλιο: Απυ ημκ ακαζηαθέα μ ηάθμξ είπε πνμκμθμβδεεί ζηδκ Μοηδκασηή επμπή, ιεηαβεκέζηενδ, υιςξ, 

ιεθέηδ ημκ εκηάζζεζ ςξ πζμ πζεακυ ζηδκ ΜΔ ΗΗΗ θάζδ.  

ΤΔΥ: ηνχια ηαηαζηνμθήξ ιυκμ ιε ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΒ ηαζ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ. 

 

Α2      Βνύξβνπξα: Αλάιεςε - Α ιόθνο 

οκη.: (197E / 808N) 

Γεςβναθία: Υαιδθυξ θυθμξ ζηα Α ηδξ εέζδξ Βμφναμονα: Ακάθδρδ. Οζ δφμ θυθμζ εκχκμκηαζ ζημκ άλμκα Γ-Α. 

ηα Β μνζμεεηείηαζ απυ ημ θανάββζ ημο ανακηαπυηαιμο. 

Βζαθζμβναθία: Ρςιαίμξ, 1954. 1956. 1957. Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 130. Pelon, 1976: 484-485. 

Dickinson, 1977: 89. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 123-124. Cavanagh and Mee, 1998: 45. Boyd, 

2002, 194-195.  

Δζηυκεξ: 11-18. 

ΤΔΥ: 

Πξώηκνο κπθελατθόο ηάθνο: Πμθφ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, παιδθυηενα ζημοξ πνυπμδεξ ημο θυθμο. 

Κηενίζιαηα: ηεναιζηή ημο ηέθμοξ ηδξ ΜΔ ή ηδξ πνχζιδξ ΤΔ. Γεκ οπάνπμοκ άθθα ζημζπεία.  

Θνισηόο Α: Γζάι. 8,65ι. Σμ ηαηχηενμ ηιήια ηδξ ευθμο είπε ηαηαζηεοαζηεί απυ ιεβάθμοξ πθαημεζδείξ θίεμοξ 

εκχ ημ ακχηενμ απυ ιζηνυηενμοξ ανβμφξ. Γνυιμξ δεκ εκημπίζηδηε. Γφμ θάηημζ άδεζμζ εκηυξ ηδξ ευθμο. 

Κηενίζιαηα: ηδξ ΤΔ ΗΗΑ-Β θάζδξ, δζάζπανηα ζημ δάπεδμ, 7 αββεία (ηέζζενζξ πζεαιθμνείξ Ακαηημνζημφ 

νοειμφ, ιία ηφθζηα, έκα αθάααζηνμ, ιία πνυπμοξ), εναφζια απυ ιζηνυ δζάηνδημ ανβονυ αβ-

βείμ, έκα εθαθνχξ ηονηυ ανβονυ δζζηάνζμ ιε μπέξ ζονναθήξ ή ακάνηδζδξ, ηειάπζα παθημφ, 

πνοζά εθάζιαηα, έκα πνοζυ πενζδέναζμ ιε θίεζκεξ πάκηνεξ, ηνεζξ ρήθμζ απυ ήθεηηνμ, ιία απυ 

ζηεαηίηδ, παφθζα μδμκηυθναηημο ηνάκμοξ, δεηαεθηά αζπιέξ αεθχκ (δέηα πάθηζκεξ ηαζ εθηά 

θίεζκεξ), δφμ πάθηζκμζ ήθμζ ιε πεπθαηοζιέκα άηνα, έκα πηέκζ απυ εθεθακημζηυ. 

Μηθξόηεξνη ζνισηνί: Γζάι. ηαηά ιέζμ υνμ 3-3,5ι. θμζ δζέεεηακ ζηυιζμ. Μυκμ έκαξ είπε δνυιμ.  

Σσόλιο: Ο παναηηδνζζιυξ ημοξ ςξ εμθςημί δεκ ηεηιδνζχκεηαζ απυ ηα ίδζα ηα ηαηάθμζπα, ηαεχξ ζχγμ-

κηαζ ζε πμθφ παιδθυ φρμξ. Θεςνήεδηε υιςξ δ πζεακυηενδ εηδμπή, υπςξ επίζδξ ηαζ υηζ ηαθφ-
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πημκηακ απυ ηφιαμοξ (Ρςιαίμξ, 1956: 185. Boyd, 2002: 194). Έπμοκ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ιε 

ακηίζημζπμοξ ηάθμοξ ζηδκ Α υπεδ ημο ανακηαπυηαιμο αμνεζυηενα, ζπεδυκ 10 πθι., ζηδ εέζδ 

Αθέα Ανηαδίαξ (Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 130, οπμζ. 119. Papadimitriou, 2001: 

29). Οζ Cavanagh and Mee ημοξ εκηάζζμοκ ζημοξ ηηζζημφξ ηάθμοξ, μζ μπμίμζ ακηζβναθμφκ 

ημοξ εμθςημφξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ιζηνή δζάιεηνμ, ημκ ιζηνυηενμ πθμφημ ηηενζζιάηςκ 

ηαζ ηδκ πανμοζία ημοξ ζε ζοζηάδεξ, έκακηζ ηςκ ιειμκςιέκςκ, ιεβαθφηενςκ ηαζ πθμοζζυηε-

νςκ εμθςηχκ (Cavanagh and Mee, 1998: 46, οπμζ. 67). Νεχηενεξ ιεθέηεξ ημοξ ακαθένμοκ ςξ 

ιζηνμφξ εμθςημφξ (Papadimitriou, 2001: 29. Boyd, 2002: 194). 

Κηενίζιαηα: ηδξ ΤΔ Η-ΗΗΗΒ θάζδξ, 6 αββεία (ηνία ηδξ πνχζιδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ: έκα ηφπεθθμ ηφπμο 

Βαθεζμφ, ιία ηνίςηδ πολίδα ηαζ έκα αββείμ ακμζπημφ ηφπμο, πζεακυκ απυ παζδζηή ηαθή, ηαζ 

ηνία ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ2 θάζδξ), ιζηνά πάθηζκα εβπεζνίδζα ηφπμο Β, ιαπαίνζα, πάθηζκεξ αζπιέξ αε-

θχκ, έκαξ ζθναβζδυθζεμξ απυ ίαζπδ ιε πανάζηαζδ ηαφνμο ηαζ θοθθςζζέξ, ζθμκδφθζα απυ 

ζηεαηίηδ ηαζ ηέζζενα πήθζκα εζδχθζα.  

Σσόλιο: Γζα ηα παναπάκς ηηενίζιαηα δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία απυ πμζμ ηάθμ πνμένπμκηαζ ημ ηαεέκα, 

ηαεχξ δεκ έπμοκ δδιμζζεοηεί.  

 

Α3      Πειιάλα: πειηέο 

οκη.: (076E / 686N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ 700ι. πενίπμο ΒΓ ηδξ Πεθθάκαξ: Παθαζμηάζηνμο. Άθθδ μκμιαζία «Πεθεηδηή». 

Βζαθζμβναθία: Καναπάθζμξ, 1926: 42-44. Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 125-127. Γδιαημπμφθμο, 1982: 

114-117. πονυπμοθμξ, 1982β: 112-113. πονυπμοθμξ, 1982-1983: 120, 125. Spyropoulos, 1998: 30, 

33. Boyd, 2002: 195-196. Demakopoulou, 2009: 118-119. 

Δζηυκεξ: 41-50. 

ΤΔΥ: Έλζ εαθαιμεζδείξ ηάθμζ2 ηαζ έκαξ θαηημεζδήξ: Μία ζοζηάδα ηεζζάνςκ ηάθςκ ζηδ Β πθεονά ηαζ απυ έκαξ 

ζηδ Γ ηαζ Ν. Αημθμοεείηαζ δ ανίειδζδ ηςκ ηάθςκ πμο δίκεηαζ ζημ ΑΓ. Μεηαβεκέζηενα μ ίδζμξ μ πο-

νυπμοθμξ ζε άνενμ ημο, ημ 1998, αθθάγεζ ηδκ ανίειδζδ υπςξ ηαζ μ Boyd, 2002. 

Σάθνο 2: Θαθαιμεζδήξ, ΤΔ ΗΗ, ιέβ. δζάι. 10,05ι. Γνυιμξ: ιεβάθμξ, ζπεδυκ ηάεεηα ημζπχιαηα. Δίζμδμξ: ακαθένε-

ηαζ ικδιεζχδδξ. ηυιζμ: μνεμβχκζμ ηναπεγζυζπδιμ ιε εηαηένςεεκ αοημφ ζζμδζάζηαηεξ παναζηάδεξ επζ-

ιεθχξ ηαηαζηεοαζιέκεξ, ιε ηνζβςκζηή απυθδλδ.3  

Σσόλιο: Ο ηάθμξ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο ηοπμθμβζηά δ ανπζηεηημκζηή ημο ιμζάγεζ ιε 

εηείκδ ηςκ εμθςηχκ. Σμ ζηυιζμ εζςηενζηά έπεζ παναζηάδεξ πμο εζζπςνμφκ ζημκ εάθαιμ ηαηά 

0,40-0,50ι. Σμ ηαηαζηεοαζηζηυ αοηυ ζημζπείμ έπεζ ενιδκεοηεί ςξ πνμζπάεεζα “ακηζβναθήξ” 

ηδξ αδοκαιίαξ πμο πανμοζζάγεζ ημ ηυλμ ζημοξ εμθςημφξ κα λεηζκάεζ αηνζαχξ ζημ ηέθμξ ηςκ 

αναπζυκςκ ημο ζημιίμο. Δπζπθέμκ, παναηδνείηαζ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ ηυλςκ ηδξ ευθμο πάκς 

απυ ημ ζηυιζμ ηαζ εηείκμο ζημ ακχηενμ ζςγυιεκμ ηιήια ηδξ μνμθήξ, ζοιπεναίκμκηαξ υηζ ημ 

ηέκηνμ ηδξ ηεθεοηαίαξ δεκ ζοκέπζπηε ιε εηείκμ ημο δαπέδμο αθθά ανίζημκηακ ημκηά ζηδκ εί-

                                                 
2 Οζ Καναπάθζμξ (Καναπάθζμξ, 1926: 42-44), πονυπμοθμξ (πονυπμοθμξ, 1982β: 112. Spyropoulos, 1998: 30) 

ηαζ Rutter (Rutter, 1993: 788) ημοξ ακαθένμοκ ςξ εμθςημφξ. Ακηίεεηα, μζ Cavanagh and Mee ημοξ εκηάζζμοκ 

ζημοξ εαθαιμεζδείξ ηάθμοξ, υπμο ιαγί ιε άθθμοξ ηηζζημφξ ηοηθζηήξ ή εθθεζπηζηήξ ηάημρδξ απυ ηδ Β Λαηςκία 

ηαζ ηδ βεζημκζηή Ανηαδία δζαηδνμφκ αοηήκ ηδκ πανάδμζδ απυ ηδκ πνχζιδ έςξ ηαζ ηδκ χνζιδ Μοηδκασηή πενίμδμ 

(Cavanagh and Mee, 1998: 49, 59, 65-66). ηδκ πανμφζα ενβαζία εκηάζζμκηαζ ζημοξ εαθαιμεζδείξ, ηαεχξ είκαζ 

θαλεοημί ηαζ υπζ ηηζζημί υπςξ μζ ηοπζημί εμθςημί ηάθμζ. 

3 Ο πονυπμοθμξ εεχνδζε υηζ πνυηεζηαζ βζα ακαημοθζζηζηυ ηνίβςκμ ηαηά ακαθμβία ηςκ εμθςηχκ (πονυπμοθμξ, 

1982β: 112. Spyropoulos, 1998: 30). 



 

 194 

ζμδμ ημο ηάθμο (πονυπμοθμξ, 1982β: 112-113. πονυπμοθμξ 1982-1983: 123. Kontorli-

Papadopoulou, 1987: 146. Boyd, 2002: 197). 

Κηενίζιαηα: Μενζηχξ ζοθδιέκμξ. Μζηνή ζοζζχνεοζδ ζηα ΒΓ ημο εαθάιμο: δφμ ιεβάθμζ πζεαιθμνείξ 

Ακαηημνζημφ Ροειμφ ιε εαθάζζζα ηαζ θοηζηά ιμηίαα ακηίζημζπα, δφμ αθάααζηνα ηδξ ΤΔ ΗΗ 

θάζδξ, έκα ηειάπζμ απυ ιεηεςνζηυ ζίδδνμ, ηιήια πάθηζκδξ αζπιήξ αέθμοξ ηαζ εναφζιαηα 

πνοζχκ εθαζιάηςκ δζάζπανηςκ ζημ εάθαιμ.4 ηζξ επζπχζεζξ ημο δνυιμο: υζηναηα απυ αββεία 

ηςκ πνχζιςκ Μοηδκασηχκ πνυκςκ, ίζςξ ηδξ ΤΔ Η θάζδξ, ηαζ ιία πάκηνα απυ ήθεηηνμ. Ζ 

πνχηδ πνήζδ ημο ηάθμο εκηάζζεηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΑ θάζδ.  

Σάθνο 3: Θαθαιμεζδήξ, ζηα δελζά ημο ηθ.2 (μζ ηθ 3 - 4 ανίζημκηακ ζε ίζδ απυζηαζδ απυ ημκ ηθ. 2), ιζηνυηενςκ 

δζαζηάζεςκ, ακάθμβα ιμνθμθμβζηά ηαζ ηαηαζηεοαζηζηά βκςνίζιαηα ιε αοηυκ. Γεκ ακαθένμκηαζ πενζζ-

ζυηενα ζημζπεία.  

Σάθνο 4: Θαθαιμεζδήξ, ζηα ανζζηενά ημο ηθ.2, ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ, ακάθμβα ιμνθμθμβζηά ηαζ ηαηαζηεοα-

ζηζηά βκςνίζιαηα ιε αοηυκ.  

ημ δάπεδμ ημο εαθάιμο πέκηε θαλεοημί θάηημζ ιε μζηά ηαζ αββεία ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ.5 

Σσόλιο: Άβκςζημ εάκ πνυηεζηαζ βζα ηαθέξ ή ακαημιζδέξ, ελαζηίαξ δζαηάναλδξ ηςκ επζπχζεςκ απυ ιεηα-

βεκέζηενδ πνήζδ ζημοξ ζζημνζημφξ πνυκμοξ (πονυπμοθμξ, 1982β: 113. Boyd, 2002: 195).6 

Σάθνο ζην λνηηόηεξν ζεκείν: Γεκ οπάνπμοκ πθδνμθμνίεξ.7 

Σάθνο Καξαράιηνπ: ηδ Γ πθεονά ημο θυθμο.8 Γζάι. 6ι. Δίζμδμξ: παναζηάδεξ, θναβιέκδ απυ ιεβάθμοξ θίεμοξ, 

ηνζβςκζηυ άκμζβια πάκς απυ αοηήκ. Γνυιμξ: ηαηδθμνζηυξ,9 ιήη. 4,50ι., ιέβ. πθ. 2,50ι. Δκηυξ εαθάιμο: 

ηέζζενζξ ηάεεημζ θάηημζ ημκηά ζηδκ είζμδμ. Ο ηαεέκαξ πενζείπε μζηά απυ πενζζζυηενα ημο εκυξ αηυ-

ιμο.  

Κηενίζιαηα: Γζάζπανηα ζημ δάπεδμ, αββεία ηονίςξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηαζ ανηεηά ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ (μνζ-

ζιέκα πεζνμπμίδηα ζηζθαςιέκα), έκα πήθζκμ βοκαζηείμ εζδχθζμ ηφπμο Φ, έκαξ ζθναβζδυθζεμξ 

απυ ήθεηηνμ ιε ακάβθοθδ πανάζηαζδ, έκα πάθηζκμ δαπηοθίδζ ιε αηυζιδημ θίεμ ζηδ ζθεκδυ-

κδ, ανηεηέξ ιζηνέξ πάκηνεξ απυ οαθχδδ ιάγα ηαζ άθθα οθζηά πμο δεκ πνμζδζμνίγμκηαζ, θίεζκα 

ημιαία. 

Σάθνο Ρσκαίνπ: 20ι. παιδθυηενα απυ ημκ ηθ. Καναπάθζμο.10 Γζάι. 4ι. ημ δάπεδμ ημο εαθάιμο: Γφμ θαλεοιέ-

κμζ θάηημζ ηαζ ιία ηυβπδ.  

Κηενίζιαηα: Μοηδκασηή ηεναιζηή ζημκ ηάεεημ θάηημ ημκηά ζηδκ είζμδμ.  

Λαθθνεηδήο-ηάθνο 1: Ονεμβχκζμ θαλεοηυ υνοβια ιε παιδθυ ενακίμ ζηδ ιία απυ ηζξ ιαηνζέξ πθεονέξ ημο.  

Κηενίζιαηα: ημ ηέθμξ ημο μνφβιαημξ, θίβα μζηά ηαζ ιζηνά αββεία ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδξ. 

                                                 
4 ηζξ επζπχζεζξ ημο εαθάιμο εκημπίζηδηακ αββεία, θφπκμζ, εζδχθζα ηαζ ηεναιίδεξ ηςκ φζηενςκ εθθδκζζηζηχκ ηαζ 

νςιασηχκ πνυκςκ ιαγί ιε μζηά γχςκ (πονυπμοθμξ, 1982β: 113). 

5 Ο πονυπμοθμξ ανπζηά ημοξ ακαθένεζ ςξ θάηημοξ (πονυπμοθμξ, 1982β: 113), εκχ ζε κεχηενμ άνενμ ημο ςξ 

ηζαςηζυζπδιμοξ (Spyropoulos, 1998: 31). Ο Boyd ημοξ παναηηδνίγεζ ςξ θάηημοξ (Boyd, 2002: 195). 

6 ημ δάπεδμ ημο εαθάιμο οπάνπμοκ μπέξ ζηνμββοθήξ δζαημιήξ, ηαηαδεζηκφμκηαξ έκα είδμξ ζηέβαζδξ ημο πχνμο, 

αθυημο ηαηέπεζε δ μνμθή ημο, εκχ ζηδκ είζμδμ ημο ηάθμο απμηαθφθεδηε ιζηνυξ εδζαονυξ αογακηζκχκ 

κμιζζιάηςκ. 

7 Σάθμξ οπ‟ ανζειυκ 6 ηαηά Boyd, 2002. 

8 Σάθμξ οπ‟ ανζειυκ 1 ηαηά Waterhouse and Simpson, 1961: 126 ηαζ οπ‟ ανζειυκ 4 ηαηά Boyd, 2002. 

9 Ο Boyd ακαθένεζ υηζ μ δνυιμξ ήηακ ααειζδςηυξ (Boyd, 2002: 196). 

10 Σάθμξ οπ‟ ανζειυκ 5 ηαηά Boyd, 2002. 
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Σσόλιο: Ζ εέζδ ημο ηθ. 1 δεκ είκαζ λεηάεανδ ζε ζπέζδ ιε ημοξ εαθαιμεζδείξ. Έκδεζλδ βζα έκακ αηυια 

ηάθμ απμηεθεί ηαηεζηναιιέκμ ηοηθζηυ θάλεοια ζηα Α ημο θυθμο, ημ μπμίμ εκημπίζηδηε απυ 

ημκ ηασκπάμοεν (πονυπμοθμξ, 1982-1983: 116). 

 

Α4      Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Λυθμξ ημκηά ηαζ Β ημο πςνζμφ Πεθθάκα, ζημ Β ηιήια ηδξ ημζθάδαξ ημο πμηαιμφ Δονχηα, ζηδ Γ 

υπεδ ημο. Άθθεξ μκμιαζίεξ ημο πςνζμφ «Καθφαζα», «Γεςνβίηζζ». 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 125-127. πονυπμοθμξ, 1982β: 113. Γδιαημπμφθμο, 1982: 

113. Banou, 1996: 42-43. Spyropoulos, 1998: 35-37. Σμ Ένβμ ημο ΤΠΠΟ, 1999: 83-84. Σμ Ένβμ ημο 

ΤΠΠΟ, 2000: 93-94. Boyd, 2002: 195. πονυπμοθμξ, 2002: 22. 

Δζηυκεξ: 19-24, 28-41. 

ΠΔΥ:  

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Λείρακα εκυξ εονφπςνμο, υπςξ ακαθένεηαζ, ηηζνίμο ηάης απυ ιεζαζςκζηά ηηίζιαηα ζηδκ 

ημνοθή. Καηαζηνάθδηε απυ πονηαβζά ηαηά ηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ. Κηζνζαηά ηαηάθμζπα ηαζ ζηδ Ν πθαβζά. 

Γεκ δίκμκηαζ άθθα ζημζπεία. 

Σάθμζ: Έλζ θίεζκμζ πενίαμθμζ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, ζε ακαααειυ, παιδθυηενα ηδξ ημνοθήξ. 

Σσόλιο: Γεκ έπμοκ δδιμζζεοηεί. Απυ πνμηαηανηηζηά άνενα ακηθμφκηαζ ηα αηυθμοεα: Γφμ ημοθάπζζημκ 

απυ ημοξ πενζαυθμοξ έπμοκ δζάιεηνμ πενίπμο 4ι., θίεζκα εειέθζα πμο ζχγμκηαζ έςξ 0,50ι. 

Έκαξ πενζείπε αηηένζζηεξ ηαθέξ ζε πίεμοξ, εκχ ιία ηαθή απμηαθφθεδηε ζηδκ ελςηενζηή 

πθεονά ημο πενζαυθμο. Γίπθα ηαζ ζε επαθή ιε αοηυκ οπήνπε αυενμξ ιε ζηάπηεξ ηαζ υζηναηα 

απυ ΠΔ ΗΗ θζάθεξ, εκχ ιία αφθαηα έκςκε δφμ ακηζδζαιεηνζηέξ μπέξ ζημ ένημξ ημο πενζαυθμο, 

δ μπμία ζφιθςκα ιε ημκ ακαζηαθέα πνδζζιμπμζμφκηακ πζεακυκ βζα ηέθεζδ πμχκ ή άθθςκ εο-

ζζχκ ζπεηζγυιεκςκ ιε ηζξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ. ημ εζςηενζηυ άθθμο πενζαυθμο απμηαθφθεδηε 

ηοηθζηυξ αυενμξ, αάεμοξ 0,60ι. βειάημξ ζηάπηεξ ηαζ υζηναηα ηονίςξ ΠΔ ΗΗ θζαθχκ. Σμ υηζ 

δεκ εκημπίζηδηε ηαθή ζημ εζςηενζηυ ημο μδήβδζε ζηδκ άπμρδ υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ πενίαμθμξ 

είπε ηεθεημονβζηυ παναηηήνα. 

ΜΔΥ:  

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Σιήιαηα ημίπςκ ζηδ Ν πθαβζά. Γεκ δίκμκηαζ άθθα ζημζπεία.  

Σσόλιο: ημ ίδζμ ζδιείμ μζηζζηζηά ηαηάθμζπα ηδξ ΠΔΥ ηαζ ηονίςξ ηδξ ΤΔΥ. 

Σάθμζ: Άβκςζημξ ανζειυξ ηζαςηζυζπδιςκ ηδξ ιεηαααηζηήξ ιάθθμκ θάζδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η. Ακαθένεηαζ υηζ πενζείπακ 

ηαθέξ ζε ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ. 

Κηενίζιαηα: Κεναιζηή ηαζ έκα πνοζυ έθαζια ιε έηηοπδ δζαηυζιδζδ ζηζβιχκ ηαζ ζπεζνμεζδχκ βναι-

ιχκ ηαζ ηφηθςκ 

Σσόλιο: Γεκ είκαζ δδιμζζεοιέκμζ ηαζ δεκ είκαζ ζαθέξ πμζμζ ήηακ ηηενζζιέκμζ ηαζ ηζ πενζείπακ. Έκαξ 

ζθναβζδυθζεμξ ιε πανάζηαζδ θζμκηανζμφ επζηζεέιεκμο ζε εθάθζ εεςνείηαζ πζεακυ υηζ πνμέν-

πεηαζ απυ έκακ απυ ημοξ ηάθμοξ (Σμ Ένβμ ημο ΤΠΠΟ, 1999: 83. Boyd, 2002: 196). 

ΤΔΥ:  

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Καηάθμζπα ηηζνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ ζηδ Ν πθεονά θυθμο. ΤΔ ΗΗΗΑ2 έςξ ΗΗΗΒ2/Γ1 θάζδ.11 

Σσόλιο: Ακαθένμκηαζ ηνεζξ μζημδμιζηέξ θάζεζξ απυ ηα ηέθδ ηδξ ΜΔ έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗ, ιε ημοθάπζζημκ 

έκα ζηνχια ηαηαζηνμθήξ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ2 θάζδ. Γίκεηαζ θυβμξ βζα ακαηημνζηυ ηηίζια ιε 

ηεκηνζηυ ιέβανμ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ (35×13,6ι.) ιε ακαημθζηή πηένοβα δςιαηίςκ, ζενυ ηαζ 

                                                 
11 Ζ ηαημίηδζδ ημο θυθμο ζοκεπίγεηαζ ηαηά ημοξ οπμιδηοκασημφξ ηαζ πνςημβεςιεηνζημφξ πνυκμοξ έςξ ηαζ ηδκ 

φζηενδ ανπαζυηδηα, ζφιθςκα ιε ηηζνζαηά θείρακα ηαζ ακηίζημζπδ ηεναιζηή (πονυπμοθμξ, 2002: 24-31). 



 

 196 

απμεδηεοηζημφξ πχνμοξ ζηα δοηζηά, αμδεδηζηά ηηίνζα ζηα αυνεζα, εκχ ζηα κυηζα ακμίβμκηακ 

ιεβάθδ αοθή.  

Κζκδηά εονήιαηα: Σιήιαηα βοκαζηείςκ εζδςθίςκ ηφπμο Φ ηαζ αββεία (ζηφθμζ, ηφθζηεξ, πζεαιθμνείξ Ακαηημνζημφ 

νοειμφ).  

Γνυιμξ: Ακαθμνά βζα θζευζηνςημ δνυιμ. 

Σείπμξ: Ακαθμνά «ηοηθχπεζμο» ηείπμοξ. Οναηά ηιήιαηα ζηδ Ν πθεονά ημο θυθμο, υπμο ακαβκςνίγμκηαζ ηαηά-

θμζπα πφθδξ.  

Σσόλιο: Ο ακαζηαθέαξ οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ηείπμξ ζοκεπίγεζ ζηα Γ, πενζηθείμκηαξ ηδκ πδβή Πεθθακίδα, ηαηαθήβμ-

κηαξ ζηα Α ημο θυθμο (πονυπμοθμξ, 2002: 24). Γεκ είκαζ λεηάεανμ εάκ πνυηεζηαζ βζα δζαθμνεηζηή ηα-

ηαζηεοή απυ εηείκδ πμο μ πονυπμοθμξ ηαημκμιάγεζ δνυιμ. Δπίζδξ, ζημ Το Έπγο ηος ΥΠΠΟ, 2000: 93 

ακαθένεηαζ υηζ μ δνυιμξ πνμκμθμβείηαζ ζηδκ ΠΔ ΗΗ. 

Σάθμζ: Κάεεημξ θαηημεζδήξ (4×5×3ι.), ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ, πθήνςξ ζοθδιέκμξ, ιεηαλφ ηςκ πνςζιυηενςκ ηζαςηζυζπδιςκ 

ηάθςκ. 

 

Α5      πάξηε 

οκη.: (157E / 531N) 

Γεςβναθία: Δκηυξ ηδξ ζφβπνμκδξ πυθδξ, ζηζξ πανοθέξ ηαζ εκηυξ ηδξ ηθαζζηήξ αηνυπμθδξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 70. Hope Simspon and Dickinson, 1979: 108. Banou, 1996: 

23-25. Θέιμξ, 1997: 169. Εαααμφ, 1998β: 154. Εαααμφ, 1999δ: 165-166. Papadimitriou, 2001: 29. Zav-

vou and Themos, 2009: 106-109, 111-112. Εαααμφ, 2010: 87-99. 

Δζηυκεξ: 51-53. 

ΠΔΥ:  

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: 

 Οζη. Λαθμβζάκκδ: Σιήιαηα ημίπςκ ΠΔ ηηζζιάηςκ, εκηυξ ημο μζηζζηζημφ ζζημφ ηδξ πάνηδξ. 

 Οζη. υημξ-Κμοηάημο, πενζμπή Αβία Δζνήκδ: Σιήιαηα ημίπςκ ΠΔ ΗΗ ηηζζιάηςκ ηαζ πζεακή εζηία.  

Κζκδηά εονήιαηα: Άθεμκδ ηεναιζηή (θζάθεξ, ναιθυζημιεξ θζάθεξ, θεηακίδεξ), θίεζκα ενβαθεία (ιοθυθζεμξ, 

θεπίδεξ μρζακμφ ηαζ θμθίδεξ πονζηυθζεμο).12 

ΜΔΥ: Πενζμπή Φοπζηυ, αβνυξ ΝΑ ηδξ πυθδξ (Ο.Σ 79) ημκηά ζημ  “αςιυ ημο Φοπζημφ”: 

ηνχια απυ θίεμοξ, πθίενεξ ηαζ ιεβάθδ πμζυηδηα μζηνάηςκ, ηονίςξ πεζνμπμίδηδξ ηεναιζηήξ (δζαηνίκμκηαζ υ-

ζηναηα ιε ιαζημεζδείξ απμθφζεζξ, ιε ειπίεζηδ ή εβπάναηηδ δζαηυζιδζδ, μνζζιέκα «Αδνζαηζημφ» ηφ-

πμο ηαζ υζηναηα ιε ζηίθαςζδ (dark burnished)). Δπίζδξ, θίεζκμξ πέθεηοξ, θίεζκμ δζάηνδημ δζζηάνζμ ηαζ 

απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

Σάθμζ: Δθηά ηάθμζ, οπενηείιεκμζ ημο πνμακαθενεέκημξ ζηνχιαημξ ηαηαζηνμθήξ. 

 Σάθνο 2: Ονεμβχκζμξ θάηημξ ιε θεπηέξ μνεμβχκζεξ ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ, πνμζακαημθζζιυξ ΒΑ-ΝΓ, δζ-

αζη.2×0,90ι. Έκαξ εκήθζηαξ ζε φπηζα ζηάζδ ιε ημ ηεθάθζ ζηα Α. Αηηένζζημξ. ηδ ΒΓ βςκία ηιήια μζημφ 

ηάης άηνμο πνμβεκέζηενδξ ηαθήξ. ημ βέιζζια ημο ηάθμο εκημπίζηδηακ πμθθά μζηά, δυκηζα γχςκ ηαζ υ-

ζηναηα.   

 Σάθνο 4: Ονεμβχκζμξ θάηημξ ιε θεπηέξ μνεμβχκζεξ ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ, πνμζακαημθζζιυξ ΒΓ-ΝΑ, δζ-

αζη.1,24×0,36ι. Έκα παζδί ιε ηα βυκαηα εθαθνχξ θοβζζιέκα ηαζ ημ ηεθάθζ ζηα Α.  

Κηενίζιαηα: Γίπθα ζημ ηεθάθζ έκα πεζνμπμίδημ, ιυκςημ ηφπεθθμ, ημκηά ζημ δελί πένζ θίεζκμξ δαηηφθζμξ ηαζ 

ηειάπζμ παθημφ ηοηθζηήξ δζαημιήξ (ίζςξ ηιήια πενυκδξ). 

                                                 
12 ημ νέια Μαβμοθίηζα εκημπίζηδηακ ημοθάπζζημκ δφμ πενζπηχζεζξ ΠΔ οθζημφ ζε δεοηενμβεκή απυεεζδ, 

εηαηένςεεκ αοημφ. Ζ ημίηδ ημο νέιαημξ πζεακυκ δζαιμνθχεδηε ιεηαβεκέζηενα ημο ΠΔ μζηζζιμφ, ίζςξ ζημοξ 

ζζημνζημφξ πνυκμοξ. Μέκεζ κα δζαπζζηςεεί ιέζς βεςιμνθμθμβζηχκ ενεοκχκ (Zavvou and Themos, 2009: 109). 
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 Σάθνο 5: Σαθή κδπίμο ηάης απυ εναφζιαηα πίεςκ ηαζ ηαθοιιέκδ απυ θίεζκεξ πθάηεξ. ε ζοκεζηαθιέκδ 

ζηάζδ ηαζ ημ ηεθάθζ ζημ Β.  

 Σάθνο 6: Σαθή κδπίμο ηάης απυ εναφζιαηα πίεςκ ηαζ ηαθοιιέκδ απυ θίεζκεξ πθάηεξ. 

 Σάθνο 7: Σαθή κδπίμο ηάης απυ εναφζιαηα πίεςκ ηαζ ηαθοιιέκδ απυ θίεζκεξ πθάηεξ.  

 Σάθνο 8: Κηζζηυξ ηζαςηζυζπδιμξ ιε θίεζκεξ ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ, πνμζακαημθζζιυξ Β-Ν, δζαζη. 0,94×0,40ι. 

έκα ανέθμξ ζε ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ, ιε ημ ηεθάθζ ζηα Ν.  

Κηενίζιαηα: Έκα γεφβμξ πάθηζκςκ εκςηίςκ ηαζ ιία πάθηζκδ ρήθμξ. 

Σσόλιο: ηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηαθήξ ανέεδηακ ηαζ δζάθμνμζ θάηημζ ιε μζηά απυ ηαηεζηναιιέκμοξ ηάθμοξ ιαγί 

ιε ηηδνζαηά ηαηάθμζπα. Γεκ πνμέηορακ υιςξ ζημζπεία βζα ηδκ φπανλδ ηφιαμο. 

ΤΔΥ:  

ΥΕ Ι:  

 Σάθνο: Ονεμβχκζμξ ηηζζηυξ ηάθμξ ηδξ ΤΔ Η θάζδξ, ιεηαλφ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ΜΔ. Πνμζακαημθζζιυξ 

Γ/ΒΓ-Α/ΝΑ. Δίζμδμξ ζηδκ Α ζηεκή πθεονά, θναβιέκδ ιε λενμθζεζά. Κηζζιέκμξ απυ ιζηνμφξ πθαημεζδείξ θί-

εμοξ, ιε ημ Β ηαζ Ν ημίπςια ηαηά ημκ εηθμνζηυ ηνυπμ δυιδζδξ ηαζ είπε ηαθοθεεί απυ ιεβάθμοξ πθαημεζδείξ 

θίεμοξ. Μυκμ ακαημιζδέξ παθαζυηενςκ ηαθχκ ηαζ ηηενζζιάηςκ ζηδ Ν ηαζ Γ πθεονά. Γεκ εκημπίζηδηε πνς-

ημβεκήξ ηαθή.  

Κηενίζιαηα: Γφμ μπζζευηιδηεξ πνυπμζ, έκα πνμπμσδζμ ιία πνυπμοξ ιε οπενορςιέκδ θααή, υζηναηα ηοπέθ-

θμο ηφπμο Βαθεζμφ, έκαξ γςυιμνθμξ άααθμξ αζηυξ, ηνμπήθαημξ άααθμξ ηφαεμξ, πήθζκμ μιμίςια 

πθμζανίμο, ηαηενβαζιέκα παφθζα απυ επέκδοζδ μδμκηυθναηημο ηνάκμοξ, ιία πάθηζκδ ρήθμξ απυ 

ηαζκζςηυ έθαζια ηαζ δφμ απυ αιέεοζημ ηαζ ημνκαθίκδ, ακηίζημζπα. 

ΥΕ ΙΙΙ: Μζηνή πμζυηδηα μζηνάηςκ α) ζηδκ ανπαία αηνυπμθδ πάνηδξ, ιεηαλφ ημο καμφ ηδξ Αεδκάξ Υαθηζμίημο 

ηαζ ημο ημίθμο ημο ανπαίμο εεάηνμο (δζαηαναβιέκεξ επζπχζεζξ), α) ζηα ΝΑ ηδξ αηνυπμθδξ, υπζ ιαηνζά 

απυ ηα ηείπδ, β) ζφκμθμ ιοηδκασηχκ ζθναβζδμθίεςκ ημκηά ζημ καυ ηδξ Αεδκάξ Ονείαξ, δ) υζηναηα ζε 

δζάθμνα ζδιεία ημο μζηζζηζημφ ζζημφ ηδξ πάνηδξ.  

Σσόλιο: ζηναηα οπμιοηδκασηχκ ζηφθςκ ζε ιζηνυ απμεέηδ εκηυξ μζηυπεδμο ιε μζηζζηζηά ηαηάθμζπα ηδξ εθθδκζ-

ζηζηήξ ηαζ πνχζιδξ νςιασηήξ επμπήξ (Θέιμξ, 1997: 169). 

 

Α6      Μελειάην 13 

οκη.: (182E / 510N) 

Γεςβναθία: Κμνοθμβναιιή θμθχδμοξ ελάνιαημξ, ηαηά ιήημξ ηδξ Α υπεδξ ημο πμηαιμφ Δονχηα, ΝΑ ηδξ πάν-

ηδξ, ιε ηνεζξ ημνοθέξ, απυ Β πνμξ Ν: Βυνεζμξ θυθμξ, πθάηςια ιε ημ ανπασηυ ζενυ Μεκεθάμο ηαζ Δθέ-

κδξ,14 Πνμθήηδξ Ζθίαξ ηαζ θυθμξ Αεημφ. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ βεςιμνθμθμβίαξ ημ εφενοπημ πέηνςια, δ 

δζάανςζδ ημο μπμίμο έπεζ επζθένεζ ηδκ απχθεζα ζδιακηζημφ πάπμοξ επζπχζεςκ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 72. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 107-108. Catling, 

1973-1974. 1975α. 1975α. 1976. 1977α. 1977α. 1978. 1980. 1982. 1983. 1986. 1989. Banou, 1996: 26-

31. Εαααμφ, 1999α: 176. Papadimitriou, 2001: 29. Boyd, 2002: 200. Cavanagh and Crouwel, 2002: 149. 

Hope Simpson and Hagel, 2006: 46-47. Catling, 2009. 

Δζηυκεξ: 54-75. 

Όπανλδ Σεθζηήξ ΝΛ. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ ζημ Βυνεζμ θυθμ. 

ΜΔΥ: 

                                                 
13 Γεκ εα βίκεζ θεπημιενήξ πανάεεζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηάεε ηηζνίμο ηαζ ηάθμο ηαεχξ έπμοκ δδιμζζεοηεί 

πθήνςξ ζηδ ιμκμβναθία Catling, 2009. 

14 Απυ δς ηαζ πένα εα ακαθένεηαζ ςξ θυθμξ Μεκεθάσμο. 
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Βυνεζμξ θυθμξ: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Απμζπαζιαηζηά θείρακα ηηζνίςκ, ηαθφηενα δζαηδνδιέκα ζημ Ν ηιήια. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή ημπζηήξ παναβςβήξ, υζηναηα αββείςκ ηδξ ιεηάααζδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η ηαζ ηςκ ΤΔ Η ηαζ 

ΗΗΑ-Β θάζεςκ, υπςξ ηφπεθθα ηφπμο Βαθεζμφ, εθονασηέξ ηφθζηεξ, πίεμζ Ακαηημνζημφ νοειμφ ηαζ υ-

ζηναηα ΤΜ Η αββείμο ιε θοηζηυ ηυζιδια (grass-reed). 

Λυθμξ Μεκεθάζμο: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Γεκ έπμοκ δζαζςεεί. Δκδείλεζξ βζα ηδκ φπανλδ ηηζζιάηςκ απμηεθμφκ μνζζιέκμζ θαλεοιέκμζ 

πςνυθζεμζ, μζημδμιζηυ οθζηυ ζε δεφηενδ πνήζδ ζε ηηίνζα ηδξ ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗΑ1 θάζδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ πα-

ζαθυηνοπεξ ζπεηζγυιεκεξ ιε ΜΔ ηεναιζηή, πςνίξ λεηάεανδ ηάημρδ. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή ημπζηήξ παναβςβήξ (πζεακυηαηα ηδξ ιεηάααζδξ ζηδκ ΤΔ Η θάζδ, ιε πανάθθδθα 

ζηδκ Αζέα ηαζ ηα Νζπχνζα).  

Σάθμζ: Απθυξ θάηημξ ιε ηαθή εκυξ εκήθζημο αηυιμο ζε ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ. Αηηένζζημξ. (ε επζπχζεζξ οπμηεί-

ιεκεξ ηηζνίμο ηδξ ΤΔ θάζδξ. Υαναηηδνίγεηαζ ςξ ΜΔ, ακ ηαζ ηνίκεηαζ ελίζμο πζεακή δ πνμκμθυβδζή ημο 

ζηδκ ΤΔ Η ή ΤΔ ΗΗΑ θάζδ (Boyd, 2002: 200. Catling, 1975α: 80). 

Λυθμξ Αεημφ: 

Γφμ ιζηνμί ηεναιζημί ηθζαάκμζ ηδξ ΜΔ ΗΗ θάζδξ. Κθίαακμξ 2: ημζπχιαηα ηαηαζηεοαζιέκα ιε ηδκ ηεπκζηή πζγέ. 

Πήθζκμ δζάηνδημ επίπεδμ βζα ηδ δζέθεοζδ ημο γεζημφ αένα, πάκς ζημ μπμίμ ημπμεεημφκηακ ηα ηεναιζηά.  

Κζκδηά εονήιαηα: Δθάπζζηδ ηοπζηή ΜΔ ηεναιζηή. 

Σάθμζ:  

 Έκαξ ιζηνυξ ηάεεημξ θαηημεζδήξ (2×1,10ι.), ηδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ, ιε πνμζακαημθζζιέκμ Β-Ν. ημ αάεμξ ημο 

θάηημο έλζ ζπζζημθζεζηέξ πθάηεξ ηάθοπηακ ημκ ηάθμ εκυξ εκήθζημο αηυιμο, ζε φπηζα εέζδ ιε θοβζζιέκα ηα 

ηάης άηνα.  

Κηενίζιαηα: πήθζκμ ζθμκδφθζ ηαζ ηιήια πνοζμφ εθάζιαημξ. Κάης απυ ημ ζηεθεηυ οπήνπε απμηφπςια οθά-

ζιαημξ (Δίκαζ θίβμ πνςζιυηενμξ ηςκ αηυθμοεςκ πέκηε ηάθςκ). 

 Πέκηε απθμί θάηημζ, ηδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ. Απυ αοημφξ έκαξ ζηάθηδηε ζηα ηαηάθμζπα ημο εκυξ ηθζαάκμο ηαζ 

έκαξ ζε ηιήια ημο ηάεεημο θαηημεζδή. Πενζείπακ απυ ιία ηαθή εκήθζημο αηυιμο, ζε φπηζα ζηάζδ ιε ηα ηάης 

άηνα εθαθνχξ θοβζζιέκα. ε ιία πενίπηςζδ ημ ζχια είπε ημπμεεηδεεί ζε ζηνχζδ αμηζάθςκ, εκχ ζε δφμ άθ-

θεξ ιζηνμί θίεμζ είπακ ημπμεεηδεεί ζηα υνζα ημο ηεθαθζμφ ηαζ ηςκ πμδζχκ. Κηενίζιαηα δεκ ανέεδηακ.  

Σσόλιο: Ζ έκηαλή ημοξ ζηδ ΜΔ ΗΗΗ έβζκε αάζεζ ηδξ ηεναιζηήξ ηςκ οπενηείιεκςκ απυ ημοξ ηάθμοξ επζπχζεςκ 

(Catling, 1980: 154. 1982: 35), δ μπμία πενζείπε πμκδνμεζδή, ιαφνδ ηαζ βηνζ ιοκζαηή, ζηζθαςιέκδ, 

αιαονυπνςιδ ηαζ ηεναιζηή ανοισηό-επί-ζκοηεινού (Catling, 1983: 30). 

ΤΔΥ:  

ΤΔ ΗΗΑ: 

Λυθμξ Μεκεθάζμο:  

Κζκδηά εονήιαηα: ζηναηα πίεςκ Ακαηημνζημφ Ροειμφ ζε δζαανςιέκεξ επζπχζεζξ ζηα Ν ημο θυθμο.  

YE IIB: διακηζηή μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα, ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ζε πμθθά ζδιεία ηδξ ημνοθμβναιιήξ. Γζα-

ηνίκμκηαζ ηα ελήξ: 

Λυθμξ Μεκεθάζμο:  

Κηζνζαηά Καηάθμζπα:  

 Μέβανμ 1 – Πενίμδμξ Η: φκεεημ ηηίνζμ ηνζχκ πανάθθδθςκ μνεμβχκζςκ ιμκάδςκ ζημκ άλμκα Β-Ν.  Δίζμδμξ 

ζηα Ν. Κεκηνζηή πηένοβα (House B) ιεβανμεζδήξ ιε πζεακυ δεφηενμ υνμθμ ηαζ έκα αηυια δςιάηζμ ίζςξ α-

πμεδηεοηζηυ ζηδ Β πθεονά ηδξ. Γοηζηή πηένοβα (House C) ηέζζενςκ ή πέκηε δςιάηζςκ ηαζ ακαημθζηή 

(House A) πέκηε, πζεακυκ ιε είζμδμ ζημ δζάδνμιμ ηαζ πνήζδ απμεδηεοηζηή. Οζ ηνεζξ πηένοβεξ πςνίγμκηακ 

απυ δφμ δζαδνυιμοξ πθ. ζπεδυκ 2ι. Λζευζηνςηα δάπεδα δςιαηίςκ ηαζ δζαδνυιςκ. ημοξ ημίπμοξ μνζζιέκςκ 
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δςιαηίςκ βναπηή δζαηυζιδζδ. Ζ ζηέβαζδ ημο ηηζνίμο ήηακ ιάθθμκ εκζαία. Ίπκδ λοθμδεζζάξ ζηδκ ημζπμπμζία 

ηςκ πηενφβςκ A ηαζ C. οκμθζηή ηαηαζηεοή ζδζαίηενα επζιεθδιέκδ ηαζ μβηχδδξ. 

Σσόλιο: Λυβς ηδξ ιεβάθδξ έηηαζδξ ημο ηηζνίμο ηαζ ηδξ ζηεκυηδηαξ ημο δζαεέζζιμο πχνμο, απαζηήεδηε δ 

ζηήνζλδ ηδξ ΒΑ βςκίαξ ημο ζε παιδθυηενμ επίπεδμ, ημ μπμίμ ακορχεδηε. Λίβμ ιεηά ηδκ μζημδυ-

ιδζή ημο οπέζηδ ζμαανέξ γδιζέξ, πζεακυκ απυ ζεζζιυ. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή πμκδνμεζδήξ ηαζ θεπηή (stemmed ηφπεθθα ιε ιμηίαμ καοηίθμο, ηναηήναξ, μζκμ-

πυδ, αιθμνέαξ, αθάααζηνμ ηαζ ηφθζηεξ). 

ε απμεέηδ πζεακυκ εειεθίςζδξ ημο Μεβάνμο Η αββείμ ΤΜ ΗΒ ηφπμο, αζοκήεζζημο ζπήιαημξ βζα 

ημκ δπεζνςηζηυ πχνμ (Catling, 1973-1974: 305, 308). 

Μέβανμ 1 - Πενίμδμξ Ηα: Νέα μζημδμιζηή θάζδ, ιζηνήξ δζάνηεζαξ, ζηδκ μπμία ακήημοκ ημίπμζ πάκς απυ ημκ 

πνυδμιμ ηδξ ηεκηνζηήξ πηένοβαξ, ιία εζηία ζημ ααζζηυ δςιάηζμ ηδξ δοηζηήξ ηαζ ιία ιζηνή ιεηαθ-

θεοηζηή ηάιζκμξ ζημκ Α δζάδνμιμ. 

Λυθμξ Αεημφ: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: 

 Κηίνζμ Β. 

 Ακαθδιιαηζηυξ ημίπμξ. 

ΤΔ ΗΗΗΑ 

Βυνεζμξ Λυθμξ:  

Κζκδηά εονήιαηα: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

Λυθμξ Μεκεθάσμο: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα:  

 Μέβανμ 2 - Πενίμδμξ ΗΗ: ΤΔ ΗΗΗΑ1 (ίζςξ ηέθδ ΤΔ ΗΗΒ). Απμιάηνοκζή απυ ηδκ πθεονά ημο πθαηχιαημξ ζπε-

δυκ 10ι. ηαζ δδιζμονβία ακαααειμφ, ζημ βέιζζια ημο μπμίμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ πνμβεκέζηενμ ηαηε-

ζηναιιέκμ μζημδμιζηυ οθζηυ. Δκηυξ αοημφ εναφζιαηα απυ δφμ εζδχθζα ηφπμο Φ, εκυξ βοκαζηείμο ΤΜ ηφπμο 

ηαζ εκυξ πήθζκμο μιμζχιαημξ ηηζνίμο ιε ιζκςζηά ζημζπεία (ίζςξ ηαζ ηέναηα ηαεμζζχζεςξ). Πνμζακαημθζ-

ζιυξ ηηζνίμο ΒΑ-ΝΓ. Δίζμδμξ ζηα ΝΓ. οκμθζηή έηηαζδ 54×40ι., ζε δφμ επίπεδα, έκα παιδθυ ζηα Γ ηαζ έκα 

ορδθυηενμ ζηα Α. Σμ ακχηενμ επίπεδμ απμηεθμφκηακ απυ έκα ιεβανμεζδέξ ηηίζια, ιε πζεακυ δεφηενμ υνμθμ 

ηαζ βναπηά ημκζάιαηα, ζοβηνυηδια δςιαηίςκ (ζχγμκηαζ απμζπαζιαηζηά) ημκηά ζηδ ΒΓ άηνδ ημο πθαηχια-

ημξ απμεδηεοηζημφ ή αιοκηζημφ παναηηήνα (Θέζδ ζηδκ άηνδ ημο πθαηχιαημξ ηαζ μβηχδδξ εειεθίςζδ). Με-

ηαλφ ηςκ επζπέδςκ έκαξ ιεβάθμξ πχνμξ, ίζςξ οπαίενζμξ. Σμ παιδθυηενμ επίπεδμ απμηεθμφκηακ απυ ιία πηέ-

νοβα ιε δφμ άλμκεξ δςιαηίςκ εηαηένςεεκ εκυξ δζαδνυιμο ηαζ πζεακυ δεφηενμ υνμθμ. Δβηαηαθείπεηαζ πνζκ 

ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2 θάζδ. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή (παναηηδνζζηζηυηενα δείβιαηα έκα υζηναημ απυ πίεμ Ακαηημνζημφ νοειμφ ιε 

ιμηίαμ δζπθυ πέθεηο ηαζ ηιήια ΤΔ ΗΗΗΑ1 μζκμπυδξ ιίιδζδξ ημο ακηίζημζπμο ιεηαθθζημφ ηφπμο), 

εναφζιαηα βναπημφ ημκζάιαημξ, εζδχθζα.  

Σάθμζ: Απθυξ θάηημξ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ηδξ ΤΔ ΗΗΒ-ΗΗΗΑ1 θάζδξ, ζηα ΒΓ ημο Μεβάνμο 1, έκα ανέθμοξ ιε έκα 

εήθαζηνμ. Πάκς απυ ημ ηεθάθζ ηαζ ηα ηάης άηνα είπακ ημπμεεηδεεί ιζηνέξ θίεζκεξ πθάηεξ. 

Λυθμξ Πνμθήηδ Ζθία: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Μεβάθμ ηηίνζμ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ2 θάζδξ ζηδ Ν πθαβζά. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή.  

ημκ αοπέκα ιεηαλφ ηςκ θυθςκ Πνμθήηδ Ζθία ηαζ Αεημφ ζε επζπχζεζξ λενμπυηαιμο δεοηενμβεκείξ απμεέζεζξ 

μζημδμιζημφ οθζημφ, άθεμκδξ ηεναιζηήξ ΤΔ ΗΗΗΒ2 (πανάθθδθα ιε ανβμθζηή ηεναιζηή)15 ηαζ ΗΗΗΓ1 θά-

ζδξ (άθεμκα υζηναηα πεζνμπμίδηδξ «ααναανζηήξ» ηεναιζηήξ), εναοζιάηςκ ιοηδκασηχκ εζδχθζςκ, 

                                                 
15 ηφθμζ ηδξ μιάδαξ Β ηαζ ζηφθμζ ιε νυδαηεξ ζηζξ ελςηενζηέξ πθεονέξ (Γδιαημπμφθμο, 1982: 106). 
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πάθηζκςκ ακηζηείιεκςκ ηαζ μζηχκ γχςκ, πνμενπυιεκα ηαηά πάζα πζεακυηδηα απυ ηζξ ΝΓ πθαβζέξ ημο 

Πνμθήηδ Ζθία. 

ΤΔ ΗΗΗΒ 

Βυνεζμξ Λυθμξ: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Γεκ δζαηδνμφκηαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ελαζηίαξ ηδξ δζάανςζδξ. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή, ηονίςξ ΤΔ ΗΗΗΒ2 θάζδξ, εναφζιαηα εζδςθίςκ, εναφζια απυ πάθηζκμ ιαπαίνζ ηαζ 

έκα ιζηνυ αββείμ απυ μνεία ηνφζηαθθμ. 

Λυθμξ Μεκεθάζμο: 

 Μέβανμ 3 – Πενίμδμξ ΗΗΗ: Δπζζηεοή ηαζ πνήζδ ημο ηαηχηενμο επίπεδμο ημο Mεβάνμο 2.16 Γζαηήνδζδ ηδξ 

ίδζαξ πενίπμο ηάημρδξ, ιε δζαηνζηυ ζημζπείμ ηδκ πνήζδ ενοενμφ πνχιαημξ ζοκδεηζημφ οθζημφ ακηί ημο πνμ-

βεκέζηενμο ηζηνζκςπμφ. Καηαζηνάθδηε απυ θςηζά ζηα ηέθδ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή (ηονίςξ ααεείξ ηαζ νδπμί ζηφθμζ, ιυκςηα ηφπεθθα, ιία θεηάκδ, ιεβάθμζ απμ-

εδηεοηζημί πίεμζ ιε πήθζκα ζθναβίζιαηα), έκα εναφζια πήθζκμο εζδςθίμο ηφπμο Φ, πάθηζκεξ αζπ-

ιέξ αεθχκ, ιζηνά εναφζιαηα απυ αδζάβκςζηα πάθηζκα ακηζηείιεκα, ηιήια πνοζμφ ζφνιαημξ, έκα 

αηνμθφζζμ θοζενμφ ηαζ έκα πάθηζκμ ζφνια βζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ ιενχκ ιίαξ ιήηναξ.  

 Απμζπαζιαηζημί ημίπμζ ηηζνίςκ, πάπ. 0.60ι, ζηα ΝΓ ημο Μεβάνμο 3.  

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ2 ηαζ θίβδ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ. 

 Σιήια ιοηδκασημφ ηηζνίμο ιε ημίπμοξ ηαηαζηεοαζιέκμοξ απυ ανβμφξ θίεμοξ ιεζαίμο ιεβέεμοξ ζηδκ Α πθα-

βζά ημο Μεκεθαΐμο.  

Κζκδηά εονήιαηα: Θναφζιαηα ηοθίηςκ. 

 Μεβάθμξ ζςνυξ απμννζιιάηςκ: ΤΔ ΗΗΗ θάζδ, ζηδ ΒΑ βςκία ημο Μεβάνμο 2. Ανπζηά ζημ ζδιείμ, ιεηά ηδκ 

ηαηαζηνμθή ημο Μεβάνμο 1, ηαηαζηεοάζηδηε ιία εζηία-θμφνκμξ, δ μπμία ηάπμζα ζηζβιή ηαηανβήεδηε υηακ 

πμθφ ημκηά ζε αοηήκ, πενίπμο ζημ 2μ ιζζυ ημο 13μο αζ π.Υ. εκηαθζάζηδηε έκα παζδί ηάης απυ έκακ ιζηνυ θί-

εζκμ ηφιαμ. ηδ δζάνηεζα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ2 θάζδξ ζηδκ ίδζα πενζμπή εκαπμηέεδηακ ιεβάθμο πάπμοξ ζηνχζεζξ 

απμννζιιάηςκ, ζημ ακχηενμ ηιήια ηςκ μπμίςκ απμηαθφθεδηακ ηνεζξ ακενχπζκμζ ζηεθεημί, δφμ εκδθίηςκ 

ηαζ εκυξ αηυια παζδζμφ, μζ μπμίμζ ιάθθμκ είπακ απμννζθεεί ηαζ υπζ εκηαθζαζηεί. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή ηαθήξ πμζυηδηαξ ηδξ ΤΔ ΗΗΒ, ΗΗΗΑ1 (παναηηδνζζηζηυ υζηναημ ηφθζηαξ ιε δζπθυ 

πέθεηο ηαζ ηέναηα ηαεζενχζεςξ) ηαζ ηονίςξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ2 θάζδξ (ηφθζηεξ, θεηακίδζα, ααεείξ ηαζ 

αααεείξ θεηάκεξ), έκαξ θαημεζδήξ ζθναβζδυθζεμξ απυ ζάζπδ ιε πανάζηαζδ ανζεκζημφ πνμαάημο, 

εναφζια ιήηναξ πζεακυκ βζα ηαηαζηεοή πάθηζκμο πζκαηίμο δζαημζιδιέκμο ιε ακάβθοθεξ ηεεθα-

ζιέκεξ βναιιέξ, ηιήια πάθηζκμο πζάημο ηαζ δζάθμνα εναφζιαηα πήθζκςκ εζδςθίςκ βκςζηχκ ιο-

ηδκασηχκ ηφπςκ. 

Λυθμξ Αεημφ:  

 Κηίνζμ Β: Μεβάθμ ιεβανμεζδέξ ηηίνζμ ιε ημζπμπμζία απυ αζαεζηυθζεμοξ, ΤΔ ΗΗΒ/ΗΗΗΑ θάζδ, ζηα Ν ηδξ ημνο-

θήξ. ςγ. δζαζη. 18×8ι., πνμζακαημθζζιυξ Α-Γ ηαηά ημκ ιαηνφ άλμκα. Δπζιεθδιέκα αμηζαθςηά δάπεδα. 

Όπανλδ δεφηενμο μνυθμο. Σνεζξ ημοθάπζζημκ μζημδμιζηέξ θάζεζξ, μζ δφμ ζηδκ ΤΔ ΗΗΒ-ΗΗΗΑ1.  

Κζκδηά εονήιαηα: Δθάπζζηδ ηεναιζηή ηαζ έκα εναφζια ζθναβζδυθζεμο απυ ζάνδζμ ιε πανάζηαζδ ηαφνμο 

απυ ηδκ ηάθνμ εειεθίςζδξ ημο ηηζνίμο. 

 Ακαθδιιαηζηυξ ημίπμξ: ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ, ζηδ Ν πθαβζά, μβηχδμοξ ημζπμπμζίαξ (πθ.1,20ι. φρμξ 2ι. ημοθάπζ-

ζημκ) ιε ιεβάθμοξ αηαηένβαζημοξ αζαεζηυθζεμοξ ιδ ημπζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ μβηυθζεμοξ απυ ηδκ ημίηδ ημο 

πμηαιμφ Δονχηα. Ίπκδ λφθζκςκ δμηανζχκ ζηδ θίεζκδ ημζπμπμζία. Ζ ακχηενδ μνζγυκηζα επζθάκεζα, ηαηά πάζα 

πζεακυηδηα, πθαηυζηνςηδ ιε ημηηζκςπυ ηαζ ηοακυ ζπζζηυθζεμ. Ίπκδ πήθζκςκ οδνμννμχκ βζα ηδκ απμζηνάβ-

βζζδ ηςκ υιανζςκ οδάηςκ. 

                                                 
16 Πνυηεζηαζ βζα ημ ηηίνζμ πμο ακέζηαρε ημ 1910 μ R. M. Dawkins. 
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 Κηίνζμ Α: Σιήια ηηζνίμο μνεμβχκζαξ ηάημρδξ, ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ, ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ, ζημκ παιδθυηενμ ακα-

ααειυ, ημκηά ζημκ ακαθδιιαηζηυ ημίπμ. Θναφζιαηα βναπημφ αζαεζημημκζάιαημξ, ιμκμθζεζηυ ηαηχθθζ εζ-

ζυδμο απυ ιπθε αζαεζηυθζεμ. Καηαζηνάθδηε απυ ζεζζιυ ζηα ηέθδ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ2 θάζδξ. 

 Γνυιμξ: Μεηαλφ ακαθδιιαηζημφ ημίπμο ηαζ ηηζνίμο Α, ανηεηά θανδφξ. Πζεακυκ ελοπδνεημφζε ηδκ επζημζκς-

κία ιεηαλφ ηςκ δφμ ακαααειχκ ζηδκ πθαβζά. 

ΤΔ ΗΗΗΓ 

Λυθμξ Αεημφ: 

 Ακαθδιιαηζηυξ ημίπμξ: ιζηνέξ επζζηεοέξ. 

 Έκα ή δφμ ηηίζιαηα επζζηεοάγμκηαζ εκ ιένεζ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια, ημκηά ζημκ 

ακαθδιιαηζηυ ημίπμ.  

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή ηονίςξ ΤΔ ΗΗΗΓ1 πεζνμπμίδηδ «ααναανζηή». 

 Λίεζκμξ ζςνυξ μζημδμιζημφ οθζημφ, ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο. Μάθθμκ θνμκηζζιέκδ ηαηαζηεοή ηαζ υπζ απθή 

ζοζζχνεοζδ, ςξ απυπεζνα ηαεανζζιμφ ηςκ ηαηεζηναιιέκςκ ηηζνζαηχκ ηαηαθμίπςκ, ακ ηαζ ημ ζδιείμ δεκ 

πνέπεζ κα ηαημζηήεδηε λακά.  

Κζκδηά εονήιαηα: Μζηνή πμζυηδηα υζηναηςκ ηςκ ΤΔ ΗΗΗΒ2 ηαζ ΗΗΗΓ1 θάζεςκ, μνζζιέκα εζημκζζηζηά ηαζ ε-

θάπζζηα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ. 

 

Γενικό Σσόλιο: Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ ηδξ εέζδξ ημο Μεκεθάζμο λεπενκάεζ ηα 15 εηη. Δπζθακεζαηά εονή-

ιαηα, ημοθάπζζημκ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ, οπμδεζηκφμοκ εβηαηάζηαζδ ζηζξ Α ηαζ Ν πθαβζέξ ημο Βυνεζμ θυθμο, βφνς 

απυ ημ Β ηιήια ημο θυθμο Μεκεθάζμο, ζηα Ν ημο Πνμθήηδ Ζθία ηαζ ζηδκ Ν/ΝΓ πθαβζά ημο θυθμο Αεημφ. ηδκ 

ηεθεοηαία πενζμπή επζθακεζαηέξ εκδείλεζξ οπμδδθχκμοκ ηδκ φπανλδ εκυξ αηυια ιεβάθμο ηηζνίμο πζεακυκ ιε βνα-

πηά ημκζάιαηα ηαζ ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ1 έςξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ. οκμθζηά πνυηεζηαζ βζα ιία πενζμπή 1100ι. απυ ημ 

Βυνεζμ θυθμ πνμξ ηα Ν ηαζ πάκς απυ 200ι. ζημκ άλμκα Γ-Α (Catling, 1983: 23, 25). 

 

Α7      Κνπθόβνπλν 

οκη.: (150E / 495N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, 2 πθι. ΝΓ ηδξ πάνηδξ, ημκηά ζηζξ οπχνεζεξ ημο Σατβέημο. ηα Β αοημφ νέεζ μ ιζηνυξ πμηα-

ιυξ Πανυνδ. Γζάανςζδ ηςκ επζπχζεςκ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο ηαζ εκαπυεεζδ άθθςκ ημθθμοαζαηχκ 

ηαζ αθθμοαζαηχκ ζηζξ οπχνεζεξ ημο. 

Ένεοκα: Ακαζηαθή ημ 1941, δδιμζίεοζδ ιένμοξ αοημφ ημο οθζημφ ημ 1989.17 Γζεπζζηδιμκζηυ ενεοκδηζηυ πνυ-

βναιια ημ 1999 (επζθακεζαηή, βεςανπαζμθμβζηή ένεοκα ηαζ δφμ ακαζηαθζηέξ πενίμδμζ, 2001-2003 ηαζ 

2005-2006. Ζ ιεθέηδ ημο οθζημφ είκαζ ζε ελέθζλδ). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 72-74. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 110. Renard, 

1989. Forsén, 1992: 105. Renard, 1995: 80-81. Banou, 1996: 25-26. Cananagh and Mee, 1998: 15, 20. 

Blackman, 2001-2002. Whitley, 2002-2003. 2003-2004. Whitley et al., 2005-2006.  Orgeolet, 2006: 271-

274, 276. Lagia et al., 2007. Mee, 2009: 43-53. Lagia and Cavanagh, 2010: 333-346. Cavanagh, B. Kou-

phovouno Neolithic project (Greece). 

http://www.nottingham.ac.uk/archaeology/research/projects/current/kouphovouno.aspx Yearly reports 

1999-2007. 

Δζηυκεξ: 76-83. 

Όπανλδ Μέζδξ, Όζηενδξ ηαζ Σεθζηήξ ΝΛ. 

                                                 
17 Ακαθένεηαζ υηζ μζ πνχηεξ ένεοκεξ ακάζηαρακ ζε πμθφ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ιεβάθμ υβημ επζπχζεςκ πςνίξ 

ηδκ ακάθμβδ πνμζμπή ηαζ θεπημιενή πενζβναθή ηδξ ζηνςιαημβναθίαξ (Orgeolet, 2006: 267), ηαεχξ ηαζ υηζ 

ιεηαβεκέζηενα δδιμζζεφηδηακ ιυκμ υζμ εονήιαηα είπακ απμεδηεοηεί ζημ Μμοζείμ πάνηδξ (Mee, 2001: 1).  
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ΠΔΥ:  

Λάηημζ: Γζαθυνςκ ιεβεεχκ, ζπήιαημξ ζηνμββοθμφ, μαάθ ή αηακυκζζημο, μζ μπμίμζ “έημαακ” ηζξ ΝΛ επζπχζεζξ 

ηαζ ηηζνζαηέξ ηαηαζηεοέξ. Οζ πενζζζυηενμζ θάηημζ ηαθφπημκηακ απυ θίεζκδ πθαηθυνια.18 Δκημπίγμκηαζ 

ζε δζάθμνα ζδιεία ημο θυθμο, οπμδδθχκμκηαξ έκα ΠΔ μζηζζιυ έηηαζδξ πενίπμο 4 εηη. υζμ ηαζ μ κεμθζ-

εζηυξ.19 Οζ θάηημζ δεκ ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ζηνςιαημβναθζηά ιε αηνίαεζα. Ζ εηζηαθή ηαζ πθή-

νςζή ημοξ πνμκμθμβείηαζ πζεακυκ ζηδκ ΠΔ ΗΗ θάζδ. Ζ θεζημονβία ημοξ δεκ είκαζ απμθφηςξ λεηάεανδ. 

φιθςκα ιε ημ οθζηυ ζημ εζςηενζηυ ημοξ (θίεμζ, πχια, υζηναηα αββείςκ, μζηά γχςκ ηαζ θίεζκα ενβα-

θεία) ηαζ ηδ ζφζηαζδ ηςκ επζπχζεςκ υπμο μζ θάηημζ είπακ ζηαθηεί, ενιδκεφμκηαζ ηονίςξ ςξ απμννζι-

ιαηζημί, ημ βέιζζια ηςκ μπμίςκ ζηδ ζοκέπεζα ελμιάθοκε ημ επίπεδμ ημο μζηζζιμφ (Orgeolet, 2006: 271-

274, 276). 

Κεναιζηή θάηηςκ: ΠΔ Η (υζηναηα red-slipped ηαζ burnished), ΠΔ ΗΗ (ηοπζηά ζπήιαηα υπςξ θζάθεξ ηαζ 

ναιθυζημιεξ θζάθεξ ιε urfirnis δζαηυζιδζδ ηαζ ζπεηζηά ζοπκά αββεία ιε ειπίεζηδ ζπμζκμεζδή 

δζαηυζιδζδ), ιαγί ιε Μέζδ ΝΛ ηεναιζηή ηαζ εθάπζζηδ ΜΔ ηαζ ΤΔ. 

Σάθμζ: 3 intra muros απθμί θάηημζ, πζεακυκ ηδξ ΠΔ ΗΗ, ιε έκακ εκηαθζαζιυ μ ηαεέκαξ. Γφμ εκήθζηεξ ηαζ έκα παζ-

δί. Οζ εκήθζηεξ ηαθέξ ήηακ ηηενζζιέκεξ ιε έκα ηφπεθθμ δ ηάεε ιία. 

ΜΔΥ: 

Κζκδηά εονήιαηα: ζηναηα (πενζμπή C) ιζκοαηήξ ανβζαηήξ, αιαονυπνςιδξ ηαζ έκα “Αδνζαηζηήξ” ηεναιζηήξ.  

Σάθμζ: 14 ηάθμζ. 13 απθμί θάηημζ, 1 ηζαςηζυζπδιμξ, ζηζξ ακαζηαθζηέξ πενζμπέξ A, B, C, D ηαζ H. Πενζείπακ ζο-

κμθζηά ημοθάπζζημκ 27 ηαθέξ δζαθυνςκ δθζηζχκ ηαζ ηςκ δφμ θφθςκ. Ζθζηίεξ: πέκηε ανέθδ, ηέζζενα 

παζδζά, πέκηε έθδαμζ ηαζ δεηαηνία εκήθζηα άημια. Σμπμεέηδζδ ηονίςξ ζε ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ.  

Σσόλιο: ε ηαθή ηδξ πενζμπήξ C μ κεηνυξ είπε ημπμεεηδεεί εηηάδδκ έπμκηαξ αυηζαθα ηαζ υζηναηα ιυκμ 

ηάης απυ ημ ηνακίμ ημο (Cavanagh et al., Yearly reports 2001). ε ηαθή ηδξ πενζμπήξ H απμ-

ζαενςιέκα ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα ανέεδηακ πάκς ζε ζηνχζδ ιζηνχκ ζηνμββοθχκ αμηζάθςκ 

(Cavanagh et al., Yearly reports 2003).  

Κηενίζιαηα: (υζμζ είπακ) έκα ή δφμ ακηζηείιεκα, αββείμ (ηφπεθθμ, πνυπμοξ, ηάκεανμξ) ή πήθζκμ ζθμκ-

δφθζ (B0105, C0926).  

Σσόλιο: ε ηαθή ηδξ πενζμπή B πζεακυ ηηένζζια, εηηυξ απυ έκα πήθζκμ ζθμκδφθζ, ηαζ έκαξ θίεζκμξ πέθε-

ηοξ. ε δφμ ιυκμ ηαθέξ εκημπίζηδηακ ιεηάθθζκα ηηενίζιαηα: ημκ ηάθμ C0213, έκα ηφπεθθμ 

ηαζ ιία πάθηζκδ αζπιή δυναημξ ηφπμο έζηθμο. ε ηάθμ ηδξ πενζμπήξ A, δ μπμία πνμκμθμβεί-

ηαζ βεκζηά ζηδκ ΔΠΥ, έκα γεφβμξ πάθηζκςκ ηνζπμθααίδςκ. Ζ ηαθή ζημκ ιμκαδζηυ ηζαςηζυζπδ-

ιμ B0108 ήηακ αηηένζζηδ (Cavanagh et al., Yearly reports 2001). 

ΤΔΥ:  

Κζκδηά εονήιαηα: ηδκ πενζμπή C θίβα υζηναηα ίζςξ πνχζια ιοηδκασηά ηαζ ζηζξ πενζμπέξ E ηαζ F υζηναηα ζε 

δζαηαναβιέκεξ επζπχζεζξ. 

Δπιθανειακά εςπήμαηα: Κονίςξ ζηζξ Α, Ν ηαζ Γ οπχνεζεξ. 

                                                 
18 Ζ δδιμζίεοζδ ηδξ ακαζηαθήξ ημο 1941 ακαθένεζ έκα αρζδςηυ ηηίνζμ ηδξ ΠΔ θάζδξ ηαζ έκα αηυια μνεμβχκζαξ 

ηάημρδξ ηα μπμία ήηακ επζθακεζαηά μναηά (Renard, 1989: 35). Οζ κεχηενεξ ένεοκεξ οπμδεζηκφμοκ υηζ 

θακεαζιέκα είπακ ενιδκεοηεί ςξ ηηίνζα ηαζ υηζ πνυηεζηαζ θίεζκεξ πθαηθυνιεξ πμο ηαθφπημοκ ΠΔ θάηημοξ 

(Orgeolet, 2006: 273). 

19 ηζξ οπχνεζεξ ημο θυθμο δεκ εκημπίζηδηακ ΠΔ ηαηάθμζπα, ημοθάπζζημκ ζηα Α, υπμο ζηδκ πενζμπή E αιέζςξ 

πάκς απυ επζπχζεζξ ηδξ Μέζδξ ΝΛ απμηαθφθεδηακ νςιασηά ηηζνζαηά θείρακα. Ζ απμοζία αοηή ίζςξ 

αζηζμθμβείηαζ απυ ηδκ ελμιάθοκζδ ημο πχνμο ηαηά ημοξ νςιασημφξ πνυκμοξ (Cavanagh et al., Yearly reports 

2002). Κεναιζηή ΠΔ ΗΗΗ θάζδξ δεκ έπεζ εκημπζζηεί ζηδ εέζδ (Cavanagh et al., 2004: 93, Cavanagh et al., 2007). 
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ΠΔΥ: 16 γςυιμνθα εζδχθζα ίζςξ ηδξ ΠΔΥ . 

ΜΔΥ: ζηναηα ιζκοαηά ανβζαηά, ζηζθαςιέκα ηαζ θίβα αιαονυπνςια. 

ΤΔΥ: ΤΔ Η-ΗΗ υζηναηα ιε θεοηυ επίπνζζια ηαζ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β (ηφθζηεξ, ηναηήνεξ, ααεείξ ζηφθμζ ηαζ θεηάκεξ), δζά-

θμνα γςυιμνθα ηαζ ακενςπυιμνθα ΤΔ εζδχθζα (έκα ηφπμο Φ).   

 

Α8      Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή 

οκη.: (177E / 479N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, 5-6 πθι. ΝΑ ηδξ πάνηδξ. 

Ένεοκα: Δπζθακεζαηή ηαζ ακαζηαθή. 

Βζαθζμβναθία: Buschor, E. 1927: 1-23. Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 74-76. Hope Simpson and Dickin-

son, 1979: 108-109. πονυπμοθμξ, 1981α: 128-129. Γδιαημπμφθμο, 1982. Γεςνβμοθάηδ, 1988: 377, 

379. Calligas, 1992: 36. Coulson, 1992: 92, 94. Forsén, 1992: 106. Renard, 1995: 81. Banou, 1996: 31-

32. Φάθηδ, 1996-1997: 293. Εαααμφ, 1999α: 176. Cavanagh and Crouwel, 2002: 130. Demakopoulou, 

2009α: 119-121. Demakopoulou, 2009α: 95-104. Εαααμφ, 2010: 95. 

Δζηυκεξ: 84-91. 

ΠΔΥ: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Ακαθένμκηαζ ηηζνζαηά θείρακα ζε δζαηαναβιέκεξ επζπχζεζξ ιε ΠΔ ηαζ ΜΔ υζηναηα. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, ίζςξ ηαζ ΠΔ Η, ΠΔ ΗΗΗ. 

ΜΔΥ: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Ακαθένμκηαζ ηηζνζαηά θείρακα ζε δζαηαναβιέκεξ επζπχζεζξ ιε ΠΔ ηαζ ΜΔ υζηναηα. 

Κζκδηά εονήιαηα: Μαφνδ, βηνζ ιζκοαηή, αιαονυπνςιδ ηαζ ηεναιζηή λεςκό-επι-ζκοηεινό. 

Σάθμζ:  

 Γφμ ηηζζημί ηζαςηζυζπδιμζ απυ ιζηνμφξ θίεμοξ ηαζ ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο. ΜΔ ΗΗΗ 

θάζδ. Ο έκαξ ήηακ αζφθδημξ ηαζ πενζείπε ιζηνυ ηάθαεμ ιε αιαονυπνςιδ δζαηυζιδζδ ηαζ έκα αηυια αββείμ 

πανυιμζμο ζπήιαημξ.  

 Έκαξ ηζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ ιε ηάεεηεξ πθάηεξ ηαζ ηέζζενζξ ιεβάθεξ αζαεζημθζεζηέξ ηαθοπηήνζεξ ζηα Ν ημο 

θυθμο (αβνυξ . Παοθένμο). Έκαξ κεηνυξ, φπηζα εέζδ, ηεθάθζ πνμξ Ν (ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα δζαηαναβιέκα). 

Κηενίζιαηα: Μία πεζνμπμίδηδ μπζζευηιδηδ πνυπμοξ, έκαξ ηάκεανμξ ηαζ έκα πάθηζκμ ακηζηείιεκμ, πζεακυκ 

πενυκδ. 

ΤΔΥ: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: ΝΓ οπχνεζεξ, 500ι. πενίπμο απυ ηδκ ημνοθή, ηηζνζαηά θείρακα δφμ μζηζζηζηχκ θάζεςκ, ηδξ 

ΤΔ ΗΗΗΑ2 ηαζ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ1-2, ακηίζημζπα. Πάπμξ ημίπςκ πενίπμο 0,60ι. ηαζ ζχγ. φρμξ έςξ 0,60ι.  

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή (ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ άθεμκδ ηαζ βεκζηά ηαθήξ πμζυηδηαξ. Πίεμζ, ηφθζηεξ, ζηφθμζ ηαζ 

άθθα πμο δεκ ακαθένμκηαζ), εζδχθζα (υιμζα ιε εηείκα ημο ιοηδκασημφ ζενμφ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο). 

Σσόλιο: Δπζθακεζαηή ηεναιζηή ΤΔ ΗΗ (μνζζιέκα υζηναηα Ακαηημνζημφ Ροειμφ), ΤΔ ΗΗΗΒ ηαζ ΤΔ ΗΗΗΓ. 

Ηενυ: Πζεακυ Μοηδκασηυ ζενυ ζηδκ ημνοθή. Ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα δεκ έπμοκ εκημπζζηεί, εκχ υθα ηα εονήια-

ηα πνμένπμκηαζ απυ δζαηαναβιέκεξ επζπχζεζξ ηαζ δζαζημνπζζιέκεξ επζθακεζαηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζημ 

θυθμ, ακάιεζηηα ιε ακαεήιαηα ημο ιεηέπεζηα ζενμφ ημο Απυθθςκα. 

Κζκδηά εονήιαηα: 145 πήθζκα εζδχθζα ζε έλζ ηαηδβμνίεξ: 74 ακενςπυιμνθα ηφπμο Φ, 2 ζππέςκ, 32 ιεβάθα γςυ-

ιμνθα ηνμπήθαηα (ηαφνμζ ή αμμεζδή ηαζ 2 άθμβα), 32 ιζηνά γςυιμνθα πεζνμπμίδηα (αμμεζδή, ίππμζ, 

ζηφθμζ, πνυααηα, εθάθζα), 4 πηδκά, ημ επάκς ηιήια βοκαζηείαξ ηεθαθήξ ιε πυθμ ηαζ έκα πένζ πμο ηνα-
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ηάεζ ηφθζηα (ηα δφμ ηεθεοηαία ακήηακ ζε ιεβάθα είδςθα), εθάπζζηα υζηναηα (ηναηήναξ, ηφθζηα, ανφ-

ηαζκα, ζηφθμξ Ποηκμφ νοειμφ ηαζ έκα πζεακχξ νοηυ Δζημκζζηζημφ νοειμφ).20  

Σσόλιο: Ο Καθθζβάξ ακαβκςνίγεζ ςξ πζεακά ιεηαθθζηά ακηζηείιεκα ηδξ ΤΔ πενζυδμο δφμ πάθηζκεξ αζπ-

ιέξ δυναημξ, πμο ιέπνζ πνυηζκμξ εεςνμφκηακ πνςημβεςιεηνζηέξ. θα ηα πήθζκα εονήιαηα 

ακήημοκ απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ (ίδνοζδ ζενμφ) έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ (ηα πενζζζυηενα ακενς-

πυιμνθα ηαζ γςυιμνθα εζδχθζα). 

Σάθμζ: Απθυξ θάηημξ, πνχζιμξ Μοηδκασηυξ, ζηδκ ημνοθή (10ι. Α ηδξ παθζάξ εηηθδζίαξ ηδξ Αβίαξ Κονζαηήξ), 

πνμζακαημθζζιυξ Α-Γ. Γζαηαναβιέκμξ εζςηενζηά ηαηά ζημοξ ζζημνζημφξ πνυκμοξ. Πζεακά ηηενίζιαηα: 

ζημ Α άηνμ ημο έκα ιζηνυ πάθηζκμ ιαπαίνζ, ηφπμο Ηα (N. Sanders) ηδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η θάζδξ ηαζ ζημ Γ ά-

ααθμξ ζηφθμξ ηαζ άααθμ ιυκςημ ηφπεθθμ.  

 

Α9      Ακπθιάην: πειάθηα 

οκη: - 

Γεςβναθία: Λυθμξ πενίπμο 500ι. ΝΑ απυ ηδκ εέζδ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 76. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 108. πονυπμοθμξ, 

1981α: 126, 127-128. Γδιαημπμφθμο, 1982: 79. Γεςνβμοθάηδ, 1988: 377-379. Forsén, 1992: 106. 

Calligas, 1992: 44. Banou, 1996: 32. Εαααμφ, 1998α: 173. 

Δζηυκεξ: 84, 92. 

ΠΔΥ: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Λείρακα ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. Γεκ έπμοκ δδιμζζεοηεί πεναζηένς πθδνμθμνίεξ. 

ΤΔΥ: 

Σάθμζ: Έλζ εαθαιμεζδείξ ηάθμζ, ζπήιαημξ εθθεζρμεζδμφξ, ηοηθζημφ ή αηακυκζζημο ηεηναπθεφνμο. Παναιέκμοκ 

αδδιμζίεοημζ. 

Σσόλιο: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία βζα ημκ ηάεε ηάθμ λεπςνζζηά. Ακαθένεηαζ υηζ πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ ΤΔ 

ΗΗΗΑ ηαζ ΗΗΗΒ, υηζ πενζείπακ πθμφζζα ηεναιζηά ηηενίζιαηα ηαζ υηζ παναηδνήεδηακ μζ ζοκήεεζξ 

ηαθζηέξ πναηηζηέξ ηδξ πενζυδμο (πονυπμοθμξ, 1981α: 127-128). ηδκ ακαζηαθζηή έηεεζδ 

ζημ ΑΓ οπάνπμοκ ζπέδζα ηαηυρεςκ ιυκμ βζα ημοξ ηθ.1, 2 ηαζ 3. ε ιεηαβεκέζηενμ ηαεανζζιυ 

ζημκ εαθαιμεζδή 5 απμηαθφθεδηε ιία θήηοεμξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ ιε ηαζκζςηή δζαηυζιδζδ 

(Εαααμφ, 1998α: 173). 

 

Α10      Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο 

οκη.: (217E / 471N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, 2 πθι. πενίπμο Β ημο πςνζμφ ημφνα ή Κεθάθα, 4 πθι. απυ ηδκ εέζδ Βαθεζυ. ηα Α μνίγεηαζ 

απυ ααεζά πανάδνα ημο νέιαημξ Ξενζάξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εέζδ Q3008 ημο Laconia Survey. ε απέκα-

κηζ θυθμ απυ ημ νέια ζοβηέκηνςζδ επζθακεζαηήξ ηεναιζηήξ (Q3009). 

Ένεοκα: Πανάδμζδ εονδιάηςκ ζημ Μμοζείμ πάνηδξ ημ 1967. Αημθμφεδζε ακαζηαθή.  

Βζαθζμβναθία: Γδιαημπμφθμο, 1967: 197. Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977. Hope Simpson and Dickinson, 

1979: 109. Banou, 1996: 36-37. Shipley, 2002: 407. 

Δζηυκεξ: 94-101. 

ΤΔΥ: Έλζ ημοθάπζζημκ εαθαιμεζδείξ ηάθμζ ηςκ ΤΔ ΗΗΗΑ1-2 ηαζ ΗΗΗΒ1 θάζεςκ.  

                                                 
20 Απυ ηα ηέζζενα εζδχθζα πηδκχκ ιυκμ ημ έκα οπάνπεζ ζήιενα. Γζάθμνα υζηναηα ημο Ακαηημνζημφ νοειμφ πμο 

πενζβνάθεζ μ Wace ςξ πνμενπυιεκα απυ ημ πχνμ ημο ιοηδκασημφ ζενμφ, έπμοκ εεςνδεεί υηζ ιάθθμκ πνμένπμκηαζ 

απυ ημκ ηάθμ ημο Βαθεζμφ ηαζ υηζ ηαηά θάεμξ ανέεδηακ πςνίξ έκδεζλδ ακάιεζα ζηα εονήιαηα απυ ημ Αιοηθαίμ 

(Γδιαημπμφθμο, 1982: 40-42, 66). 
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Σσόλιο: Ο ανάπμξ ζημκ μπμίμ θαλεφηδηακ ήηακ ζδζαίηενα εφενοπημξ ηαζ ζδιακηζηυ ηιήια ηςκ εαθάιςκ ηαζ 

ηςκ ημζπςιάηςκ ηςκ δνυιςκ ημοξ ηαηέννεοζακ. Δκημπίγμκηαζ ζηδκ Α πθεονά ημο θυθμο ηαζ έπμοκ 

πνμζακαημθζζιυ Γ-Α. θμζ ημοξ, απυ ηα ζημζπεία ηδξ ηάημρδξ πμο δζαηδνήεδηακ, έπμοκ εάθαιμ 

αηακυκζζημ ηοηθζηυ ή εθθεζρμεζδή ηαζ δνυιμοξ (δφμ ζχγμκηαζ) ζπεηζηά αναπείξ ηαζ πθαηφηενμοξ 

ημκηά ζημ ζηυιζμ. 

 Σάθνο Α1: Αζφθδημξ, εκ ιένεζ ηαηεζηναιιέκμξ. Θάθαιμξ: ζςγ. δζαζη. 3,20×2,50×2,60ι. 

Γφμ ζςνμί ακαημιζδήξ μζηχκ, ημκηά ζημ Β ημίπςια ημο εαθάιμο, ιαγί ιε υζηναηα. ημ έκακ ανηεηά 

υζηναηα ηάθοπηακ ιία αηέναζδ πνυπμο, εκχ ζημ ηέκηνμ ημο άθθμο οπήνπακ ηέζζενα υζηναηα εκυξ 

ιυκςημο αααεμφξ ηοπέθθμο.  

Έκαξ ζςνυξ ακαημιζδήξ μζηχκ ημκηά ζημ Ν ημίπςια ημο εαθάιμο, ιαγί ιε δφμ ηφπεθθα, δφμ ιυκςηεξ 

ηφθζηεξ, υζηναηα απυ ρεοδυζημιμ αιθμνέα ηαζ ιία πνυπμο ηαζ ηνία ημιαία (έκα πήθζκμ ηαζ δφμ 

απυ ζηεαηίηδ). 

Πνχημξ θάηημξ ζηα δελζά ηδξ εζζυδμο, ημκηά ζηδ Β πθεονά ημο εαθάιμο, πνμζακαημθζζιυξ ΒΑ-ΝΓ, επζιή-

ηδξ. ηεθεηζηά ηαηάθμζπα απυ δφμ ημοθάπζζημκ άημια, ιία αηέναζδ πνυπμο ηαζ υζηναηα άθθςκ, 

ημιαίμ απυ ζηεαηίηδ ηαζ έκα ζζδενέκζμ δαηηφθζμ. Ονζζιέκα απυ ηα υζηναηα ηςκ πνυπςκ ημο θάη-

ημο ζοκακήηακ ιε άθθα απυ ημοξ δφμ ζςνμφξ ζημ δάπεδμ.  

Γεφηενμξ θάηημξ ζηα δελζά ηδξ εζζυδμο, πανάθθδθμξ ιε ημκ πνμδβμφιεκμ, ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ, ηακμκζ-

ημφ ηεηνάπθεονμο ζπήιαημξ. Οζηά απυ ηνεζξ ημοθάπζζημκ ζηεθεημφξ ιε θίβα ηηενίζιαηα ζε ηέζ-

ζενζξ δζαθμνεηζηέξ ζηνχζεζξ: ζηδκ ακχηενδ ιζηνά εναφζιαηα μζηχκ, ιζηνυ ημιιάηζ άκεναηα, έκα 

ημιαίμ απυ ζηεαηίηδ ηαζ υζηναημ ηφθζηαξ. ηδ δεφηενδ πενζζζυηενα μζηά ηαζ ιία πνμπμΐζηδ. 

ηδκ ηνίηδ ηνία ηνακία ηαζ υζηναημ ηφθζηαξ (ζοκακήημκ ιε άθθμ απυ ηζξ ακχηενεξ ζηνχζεζξ ηαζ 

απυ ηζξ ζςνμφξ ζημ δάπεδμ ημο εαθάιμο). ηδκ ηέηανηδ πμθθά μζηά, έκα εζδχθζμ ηφπμο Φ, 34 ρή-

θμζ απυ ζάνδζμ, 256 ρήθμζ απυ θαβεκηζακή (μζ 250 ιζηνμζημπζηχκ δζαζηάζεςκ).  

Γζαζημνπζζιέκα ζημ δάπεδμ ημο εαθάιμο μζηά, υζηναηα απυ πνυπμοξ, έκα πήθζκμ ημιαίμ ηαζ έκα θίεζκμ 

απυ ζηεαηίηδ.  

 Σάθνο 1: οθδιέκμξ, ζε ηαθφηενδ ηαηάζηαζδ δζαηδνδιέκμξ απυ ημοξ άθθμοξ. Δίζμδμξ 

(2,60×3,60×2,70ι.). ηυιζμ ιε δφμ παναζηάδεξ.  

Έκαξ ζςνυξ μζηχκ ζημ αάεμξ ημο εαθάιμο ημκηά ζημ ημίπςια. 

Έκαξ μνεμβχκζμξ θάηημξ, θαλεοιέκμξ ζε ιζηνυ αάεμξ ιεηαλφ ζημιίμο ηαζ εαθάιμο, ιάθθμκ ζοθδιέκμξ, πε-

νζείπε εναοζιέκα μζηά ηνακίμο ηαζ εκυξ ιδνζαίμο. 

Γζαζημνπζζιέκα ζημ δάπεδμ θίβα μζηά ιαγί ιε υζηναηα ηοπέθθμο, ηφθζηαξ, ρεοδυζημιμο αιθμνέα, πολίδαξ, 

πνυπμοξ, ηνίςημο ιεβάθμο αιθμνέα, ηναηήνα ηαζ έκα πήθζκμ ημιαίμ.  

Σσόλιο: ηα απμννζθεέκηα, ηαηά ηδκ ζφθδζδ, πχιαηα απυ ημ εζςηενζηυ ημο εαθάιμο ιπνμζηά ζημ ζηυιζμ 

ανέεδηακ ανηεηά υζηναηα ιεβάθςκ ηθεζζηχκ αββείςκ, εκυξ ιυκςημο ηοπέθθμο ηαζ έκα πάθηζκμ 

ακηζηείιεκμ ημ μπμίμ εεςνήεδηε πζεακυ ηφιααθμ (Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977: 31-32, 59-

60). 

 Σάθνο 2: οθδιέκμξ, ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ (ζςγ. δζαζη. 2,40×3,15ι.) ιε ηζξ επζπχζεζξ ημο εαθάιμο δζαηα-

ναβιέκεξ απυ ηδκ θαενακαζηαθή ηαζ απμννζθεέκηεξ ημκηά ζηδκ είζμδμ.  

Έκα θαλεοιέκμ ηεηνάπθεονμ ιεβάθμ υνοβια (2,30×0,80×1,30ι.) ιε πνμζακαημθζζιυ Γ-Α, ζημ ηεκηνζηυ 

ηιήια ημο εαθάιμο. Θναοζιέκα μζηά, ιζηνυ ηιήια μδμκημζημζπίαξ γχμο, υζηναηα ρεοδυζημιςκ 

αιθμνέςκ, δφμ ηοθίηςκ, αθάααζηνμο ηαζ έκα ημιαίμ απυ ηεθνυ ζηεαηίηδ.  

Σσόλιο: Ζ πνήζδ ημο μνφβιαημξ δεκ είκαζ λεηάεανδ. Ζ ακαζηαθέαξ εεςνεί ελίζμο πζεακή ηδκ πνήζδ ημο βζα 

ακαημιζδέξ υζμ ηαζ βζα κέεξ ηαθέξ (Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977: 33).  

Γζάζπανηα ζημ δάπεδμ ημο εαθάιμο θίβα υζηναηα. 

 Σάθνο 3: οθδιέκμξ, ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, εάθαιμξ αηακυκζζημξ ηοηθζηυξ, ηακέκα εφνδια. 
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 Σάθνο 4: οθδιέκμξ, ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, εάθαιμξ αηακυκζζημξ ηοηθζηυξ.  

Κζκδηά εονήιαηα: Θναοζιέκα μζηά ηαζ θίβα υζηναηα απυ αιθμνίζημ, πνυπμο, ηφπεθθα ηαζ ρεοδυζημιμοξ 

αιθμνείξ.  

 Σάθνο 5: οθδιέκμξ, ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, εάθαιμξ αηακυκζζημξ ηοηθζηυξ.  

Κζκδηά εονήιαηα: (παναδμεέκηα απυ ζδζχηδ) έκα εζδχθζμ ηφπμο Φ, ιία πνυπμοξ, ιία πνμπμσζηδ, δφμ ηοθζκ-

δνζηέξ πολίδεξ ηαζ ιία ιζηηφθδ, ηα μπμία ζφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ ημο ζδζχηδ ήηακ ζοβηεκηνςιέ-

κα ιαγί ιε θίβα μζηά ζημ ιέζμ πενίπμο ημο εαθάιμο.  

 

Γενικό Σσόλιο: Απυ ηα απμννζθεέκηα πχιαηα ηδξ θαενακαζηαθήξ, ιπνμζηά απυ ημοξ ηάθμοξ, ζοθθέ-

πεδηακ έκα δυκηζ γχμο, ηιήια εκυξ εζδςθίμο ηφπμο Φ, ηέζζενα ημιαία, δφμ απυ ζηεαηίηδ ηαζ δφμ απυ πδθυ, ιζ-

ηνυ ημιιάηζ άκεναηα21 ηαζ ανηεηά υζηναηα αββείςκ (Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977: 34-36, 37). 

οκμθζηά απυ ηα αββεία ηςκ ηάθςκ, επζηναημφκ μζ πνυπμζ. Αημθμοεμφκ πολίδεξ, ρεοδυζημιμζ αιθμνείξ, 

ηφθζηεξ, ηφπεθθα, έκαξ ηναηήναξ ηαζ έκα αθάααζηνμ. Σα πενζζζυηενα πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2 θάζδ, εκχ 

υθα θαίκμκηαζ ημπζηήξ παναβςβήξ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ ιία εζημκμβναθδιέκδ πνυπμοξ ιε ηοπμθμβζηά ζημζπεία 

ιεηαθθζηχκ αββείςκ ηαζ πανάζηαζδ ακδνζηήξ ιμνθήξ ζε ηεκηνζηή ιεηυπδ. Σμ ζχια απεζημκίγεηαζ ηαη΄ εκχπζμκ, 

ημ ηεθάθζ ηαζ ηα πυδζα ηαηαημιή. Φμνάεζ ημκηυ έκδοια ηαζ εχναηα, ζημ ανζζηενυ πένζ ηναηάεζ επίιδηεξ ακηζηεί-

ιεκμ, πζεακχξ υπςξ ακαθένεηαζ υπθμ. Απυ ηα ηνία εζδχθζα ηφπμο Φ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ2, έκα ακήηεζ ζημκ ηφπμ Α ιε 

ζηζβιςηή δζαηυζιδζδ, ακηί ηδξ ζοκδεέζηενδξ ηςκ ηοιαημεζδχκ βναιιχκ ηαζ ηα άθθα δφμ ζημκ ηφπμ Β ηδξ 

French (Γδιαημπμφθμο, 1967: 199. Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977: 37, 47-59). 

 

Α11      Βαθεηό 

οκη.: (193E / 464N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, πενίπμο 270ι. ΒΓ ηδξ εέζδξ Παθαζμπονβί. 

Βζαθζμβναθία: Σζμφκηαξ, 1889: 136-143, 148-149. Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 76-78. Hope Simpson 

and Dickinson, 1979: 109. Κμννέξ, 1979: 22. Πθάηςκ, 1981-1982: 289-290. Banou, 1996: 32-34. 

Δζηυκεξ: 84, 102-105. 

ΤΔΥ:  

Σάθνο Θμθςηυξ ηδξ ΤΔ ΗΗΑ/ΗΗΗΑ θάζδξ. 

Θυθμξ: δζάι. 10,15-10,35ι., ζζμδμιζηή ημζπμπμζία ιε επζιήηεζξ επελενβαζιέκμοξ θίεμοξ.  

ηυιζμ: ε ιεβάθμ ααειυ ηαηεζηναιιέκμ (4,56×1,93ι. ιε 1,80ι.-1,83ι. ζημ άκς ηιήια), επζιεθδιέκδ 

ηαηαζηεοή απυ ηαηενβαζιέκμοξ θίεμοξ ιε αζαεζημημκίαια, επζδζμνεχζεζξ νδβιάηςκ ζε θί-

εμοξ ιε κέα ζηνχζδ ημκζάιαημξ. ημ δάπεδμ ημο ζημιίμο, ζημ ιζζυ εζςηενζηυ ημο ηιήια α-

ηακυκζζημξ ηςκμεζδήξ θάηημξ αάεμοξ 1,90ι., ζημκ ποειέκα ημο ζηνχια ηέθναξ πάπ. 0,10ι. 

ηαζ ημ οπυθμζπμ ιε πεζιέκμοξ θίεμοξ πζεακυκ απυ ημ ηαηεζηναιιέκμ οπένεονμ. Ζ πνήζδ ημο 

θάηημο δεκ έπεζ δζαβκςζεεί. Ο Σζμφκηαξ εεχνδζε, ηαεχξ δεκ ανήηε εκηυξ αοημφ ηηενίζιαηα, 

υηζ ίζςξ θεζημονβμφζε ςξ αυενμξ εκαβζζιχκ.  

Δίζμδμξ: Ο ηνυπμξ ζθναβίζιαημξ δεκ είκαζ ζαθήξ. Ο ακαζηαθέαξ παναηδνεί υηζ δεκ οπήνπακ εκδείλεζξ 

φπανλδξ εφναξ ή πηζζιέκμο ημίπμο, πανά ιυκμ υηζ μζ ηαηχηενεξ επζπχζεζξ ημο δνυιμο ημκηά 

ζημ ζηυιζμ ήηακ ηυζμ ηαθά παηηςιέκεξ χζηε δεκ ήηακ δοκαηή δ εζζπχνδζή ημοξ ζε αοηυ. 

Γνυιμξ: Καηά ιήημξ ηδξ πθαβζάξ ημο θυθμο ηαζ υπζ εβηάνζζα ζε αοηήκ υπςξ ήηακ μ ηακυκαξ. Ηδζαίηενα 

ιαηνφξ (ιέβ. ζςγ. ιήη. 29.80ι., πθ. ζημ ζηυιζμ 3,45ι. εκχ ζηαδζαηά ζηεκεφεζ), έπεζ ηαηςθέ-

                                                 
21 Σα ιζηνά ημιιάηζα άκεναηα πμο ανέεδηακ εκηυξ ηςκ ηθ.Α1 ηαζ 5 ενιδκεφηδηακ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

απμοζία ζπκχκ πονάξ ςξ ηαηάθμζπα πναηηζηχκ ηαφζδξ ανςιαηζηχκ μοζζχκ βζα ηδκ απμθφιακζδ ηςκ ηαθζηχκ 

εαθάιςκ (Γδιαημπμφθμο-Παπακηςκίμο, 1977: 47). 
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νεζα ηαζ δάπεδμ απυ πμηάιζα αυηζαθα. Δονήιαηα: Κμκηά ζημ ζηυιζμ ίπκδ ακενάηςκ, δφμ ιζ-

ηνά θφθθα πνοζμφ, ρήθμξ απυ ήθεηηνμ ηαζ υζηναηα θίβςκ αββείςκ ιε ή πςνίξ βναπηή ηυ-

ζιδζδ, μνζζιέκα απυ πζεαιθμνείξ Ακαηημνζημφ Ροειμφ. 

Δονήιαηα εκηυξ ηδξ ευθμο: ημ ηέκηνμ ηζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ, ιε επελενβαζιέκεξ πθάηεξ ζημ δάπεδμ 

ηαζ ζηδκ ηάθορή ημο. ηα Α ηαζ Ν αοημφ δφμ ιζηνέξ ημζθυηδηεξ, πςνίξ ηηενίζιαηα ή ζηάπηεξ, 

πζεακυκ βζα ηέθεζδ πναηηζηχκ πνμξ ηζιήκ ημο κεηνμφ. ημ δάπεδμ ηδξ ευθμο: ζπεδυκ πακημφ 

ζηάπηεξ ηαζ θίβα απακεναηςιέκα μζηά υπζ υιςξ παναηηδνζζηζηά ακαημιίαξ. Θεςνδηζηά μ ηά-

θμξ πνδζζιμπμζήεδηε βζα πμθθαπθέξ ηαθέξ. 

Κζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ: δεκ εκημπίζηδηακ μζηά. Με αάζδ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο ηάθμο ηαζ ηδξ εέζδξ ηςκ 

ηηενζζιάηςκ πμο πενζείπε οπμζηδνίπεδηε μ εκηαθζαζιυξ εκυξ εκήθζημο ανζεκζημφ αηυιμο.22 

Έκα ηνακίμ γχμο, πςνίξ ίπκδ ποννάξ, ζπεδυκ πάκς απυ ημκ ηάθμ ακήηεζ ζημ είδμξ viverra 

civetta, γχμο “ζηηζδμεζδέξ ηδξ Αθνζηήξ”.23 Καηά πυζμ ημ γχμ ανέεδηε ηοπαία ζημ ηάθμ ή υπζ, 

δεκ ζπμθζάγεηαζ απυ ημκ ακαζηαθέα ηαζ δεκ ακαθένεζ πενζζζυηενα ζημζπεία. 

Κηενίζιαηα ηζαςηζυζπδιμο: ημ Γ ζηεκυ άηνμ, ημκηά ζηδκ πζεακή εέζδ ημο ηνακίμο: δφμ πάθηζκα 

ζηεφδ, έκαξ πάθηζκμξ ηαζ έκαξ ανβονυξ ανοηήναξ, ηιήια ιζηνμφ ανβονμφ αββείμο, δφμ θίεζκμζ 

θφπκμζ (έκαξ απυ Rosso Antico), δφμ αθααάζηνζκα αββεία, εθηά πήθζκα αββεία (ηα ηνία θζπκμ-

εζδή), έκα λίθμξ, δφμ πάθηζκεξ αζπιέξ δμνάηςκ, δφμ πάθηζκα ιαπαίνζα (ημ έκα ίζςξ ενβαθείμ), 

πάθηζκμξ ζςθήκαξ, πάθηζκμξ δίζημξ ίζςξ ηαηυπηνμο ηαζ δέηα πάθηζκμζ ηονηυημζθμζ δίζημζ δζ-

αθυνςκ ιεβεεχκ. Κμκηά ζηδκ πζεακή εέζδ ημο θαζιμφ: πενίπμο 80  ρήθμζ απυ αιέεοζημ, ιε-

ηαλφ αοηχκ ηαζ δφμ ζθναβζδυθζεμζ, πνοζυδεημ εβπεζνίδζμ ηαζ θεπίδα, πνοζυ έθαζια επίεεημ 

ζε παθηυ, ηνία ιζηνά πνοζά ακηζηείιεκα πζεακυκ πνμζανηήιαηα άθθςκ, πνοζμί ήθμζ ηαζ ιία 

ανβονή θζάθδ. ηα δελζά ημο οπμηζεέιεκμο ζχιαημξ: έκα πνοζυ ηαζ έκα ανβονυ ηφπεθθμ, ζδί-

μο ζπήιαημξ ηαζ ιεβέεμοξ, ηαζ έκαξ ιζηνυξ ζςνυξ ζθναβζδυθζεςκ. ηα ανζζηενά ημο οπμηζεέ-

ιεκμο ζχιαημξ: εκκέα πνοζά ηαζ δφμ ανβονά ηφπεθθα, ζςνυξ θίβςκ ζθναβζδυθζεςκ, ηνία δα-

πηοθίδζα ηα δφμ ζθναβζζηζηά, έκα πνοζυ έκα ανβονυ ηαζ έκα ιε ζζδενέκζα ζθεκδυκδ, πζεακυκ 

έκα λφθζκμ ακηζηέζιεκμ απυ ακάθμβα ίπκδ ζημ πχια. ημ Α ζηεκυ άηνμ: έκα πάθηζκμ ιαπαίνζ, 

δφμ πεθέηεζξ, μ έκαξ ζονζαημφ ηφπμο ηαζ ηέζζενζξ ιμθφαδζκμζ δίζημζ.  

Κηενίζιαηα ημκηά ζημκ ηζαςηζυζπδιμ: πάθηζκδ αεθυκα, ηνεζξ ζθναβζδυθζεμζ, δφμ πνοζά δαπηοθίδζα.  

Κηενίζιαηα δζάζπανηα ζηδ ευθμ: έκα εβπεζνίδζμ ιε πνοζά εθάζιαηα ζπήιαημξ ζπεφςκ, 11 ζθναβζδυθζ-

εμζ, δφμ ανβονμί ήθμζ, ρήθμζ απυ αιέεοζημ, μνεία ηνφζηαθθμ ηαζ ήθεηηνμ, δζάθμνα πνοζά 

εθάζιαηα, δφμ πνοζά ημιαία, έκα πνοζυ δζζηάνζμ, εναφζιαηα απυ εθεθακηυδμκημ, ηιήιαηα 

θίεζκςκ αββείςκ ηαζ ιενζηχκ πήθζκςκ άααθςκ. 

 

Α12      Παιαηνππξγί 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, ζε ημκηζκή απυζηαζδ πνμξ ηα ΝΑ απυ ηδκ εέζδ Βαθεζυ (Α11). 

Ένεοκα: Δπζθακεζαηή ηαζ ακαζηαθή. 

Βζαθζμβναθία: Σζμφκηαξ, 1889: 131. Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 78-80. Hope Simpson and Dickinson, 

1979: 109. πονυπμοθμξ, 1982α: 112. Coulson, 1992: 91-94. Renard, 1995: 82. Banou, 1996: 34-36. 

Boyd, 2002: 201. 

                                                 
22 φιθςκα ιε ημκ Γ. Κμννέ δεκ ιπμνεί κα επζαεααζςεεί εάκ πνυηεζηαζ βζα έκα ή πενζζζυηενα άημια, ακδνχκ ή 

ηαζ βοκαζηχκ, ιε αάζδ ηα ηηενίζιαηα (Κμννέξ, 1979: 31). 

23 Δκδεπμιέκςξ πνυηεζηαζ βζα ημ είδμξ Civet cat ιε πνμέθεοζδ απυ Αθνζηή ηαζ Αζία 

(http://onlinedictionary.datasegment.com/word/civet+cat). 

http://onlinedictionary.datasegment.com/word/civet+cat
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Δζηυκεξ: 84. 

Δπζθακεζαηά εονήιαηα: 

ΠΔΥ: ζηναηα, (ναιθυζημιεξ ηαζ ιδ θζάθεξ, πίεμζ), εναφζια γςυιμνθμο εζδςθίμο. 

ΜΔΥ: Λίβα υζηναηα. 

ΤΔΥ: ζηναηα ΤΔ Η-ΗΗ ηαζ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδξ (άθεμκδ ζηζξ ΝΑ πθαβζέξ), εκδείλεζξ ηηζνζαηχκ ηαηαθμίπςκ.  

ΔΠΥ: Δπζθακεζαηά ενβαθεία μρζακμφ ηαζ πεζνυιοθμζ. 

Σσόλιο: Ζ δζαζπμνά ηςκ επζθακεζαηχκ εονδιάηςκ ακαθένεηαζ υηζ ηαθφπηεζ ζοκμθζηή έηηαζδ 200.000ι.2 

Ακαζηαθή: 

Δθάπζζηα ηηζνζαηά θείρακα ΜΔ ΗΗΗ ή πνχζιςκ ΤΔ πνυκςκ ζε δζαηαναβιέκεξ επζπχζεζξ ζηδκ ημνοθή. 

Κζκδηά εονήιαηα: Σνία υζηναηα ηδξ ΤΔ ΗΗ ηαζ ανηεηά ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδξ. 

 

Α13      Γεξάθη 

οκη.: (400E / 420N) 

Γεςβναθία: Αηνυπμθδ ζημ πςνζυ Γενάηζ, διζμνεζκή πενζμπή ζημοξ πνυπμδεξ ημο Πάνκςκα. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

αηνυπμθδ ηδξ ανπαίαξ πυθδξ ηςκ Γενμκενχκ, δ μπμία δεζπυγεζ ζηδκ εφθμνδ πεδζάδα ζηα Α ηδξ ημζθά-

δαξ ημο Δονχηα. 

Ένεοκα: 1905-1910 δμηζιαζηζηέξ ημιέξ, 1995 έςξ ηαζ ζήιενα, επζθακεζαηή ένεοκα ηαζ ακαζηαθή (Σιήια Μεζμ-

βεζαηήξ Ανπαζμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Άιζηενκηαι). 

Βζαθζμβναθία: Wace, 1909-1910: 75. Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 85-86. Hope Simpson and Dickinson, 

1979: 111. Γδιαημπμφθμο, 1982: 111. Renard, 1995: 83. Crouwel et al., 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Crouwel, 1999: 149. Weingarten, et al., 1999. Boyd, 2002: 

204. Hope Simpson and Hagel, 2006: 48-49. Zavvou, 2009: 39. MacVeagh-Thorne and Prent, 2009. 

Crouwel, 2010. 

Όπανλδ Σεθζηήξ ΝΛ. 

Δζηυκεξ: 107-124. 

ΠΔΥ:  

 Πενζμπή Η: Γςιάηζμ ηηζνίμο (ημιή 17/11i,), ηαθήξ ημζπμπμζίαξ απυ εοιεβέεεζξ πθίκεμοξ. Καηαζηνέθεηαζ απυ 

πονηαβζά. Δονήιαηα: έκαξ ιεβάθμξ απμεδηεοηζηυξ πίεμξ “εκημζπζζιέκμξ” ζε πήθζκδ οπμδμπή ιζηνήξ θίεζκδξ 

ηοηθζηήξ πθαηθυνιαξ, εναφζιαηα ιενζηχκ αηυια ηαζ άθθα ιζηνυηενςκ αββείςκ.  

Σσόλιο: Ζ πανμοζία ηςκ ημοθάπζζημκ πέκηε απμεδηεοηζηχκ πίεςκ ηαζ ημ πθήεμξ πήθζκςκ ηαζκζχκ ιε ζθνα-

βίζιαηα πμο απμηαθφθεδηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πχνμ οπμδδθχκμοκ ηαηά ημοξ ακαζηαθείξ ηδκ πζ-

εακή δζμζηδηζηή θεζημονβία ημο ηηζνίμο ζημ μπμίμ εκηάζζεηαζ ημ ιζηνυ αοηυ δςιάηζμ. Σμ ιζηνυηε-

να αββεία πζεακυκ κα ήηακ ημπμεεηδιέκα ζε ρδθυηενμ ζδιείμ, ζε νάθζ ή ζε υνμθμ ημο δςιαηίμο ή 

ηαζ μθυηθδνμο ημο ηηζνίμο (Crouwel et al., 1997: 68). 

 Κεκηνζηή Πενζμπή: έκα ηηίνζμ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ ΠΔ ΗΗ θάζδξ ηαζ μβηχδμοξ ηαηαζηεοήξ, πανυιμζαξ ιε 

ημο ηείπμοξ. 

 Πενζμπή ΗΗ: Σείπμξ: Α ηδξ Κεκηνζηήξ Πενζμπήξ, Β πθεονά ηδξ αηνυπμθδξ, ηιήια θίεζκμο μπονςιαηζημφ ηεί-

πμοξ, δζπθήξ υρεςξ, βειζζιέκμ ιε αιιμπάθζημ, πάπ. ζπεδυκ 1,80-2ι. ζςγ. ιήη. ημοθάπζζημκ 13ι., πνήζδ μν-

εμζηαηχκ ηαζ πζεακή πθίκεζκδ ακςδμιή ηδξ ΠΔ ΗΗ φζηενδξ θάζδξ. ημ εζςηενζηυ ημο ηείπμοξ εκημπίζηδηε 

εκζςιαηςιέκμ δςιάηζμ.  

Δκζςιαηςιέκμ δςιάηζμ: απμεδηεοηζημφ ιάθθμκ παναηηήνα. Καηαζηνέθεηαζ απυ πονηαβζά. Δονήιαηα: ηνεζξ 

πίεμζ, ιία πνυπμοξ, έκαξ ιεβάθμξ πηδκυζπδιμξ αζηυξ, δφμ ηανπμδυπεξ, άθθα ιζηνά αββεία ηαζ ζδ-

ιακηζηή πμζυηδηα πήθζκςκ ηαζκζχκ ιε ζθναβίζιαηα.  
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Σσόλιο: Κάης απυ ηδκ μζημδμιζηή θάζδ ηδξ φζηενδξ ΠΔ ΗΗ, ακαβκςνίζηδηε ιία πνςζιυηενδ, ηιήια ημίπμο 

ηηζζιέκμο ιε ιζηνυηενμοξ θίεμοξ, ηδξ ΠΔ Η ή πνχζιδξ ΠΔ ΗΗ (Crouwel et al., 1997: 68. Crouwel et 

al., 2000: 60-61, 64, 67. Crouwel et al., 2001: 14-16. Crouwel et al., 2002: 5-10). 

 Σέζζενα ηιήιαηα δαπέδςκ ή / ηαζ ημίπςκ απυ ηηίνζα ημκηά ζημ ηείπμξ. 

 Νμηζυηενα: έκα ηηίνζμ (δφμ ημίπμζ ικδιεζχδμοξ ηαηαζηεοήξ), απμζπαζιαηζημί ημίπμζ (κ. 26 ηαζ 141) πανυ-

ιμζαξ ημζπμπμζίαξ, ίζςξ απυ μζηίεξ. Γεκ δίκμκηαζ πενζζζυηενα ζημζπεία.  

Κζκδηά εονήιαηα: ηεναιζηή (ηονίςξ ηδξ φζηενδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, θίβδ ηδξ ΠΔ Η ή ΠΔ Η/ΗΗ. Light Painted, Urfir-

nis/Dark Painted ηεναιζηή. Κονίςξ μζηζαηά ηαζ πνδζηζηά ζηεφδ, πνμεημζιαζίαξ ηαζ ηαηακάθςζδξ θα-

βδημφ ηαζ πμημφ, απμεήηεοζδξ ηαζ ιεηάββζζδξ ζηενεχκ ηαζ οβνχκ μοζζχκ), θίεζκμ αββείμ, θίεζκα ενβα-

θεία, θίεζκεξ αζπιέξ, πήθζκα ζθναβίζιαηα, εζδχθζα. Ξεπςνίγμοκ: ηεναιζηή «Γενάηζ», θίεζκμ αββείμ, θί-

εζκμ πενίαπημ, θίεζκα πδκζυζπδια ακηζηείιεκα, θίεζκα ενβαθεία ηαζ πήθζκα ζθναβίζιαηα. 

Κεπαμική Γεπακίος: ιμκαδζηή ςξ πνμξ ηδκ ηεπκμηνμπία, ημπζηήξ παναβςβήξ, έπεζ εκημπζζηεί 

ζηδκ πενζμπή ημο Αζςπμφ: Μπμγά, πζεακυκ ηαζ ζημ Ακεμπχνζ (Zavvou, 2009: 39). Γζαηνίκεηαζ βζα ηδκ 

ακάβθοθδ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο αββείμο ιε ηοθζδςηά ζδιάδζα (plastic smear marks), ζοπκά ζοκδοα-

ζιέκα ιε πθαζηζηέξ θεπηέξ ηαζκίεξ πμο έπμοκ είηε δαηηοθζηά απμηοπχιαηα είηε ηάεεηεξ εβπανάλεζξ. Ζ 

παναηηδνζζηζηή αοηή πθαζηζηή δζαηυζιδζδ, ιε δζάθμνμοξ ζοκδοαζιμφξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ, παναηδνεί-

ηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημοξ πίεμοξ. Σμ οπυθμζπμ ζπδιαημθυβζμ απμηεθείηαζ απυ νδπέξ ή ναιθυζημιεξ 

θζάθεξ, πζκάηζα, πνυπμοξ ηαζ ιαβεζνζηά ζηεφδ. Με έκα ή δφμ δείβιαηα ακηζπνμζςπεφμκηαζ ζπήιαηα υ-

πςξ αζηυξ, ηναηήναξ, ηανπμδυπδ, ιαβεζνζηυ πζκάηζμ (“baking dish”) ηαζ ημ θεβυιεκμ “cheese pot” 

(Crouwel et al. 1998: 100-101, 104-105. Crouwel et al., 2002: 10-24. Crouwel et al., 2006: 6-10, 10-12). 

Λίθινο Αγγείο: Δκημπίζηδηε ζηδκ Κεκηνζηή Πενζμπή, ιέζα ζε απυεεζδ πεζιέκςκ πθίκεςκ απυ 

ηδκ ακςδμιή ημο ηπ 30, ηιήια ημο ηείπμοξ ηδξ φζηενδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ (Crouwel et al., 2005: 9). Δίκαζ ε-

λαζνεηζηά ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ζενπαηζκήηδ, πςνίξ μναηά ίπκδ ηνοπακζμφ, ιζηνμζημπζηυ, ακμζπημφ 

ζπήιαημξ, ιε παιδθή αάζδ, ζηνμββοθυ ζχια ηαζ έζς κεφμκ πείθμξ, ηάης απυ ημ μπμίμ οπάνπμοκ ηέζ-

ζενζξ ζοιπαβείξ μνζγυκηζεξ πνμελέπμοζεξ θααέξ.  

Λίθινο πεπίαπηο: Δκημπίζηδηε ζημ ζηνχια ηαηαζηνμθήξ ηδξ φζηενδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ ζημ απμεδ-

ηεοηζηυ δςιάηζμ ημο ηείπμοξ. Δίκαζ επίπεδμ πθαηίδζμ μνεμβχκζμο ζπήιαημξ, ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, ιε α-

πμζηνμββοθειέκεξ βςκίεξ ζηδ ιία ζηεκή πθεονά ηαζ μθυηθδνδ ηδκ άθθδ, ζημ ηέκηνμ ηδξ μπμίαξ έπεζ δζ-

αιπενή μπή. Δίκαζ απυ ιαφνμ ζηεαηίηδ, ιε εβπάναηηδ δζαηυζιδζδ. ηδ ιία υρδ οπάνπεζ ζοκεπυιεκμ 

ιμηίαμ ζπείναξ ιε ηάεεηδ θμνά, έκα ιζηνυ ηνίβςκμ ηαζ έκα διζηεθέξ ζςγυιεκμ βςκζχδεξ ιμηίαμ ζηα 

δζάηεκα, εκχ ζηδ άθθδ ζοκδοαζιυξ βναιιζηχκ ηαζ ηαιπφθςκ ιμηίαςκ. Μαγί ιε αοηυ απμηαθφθεδηε 

ηεναιζηή “Γενάηζ” ηαζ ιζηνή πμζυηδηα μρζακμφ ηαζ πονζηυθζεμο (Crouwel et al. 1997: 57. Crouwel, 

1999). 

Λίθινα πηνιόζσημα: Σέζζενα ακηζηείιεκα ηδξ φζηενδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. Δκημπίζηδηακ ζε δζαθμ-

νεηζηά ζδιεία, δφμ ημκηά ζημ ηείπμξ ζηδ Β πθεονά ηδξ αηνυπμθδξ (ημ έκα ζημ απμεδηεοηζηυ δςιάηζμ 

ημο ηείπμοξ) ηαζ ηα άθθα δφμ ζε δεοηενμβεκείξ επζπχζεζξ ιε οθζηυ πνμσζημνζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ πνυκςκ. 

Ακ ηαζ υθα είκαζ ημο ίδζμο ζπήιαημξ, ημ ηαεέκα έπεζ δζαθμνεηζηέξ δζαζηάζεζξ, αάνμξ ηαζ οθζηυ ηαηα-

ζηεοήξ. Έκα είκαζ απυ Lapis Lacedaemonious, δείβια ηδξ πνςζιυηενδξ βκςζηήξ πνήζδξ ημο πεηνχια-

ημξ. Χξ πνμξ ηδκ πνήζδ ημοξ έπμοκ παναηηδνζζηεί ιεηαλφ άθθςκ ηαζ αανίδζα. (Crouwel et al., 2005: 16-

19). 

Λίθινα επγαλεία: ενβαθεία ηαζ απμννίιιαηα ηδξ θάλεοζδξ. Έπμοκ εκημπζζηεί ηονίςξ επζθακεζ-

αηά ηαζ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ ζε ακεζηαιιέκεξ επζπχζεζξ. Πνχηεξ φθεξ: μρζακυξ (ημ ιεβαθφηενμ πμ-

ζμζηυ), δζάθμνεξ πμζηζθίεξ πονζηυθζεμο (ιε παναηηδνζζηζηυηενμ ημκ ιεθί πονζηυθζεμ), ίαζπζξ, ναδζμθα-

νίηδξ ηαζ θεοηυξ παθαγίαξ (Crouwel et al., 2002: 33-37).  
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Παναηδνείηαζ ζπεδυκ πακηεθήξ απμοζία εναοζιάηςκ ιε θθμζυ, ελάκηθδζδ ηςκ πονήκςκ ηαζ 

επακεπελενβαζία ηςκ ζημιςιέκςκ ενβαθείςκ (Crouwel et al., 1998: 111-115). Απυ ηζξ αζθαθείξ ζηνς-

ιαημβναθδιέκεξ επζπχζεζξ (ζηνχια ηαηαζηνμθήξ φζηενδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ δςιάηζμ (17/11i), Πενζμπή Η) 

πνμένπμκηαζ θίβα ηέπκενβα ιε ηονίανπδ πνχηδ φθδ ημκ μρζακυ. Δπζηναημφκ μζ θεπίδεξ ιε πανάθθδθεξ 

πθεονέξ ηαζ ηναπεγμεζδή ημιή (ηεπκζηή έιιεζδξ πίεζδξ). ε πμθθέξ είκαζ ειθακή ίπκδ πνήζδξ. Γζαπζ-

ζηχεδηακ εναφζιαηα απυ υθα ζπεδυκ ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβζηήξ αθοζίδαξ. Ξεπςνίγμοκ δφμ ενβαθεία 

απυ πονζηυθζεμ πμθφ ηαθήξ πμζυηδηαξ (Crouwel et al, 1998: 115).  

Γφμ ιζηνά ζφκμθα πνμένπμκηαζ απυ ημ απμεδηεοηζηυ δςιάηζμ ημο ηείπμοξ ηαζ έκα αηυιδ ζηα 

Α αοημφ. Σμ πνχημ ζφκμθμ απμηεθείηαζ ιυκμ απυ ενβαθεία πονζηυθζεμο ηαζ θζβυηενμ μρζακμφ, ιε ίπκδ 

πνήζδξ. Γζαηνίκμκηαζ δφμ ενβαθεία ιεθί πονζηυθζεμο. Σμ δεφηενμ απμηεθείηαζ ιυκμ απυ ηέπκενβα μρζα-

κμφ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ενβαθεία ιε ίπκδ πνήζδξ ηαζ εναφζιαηα ηδξ εβπεζνδιαηζηήξ αθοζίδαξ (Crouwel 

et al., 2002: 37-39). 

Σθπαγίζμαηα: εκημπίζηδηακ ζε ηνεζξ πχνμοξ, δζαθμνεηζηχκ ιάθθμκ ηηζζιάηςκ, ιαγί ιε απμ-

εδηεοηζηά αββεία. ημ δςιάηζμ (17/11i) ηδξ Πενζμπήξ Η εκημπίζηδηε έκα ζφκμθμ πεκήκηα ζπεδυκ πήθζ-

κςκ ζθναβζζιάηςκ. θα έπμοκ ημκ ίδζμ ποθυ, ιε ιία ιυκμ ελαίνεζδ ημ ζθνάβζζια εκυξ αββείμο ιεζαίμο 

ιεβέεμοξ, εκδεπμιέκςξ εζζδβιέκμο. Παναηδνήεδηακ πμζηίθεξ πναηηζηέξ ζθναβίζιαημξ ζε ημοθάπζζημκ 

πέκηε πίεμοξ, πζεακυκ ηαζ ζε ιζηνυηενα αββεία, πανυιμζεξ ιε εηείκεξ απυ ηδκ Λένκα ηδξ ακηίζημζπδξ 

πνμκζηήξ πενζυδμο (Weingarten, et al., 1999: 358-360, 361, 363). 

οκμθζηά ζανάκηα μπηχ ζθναβίζιαηα είπακ απμηοπχιαηα ζθναβίδςκ, απυ ηα μπμία μνζζιέκα 

είπακ ιέπνζ ηαζ ηέζζενα υιμζα. ε έλζ πενζπηχζεζξ έπμοκ ακαβκςνζζηεί πανάθθδθα ιε ζθναβίζιαηα απυ 

ηδκ Λένκα ηαζ ζε ιία (ιενζηχξ ζςγυιεκμ, ιμηίαμ «ήθζμο») απυ ηδκ Πμθζυπκδ Λήικμο ηδξ Μπθε Πενζυ-

δμο. διακηζηυ είκαζ ημ ζθνάβζζια ιε απμηφπςια ζημ ηεκηνζηυ ηεηνάβςκμ ιίαξ δελζυζηνμθδξ ζαάζηζ-

ηαξ, ημ μπμίμ ζοκακηάηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ. Σμ ιμηίαμ ανίζηεζ πανάθθδθα ζηδκ Ακαημθία ηαζ 

ζηδκ Οζηία ηςκ Κενάιςκ ηδξ Λένκαξ (Weingarten, et al., 1999: 365-368). 

ε ηνία ζθναβίζιαηα, ημο πνμακαθενεέκημξ ζοκυθμο, ακαβκςνίζηδηακ απμηοπχιαηα οθά-

ζιαημξ. Γεκ είκαζ ζαθέξ εάκ ημ φθαζια απμηεθμφζε ιένμξ ημο ηνυπμο ζθνάβζζδξ ή ημ ίδζμ ημ ζθναβζ-

ζιέκμ πνμσυκ. ε έκα απυ αοηά ίζςξ ηαηαδεζηκφεζ ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ, πζεακυκ θζκυ φθαζια πμθφ 

ηαθή πμζυηδηαξ. Σμ ζημζπείμ αοηυ εεςνείηαζ έιιεζδ έκδεζλδ παναβςβήξ οθακηχκ ζε αζμηεπκζηυ ίζςξ 

επίπεδμ ζημκ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ ηαηά ηδκ φζηενδ ΠΔ ΗΗ θάζδ, πμθφ πνςζιυηενα ηδξ Μοηδκασ-

ηήξ πενζυδμο (Weingarten, et al., 1999: 363-365, 317-374). 

ΜΔΥ: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Πενζμπέξ Η ηαζ ΗΗ, εθάπζζημζ απμζπαζιαηζημί ημίπμζ, πςνίξ λεηάεανδ ηάημρδ δςιαηίμο ή 

ηηζνίμο. Δπζζηεοέξ ζημ απμεδηεοηζηυ δςιάηζμ ημο ηείπμοξ ηαζ ζημ ίδζμ.  

Σείπμξ: Μεθέηδ ηδξ ημζπμπμζίαξ ημο ηείπμοξ ηαζ ηςκ ημκηζκχκ ζε αοηυ επζπχζεςκ, πενζιεηνζηά ηδξ αηνυπμθδξ, 

ηαηέδεζλε υηζ μ μζηζζιυξ ζοκέπζζε κα είκαζ ηεζπζζιέκμξ ηαζ ζηδκ ΜΔΥ (Crouwel et al., 2000: 58). 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή ηδξ ΜΔ Η-ΗΗΗ (μζηζαηή ηαζ πνδζηζηή, θίβα υζηναηα ηαθήξ πμζυηδηαξ βηνζ ιζκοαηήξ, 

ζηζθαςιέκδξ ηαζ εθάπζζηα αιαονυπνςιδξ ηεναιζηήξ. Μεβάθμξ ανζειυξ πμκδνμεζδχκ αββείςκ ιε εβπά-

ναηηδ δζαηυζιδζδ Αδνζαηζημφ ηφπμο, ηονίςξ εονφζημιςκ πνυπςκ ηδξ ΜΔ Η θάζδξ24), θίεζκα ενβαθεία, 

πενζζζυηενεξ απυ είημζζ ζπεδυκ αηέναζεξ αζπιέξ αεθχκ απυ μρζακυ, ιε παιδθυ ζηέθεπμξ (απυ επζθα-

κεζαηή ένεοκα). 

Απυ ηδκ ηεναιζηή λεπςνίγμοκ μνζζιέκα βναπηά υζηναηα “ιζκςίγμκηα” ημπζηήξ παναβςβήξ ή 

πζεακυκ εζζαβςβέξ, υπςξ έκα υζηναημ ιε ιμηίαμ Πηοπςημφ Ροειμφ ημο Υεθςκίμο, δζαηνζηζηυ ηδξ ΜΜ 

                                                 
24 ηδ Λένκα ηέημζμζ εονφζημιμζ πίεμζ ζοκακηχκηαζ πνχηδ θμνά ζηδκ ΠΔ ΗΗΗ θάζδ (Crouwel et al., 1997: 68-69. 

Crouwel et al., 2001: 26-28). 
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ΗΗΗ ηαζ ΤΜ Η ηεναιζηήξ. Δπίζδξ, έκα εναφζια αάζδξ πεζνμπμίδημο ηοθζκδνζημφ ηφπεθθμ (Πενζμπή ΗΗ) 

απυ δζαηαναβιέκμ ζφκμθμ ιε ηονίςξ ΜΔ ηεναιζηή. Δίκαζ ηαθά ζηζθαςιέκμ, ιε εβπάναηηδ δζαηυζιδζδ 

ηαζ εκηάζζεηαζ πζεακυκ ζηδκ βηνζ ιζκοαηή.25 Θεςνείηαζ υηζ απμηεθεί επζννμή δζα ιέζμο ίζςξ ηςκ Κο-

εήνςκ ηαζ ηδξ κυηζαξ Λαηςκίαξ. Χξ πνμξ ημ ζπήια ηαζ ηα ιμηίαα έπεζ μιμζυηδηεξ ιε ηοθζκδνζηυ ηφπεθ-

θμ απυ ΜΔ ηζαςηζυζπδιμ ηάθμ ημο Άβζμο ηέθακμο. Σμ ηεθεοηαίμ εεςνείηαζ ακηζβναθή θίεζκμο πνυηο-

πμο ηδξ Γεφηενδξ Μζκςζηήξ Ακαηημνζηήξ Πενζυδμο (Rutter, 1979: 464-465. Crouwel et al., 1997: 68-

69. Crouwel et al., 2004: 15-17). 

Σάθμζ: Σέζζενζξ ηζαςηζυζπδιμζ ηάθμζ.  

 Ακαζηαθή ημο 1905: ηνεζξ ηζαςηζυζπδιμζ. Δθάπζζηεξ πθδνμθμνίεξ οπάνπμοκ. Ζ αηνζαήξ εέζδ ημοξ ζηδκ 

αηνυπμθδ ζήιενα είκαζ άβκςζηδ. Καεέκαξ απυ ημοξ ηάθμοξ πενζείπε ιία ηαθή, μζ δφμ παζδζηέξ.  

Κηενίζιαηα: Ο έκαξ ιυκμ πενζείπε δφμ ιζηνά ΜΔ ΗΗΗ αββεία ηαζ ιία πάθηζκδ δζαημζιδιέκδ πενυκδ. 

 Ακαζηαθή ημο 2004: έκαξ ηζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ, ζηδκ Κεκηνζηή Πενζμπή ημκηά ζημ ηείπμξ, ιε εκηαθζαζιυ 

εκυξ άκηνα, δθζηίαξ 53-55, ζε ζοκεζηαθιέκδ ζηάζδ ζηδκ ανζζηενή πθεονά ημο.  

Κηενίζιαηα: ιία μζηέζκδ πενυκδ ή ηνοπάκζ.26 

ΤΔΥ: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Γεκ έπμοκ εκημπζζηεί. Έςξ ηαζ ημ 2006 απυ ηζξ πνμηαηανηηζηέξ ακαθμνέξ ηα ανπζηεηημκζηά 

ηαηάθμζπα ηδξ ΠΔΥ ηαζ ΜΔΥ απμηαθφπημκηαζ αιέζςξ ηάης απυ άθθα ηςκ εθθδκζζηζηχκ πνυκςκ. Σμ 

ηείπμξ, ημ μπμίμ είπε παναηηδνζζηεί ΤΔ θυβς ηδξ ηοηθχπεζαξ ημζπμπμζίαξ, δεκ έπεζ απμδχζεζ εονήιαηα  

ακηίζημζπδξ επμπήξ, μπυηε δ παναπάκς πνμκμθυβδζδ ίζςξ δεκ εοζηαεεί. (Crouwel et al., 1997: 71-72). 

Κζκδηά εονήιαηα: ζηναηα πμο παθαζυηενα είπακ ακαβκςνζζηεί ςξ πζεακέξ ημπζηέξ ακηζβναθέξ Μοηδκασηήξ ηε-

πκμηνμπίαξ, ιεηαβεκέζηενα παναηηδνίζεδηακ ςξ ΜΔ αιαονυπνςια. Απυ ηδκ ίδζα ανπζηή επζθακεζαηή 

ένεοκα πνμένπμκηαζ ηνία εναφζιαηα εζδςθίςκ ηφπμο Φ ηαζ D. ε ιεηαβεκέζηενδ επζθακεζαηή ένεοκα 

εκημπίζηδηακ ιυκμ ΠΔ ΗΗ ηαζ ΜΔ ΗΗΗ αιαονυπνςια υζηναηα (Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 85-

86. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 111. Γδιαημπμφθμο, 1982: 111). 

 

Α14      Άγηνο Βαζίιεηνο 

οκη.: (197E / 412N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ ιε πανεηηθήζζ ημο Αβίμο Βαζίθεζμο ζηδκ ημνοθή, ΝΑ ηδξ δζαζηαφνςζδξ ηδξ εεκζηήξ μδμφ 

πάνηδξ-Γοεείμο ηαζ ημο δνυιμο πνμξ ημ πςνζυ Ξδνμηάιπζ. Ο θυθμξ λεπςνίγεζ ζηα ΝΓ ηδξ πανηζαηζ-

ηήξ πεδζάδαξ, 10 πθι. πενίπμο απυ ηδκ πάνηδ. 

Ένεοκα: Δπζθακεζαηή, ζςζηζηή ακαζηαθή (ΒΓ πθαβζά ημο θυθμο) ηαζ ζοζηδιαηζηή απυ ημ 2010. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 80-81. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 110. Renard, 

1995: 82. Banou, 1996: 37-39. 1996-1997: 19-20. Hope Simpson and Hagel, 2006: 47. Θενιμφ, 2009, 24 

Μαΐμο. Σανάκημο, 2009, 28 Απνζθίμο. Ένβμκ, 2010: 33-40. 

Δζηυκεξ: 125α-α -130, 132-134. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ: 

ΠΔΥ: ηδκ ημνοθή ημο θυθμο υζηναηα απυ ΠΔ I-ΗΗ θζάθεξ, ΠΔ ΗΗ ζηζθαςιέκα αββεία πμκδνυημηηδξ ηεναιζηήξ, 

εναφζια γςυιμνθμο εζδςθίμο. 

ΜΔΥ: ηδκ ημνοθή ημο θυθμο βηνζ ηαζ ηίηνζκδ ιζκοαηή ηεναιζηή.  

                                                 
25 Ζ βηνζ ιζκοαηή ηεναιζηή εεςνείηαζ ζπάκζα ζημ Γενάηζ ηαζ ημκ Άβζμ ηέθακμ ηαζ ειθακίγεηαζ ζηα ηέθδ ηδξ ΜΔ 

ιε ανπέξ ηδξ ΤΔ πενζυδμο (Crouwel et al., 2004: 17). 

26 Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηάθμξ είπε ζηαθηεί εκ ιένεζ πάκς απυ ηιήια εκυξ απθμφ θάηημο ιε ιία ηαθή ζηφθμο, 

εδθοημφ βέκμοξ ηαζ εβηφμο (Crouwel et al., 2004: 7). 



 

 212 

ΤΔΥ: α) ηδκ ημνοθή ημο θυθμο: Μεβάθδ πμζυηδηα ηεναιζηήξ ηονίςξ ηςκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζεςκ (ηφθζηεξ, ζηφθμζ, 

ηναηήνεξ, πνυπμζ ηαζ πζεαιθμνείξ), α) ζηζξ πθαβζέξ: άθεμκδ ηεναιζηή ηςκ θάζεςκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ (ηονίαν-

πμξ ηφπμξ δ ορίπμδδ ή ιδ ηφθζηα), ηνία εναφζιαηα εζδςθίςκ ηφπμο Φ ηαζ Φ (ημ έκα απυ ηα δφμ ηφπμο 

Φ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ηα ακηίζημζπα ημο ιοηδκασημφ ζενμφ ζηδ εέζδ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή). 

 Σιήιαηα θίεζκςκ ημίπςκ ηαζ μπφνςζδξ ημο θυθμο ηδξ ΤΔ, ηονίςξ ζηδ Β ηαζ ΒΓ πθεονά (ζε ζοκάθεζα 

ιε ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηεναιζηή).  

ΧΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΦΖ 2009: 

ΤΔΥ: ΤΔ απμεέηδξ: ιζηνά εναφζιαηα ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ ηαζ ζδιακηζημφ πάπμοξ βναπημφ ημκζάιαημξ, άθεμ-

κδ ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ, ΗΗΗΒ ηαζ ΗΗΗΓ1 θάζδξ, ρήθμζ, ηειάπζα μνείαξ ηνοζηάθθμο, εναφζιαηα εζδςθίςκ (ηφπμο 

Φ,  βοκαζηείμο θοζζμηναηζημφ ηαζ γςυιμνθμο), εναφζια πήθζκδξ πζκαηίδαξ ιε Γναιιζηή Β‟ βναθή (θοθθμεζδήξ, 

αιθίβναθδ ηαζ ακαθένεηαζ ζε ιεβάθμ ανζειυ επίγςζημο μπθζζιμφ).  

Σσόλιο: Δπζθακεζαηά ημκηά ζημκ απμεέηδ εκημπίζηδηακ δφμ αηυια εναφζιαηα πήθζκςκ πζκαηίδςκ Γναιιζηήξ Β‟ 

βναθήξ, δ ιία θοθθυζπδιδ ιε ακαθμνά ζημ εεκζηυ υκμια Ίζειζα (wi-ti-mi-ja), δ άθθδ ζεθζδυζπδιδ, δ 

μπμία αθμνά οθακηά ηαζ ακαβκςνίζηδηε ημ υκμια ti-jo-ko. 

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΦΖ 2010: 

ΜΔ ΗΗΗ - ΤΔ Η/ΗΗ: Κηίνζμ Α: 7 δςιάηζα, πθίκεζκδ ακςδμιή. οβηέκηνςζδ μπθζζιμφ ζε έκα δςιάηζμ (16 πάθηζκα 

λίθμζ, έκα εβπεζνίδζμ, έκα ιαπαίνζ, αζπιέξ δμνάηςκ, έκα πάθηζκμ ηνάκμξ ηαζ ηαηάθμζπα εκυξ μδμκηυθνα-

ηημο). Άθθα εονήιαηα, πένακ ηδξ ηεναιζηήξ: ηιήια θίεζκμο αββείμο, ηαονυιμνθμ νοηυ, αζβοπηζαηυξ 

ζηαναααίμξ ιζηνά πνοζά ημζιήιαηα ηαζ έκα επίιδθμ λίθμοξ. 

Σχόλιο: Κηίνζμ Β. ηζξ επζπχζεζξ ημο εναφζιαηα ημζπμβναθζχκ. Γεκ πνμκμθμβείηαζ ιε αηνίαεζα ζε θάζδ ηδξ ΤΔΥ. 

ΜΔ ΗΗΗ -ΤΔ Η: Νεηνμηαθείμ απυ 10 ηζαςηζυζπδιμοξ ηάθμοξ. Γζάθμνμζ πνμζακαημθζζιμί ηάθςκ. Μία έςξ ηνεζξ 

ηαθέξ, εκήθζηεξ ηαζ παζδζά. Κηενίζιαηα: έκα έςξ ηνία αββεία. 

 

Α15      Άγηνο Βαζίιεηνο – ΝΓ ιόθνο 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, ζηα ΝΓ ηαζ πμθφ ημκηά ζημ θυθμ ιε ημ πανεηηθήζζ ημο Αβίμο Βαζζθείμο (Α14). 

Ένεοκα: Δπζθακεζαηή ηαζ ζοζηδιαηζηή ακαζηαθή απυ ημ 2010. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 80-81. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 110. Ένβμκ, 

2010: 33-40. 

Δζηυκεξ: 125α-α, 131α-α. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ: 

ΤΔΥ: ηζξ πθαβζέξ ημο θυθμο υζηναηα ηδξ ΤΔ ΗΗΗ. 

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΦΖ: 

ΤΔΥ: οζηάδα εαθαιμεζδχκ ηάθςκ ιε δζάνηεζα πνήζδξ ΤΔ Η/ΗΗ - ΤΔ ΗΗΗΑ1. έκαξ απυ ημοξ ηάθμοξ έπεζηα απυ 

ηαηάννεοζδ ηδξ μνμθήξ ημο ιεηαηνέπεηαζ ζε απμννζιιαηζηυ απμεέηδ (ηεναιζηή, εναφζιαηα ημζπμβνα-

θζχκ, εζδχθζα). Κηενίζιαηα: Ακαθένεηαζ ιυκμ ηεναιζηή. Γεκ οπάνπμοκ άθθεξ πθδνμθμνίεξ. 

 

Α16      Αλζνρώξη 

οκη.: (177E / 377N) 

Γεςβναθία: Υςνζυ Ακεμπχνζ, πενίπμο 2 πθι. Ν/ΝΑ ημο Ξδνμηαιπίμο, παιδθυξ θυθμξ ζημοξ πνυπμδεξ ημο Σαΰ-

βεημο ιεηαλφ δφμ νειάηςκ, ζηδ Γ πθεονά ηδξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα. 

Ένεοκα: Γμηζιαζηζηέξ ημιέξ ζηδκ αοθή ημο καμφ ηδξ Μεηαιυνθςζδξ ηδ δεηαεηία 1960, ακαζηαθή 1970, ιεθέηδ 

παθζμφ οθζημφ ημ 2004 ηαζ ζςζηζηή ακαζηαθή ημ 2003-2004. 

Βζαθζμβναθία: Καθμβενμπμφθμο, 1962: 357. Υνήζημο, 1962: 114. Υνήζημο, 1963: 86. Simpson and Dickinson, 

1979: 110. Banou, 1996: 39. Zavvou, 2009. Εαααμφ, 2010: 96. 
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Δζηυκεξ: 135-136. 

ΠΔΥ: 

 Αοθή εηηθδζίαξ Μεηαιυνθςζδξ: ζηναηα ΠΔ ΗΗ θάζδξ. 

 Οζη. Γ. Καηζμοθάημξ: Β ηδξ εηηθδζίαξ ηδξ Μεηαιυνθςζδξ. Κηζνζαηά ηαηάθμζπα εοεφβναιιδξ ηάημρδξ ιε 

πνμζηηίζιαηα ηοπζηά ηςκ ΠΔ μζηζζιχκ. Πνχζιδ ΠΔ ΗΗ θάζδ. Σμοθάπζζημκ δφμ ιε ηνεζξ μζημδμιζηέξ θάζεζξ. 

Μζηνή δζαθμνμπμίδζδ πνμζακαημθζζιμφ ιεηαλφ ηςκ μζημδμιζηχκ θάζεςκ. Καηαζηεοαζηζηά παναηηδνζζηζ-

ηά: ζφζηδια ζπεοάηακεαξ ζημ θίεζκμ ηαηχηενμ ηιήια ηςκ ημίπςκ, πθίκεςκ ζηδκ ακςδμιή ηαζ ιζηνχκ ζπζ-

ζημθζεζηχκ πθαηχκ ιάθθμκ βζα ηδ ζηέβαζδ. Σιήιαηα απυ δφμ θζευζηνςηα ιάθθμκ δάπεδα (δεκ είκαζ ζαθέξ 

ακ πνυηεζηαζ βζα ελςηενζημφξ ή εζςηενζημφξ πχνμοξ).  

Κζκδηά εονήιαηα: Λεπηή (θζάθεξ ηαζ μνζζιέκεξ πολίδεξ), πμκδνμεζδήξ ηαζ διζπμκδνμεζδήξ ηεναιζηή (ααεζέξ 

θζάθεξ, θεηακίδεξ δζαθυνςκ ιεβεεχκ, ιαβεζνζηά ζηεφδ-«baking pan», πχιαηα ιε έηηοπδ δζαηυζιδζδ-

«ηδβακυζπδια Κοηθαδζημφ ηφπμο», πζεαιθμνείξ ιε ειπίεζηδ δζαηυζιδζδ ζημ πείθμξ, ιεβάθμζ πίεμζ 

μνζζιέκμζ ίζςξ ημο ηφπμο «Γενάηζ»), ιία θμνδηή πήθζκδ εζηία, πήθζκα ηςκζηά ζθμκδφθζα, πθήεμξ θί-

εζκςκ ενβαθείςκ (ιοθυθζεμζ, βμοδζά, ηέπκενβα απυ πονζηυθζεμ ηαζ μρζακυ), εναφζια εζδςθίμο.  

Σσόλιο: Ζ ηεναιζηή είκαζ ηονίςξ ηδξ πνχζιδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. Απμοζζάγμοκ μζ ναιθυζημιεξ θζάθεξ, εκχ μνζ-

ζιέκα υζηναηα πζεακυκ ακήημοκ ζηδκ ΠΔ Η. Σα ηέπκενβα μρζακμφ ηαηέπμοκ ημ ζοκηνζπηζηυ πμζμζηυ, 

ιε παναβςβή ηονίςξ θεπίδςκ, απυ ημ ανπζηυ ζηάδζμ ηδξ εβπεζνζιαηζηήξ αθοζίδαξ. Μμκαδζηυ, ιέπνζ 

ζηζβιήξ, βζα ηδκ ηαηδβμνία ημο είκαζ ημ εναφζια ηαηχηενμο ηιήιαημξ πήθζκμο εζδςθίμο (Zavvou, 

2009: 33-40). 

ΜΔΥ: 

Κζκδηά εονήιαηα: ζηναηα αιαονυπνςιδξ, ιαφνδξ ιζκοαηήξ (dark burnished ware) ηαζ ζηζθαςιέκδξ ηεναιζηήξ 

(lustrous decoration). 

ΤΔΥ:  

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Λείρακα ίζςξ ηδξ ΤΔ ΗΗΑ-ΗΗΗΒ θάζδξ. 

Κζκδηά εονήιαηα: ζηναηα πνχζιδξ Μοηδκασηήξ πενζυδμο ιε ιζκςζηέξ επζννμέξ ηαζ υζηναηα ΤΔ ΗΗΑ-ΗΗΗΒ ηαζ 

ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ, ζηδκ αοθή ημο καμφ ηδξ Μεηαιυνθςζδξ. 

Σάθμζ: Έκαξ ηάθμξ (ακαζηαθή ημ 1970), αδζεοηνίκζζημο ηφπμο, μζη. Β. Ν. Μπμοναγέθδ. Κηενίζιαηα: ζηναηα 

δφμ ζθαζνζηχκ πεπζεζιέκςκ πνυπςκ ηδξ ΤΔ ΗΗΑ θάζδξ. Γεκ ακαθένμκηαζ άθθεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

ηαθή ηαζ ηα οπυθμζπα ηηενίζιαηα. 

 

Α17      Κνπβειέτθε Α’ 

οκη.: 388.306/4.090.188 

Γεςβναθία: πήθαζμ, 5 πθι. πενίπμο Ν ημο πςνζμφ Αθεπμπχνζ ζε διζμνεζκή πενζμπή, δίπθα ζημ ζπήθαζμ Κμοαε-

θέσηδ Β‟. 

Ένεοκα: Δπζθακεζαηή ηαζ ακαζηαθή. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 15. 

ΤΔΥ: Πενζμνζζιέκδ πνήζδ ηαηά ηδκ Μοηδκασηή επμπή. 

 

Α18      Άξλα: Αξθίλα 

οκη.: (129E / 342N) 

Γεςβναθία: ηδκ μνεζκή πενζμπή ημο Σαΰβεημο, ΝΓ ηδξ πάνηδξ, ιεηαλφ ημο πςνζμφ Άνκαξ ηαζ ηδξ ιμκήξ Γμθά, 

ζηα Γ ημο πςνζμφ ηςκ Γμονάκςκ, ζηδκ πδβή ημο μιχκοιμο πμηαιμφ. Άθθδ μκμιαζία «Ανηίκεξ».  

Βζαθζμβναθία: Σζμφκηαξ, 1889: 132-133. ςηδνζάδδξ, 1910: 277. Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 128. 

Hope Simpson and Dickinson, 1979: 110-111. πονυπμοθμξ, 1982α: 111-112. Banou, 1996: 39-41. 

Δζηυκεξ: 137-139. 
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ΤΔΥ: Σνεζξ εμθςημί ηάθμζ. 

 Σάθνο Σζνύληα: Θυθμξ: δζάι. 4,70ι. ημζπμπμζία υπζ ζδζαίηενα επζιεθδιέκδ απυ ιζηνμφξ αηαηένβαζημοξ 

θίεμοξ ιε εκδζάιεζα ηεκά. Καθφπημκηακ απυ πςιάηζκμ ηφιαμ πμο ζοβηναημφζε θίεζκμξ πενίαμθμξ. ηυιζμ: 

θναβιέκμ ηαζ οπένεονμ απυ ηνεζξ πθάηεξ. Γνυιμξ: ιήη. 2,65ι.  

Μζηνυξ ζςνυξ απυ μζηά ζηα ανζζηενά ηδξ εζζυδμο. 

Κηενίζιαηα: Δκηυξ ηδξ ευθμο πέκηε ρδθίδεξ υνιμο απυ θεοηυ θίεμ, έκαξ δζάηνδημξ εθθεζρμεζδήξ θίεμξ πςνίξ 

ηυζιδζδ, ιζηνυ πάθηζκμ ηανθί, έκα πνοζυ ηυζιδια ζε ζπήια μζκμπυδξ «υιμζμκ πενίπμο ης εη 

Μεκζδίμο» ηαζ θίβα υζηναηα αββείςκ πζεακυκ απυ ζηφθμοξ ή ηφθζηεξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ.  

 Σάθνο σηεξηάδε: ε ιζηνή απυζηαζδ ΝΓ ημο ηθ. Σζμφκηα. Θυθμξ: ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, υπζ ελαζνεηζηήξ 

ηαηαζηεοήξ, ζχγεηαζ ιυκμ ημ ηαηχηενμ ηιήια ηδξ ηαζ μ δνυιμξ.  

Λίβα μζηά. 

Κηενίζιαηα: Δθάπζζηα υζηναηα αββείςκ.  

Σσόλιο: Γφνς απυ αοηυκ εκημπίζηδηακ θίβα υζηναηα ηδξ ΤΔΥ δ ηαηάζηαζδ ηςκ μπμίςκ δεκ επέηνερε ηαθφ-

ηενδ πνμκμθυβδζδ (Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 128). 

 Σξίηνο ηάθνο: Θμθςηυξ ηδξ φζηενδξ Μοηδκασηήξ επμπήξ. Θυθμξ: δζάι. 6ι. Γεκ βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ βες-

βναθζηή εέζδ ημο ζε ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ δφμ. 

Πμθθέξ ακαημιζδέξ.  

Κηενίζιαηα: Κεναιζηή, πάθηζκα ιαπαίνζα, λονυξ, ηαζ άθθα πμο δεκ ακαθένμκηαζ.27 

 

Α19      Κξνθεέο: Καξλέαο 

οκη.: (255E / 294N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, 300ι. ΝΑ ημο πςνζμφ Κνμηεέξ. 

Ένεοκα: Δπζθακεζαηή ηαζ ακαζηαθή. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 103-105. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 112. Γδια-

ημπμφθμο, 1982: 108. Banou, 1996:47-48. Cavanagh and Mee, 1998: 47. Boyd, 2002: 209. 

ΤΔΥ:  

Σάθμζ: άβκςζημξ μ αηνζαήξ ανζειυξ ημοξ. 

 Πξώηκνο κπθελατθόο ηάθμξ, ζηδ ΝΓ πθεονά, (3×1,50×2ι), ιε θίεζκεξ ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ. Κηενίζιαηα: 

ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗ θάζδξ. 

Σσόλιο: Ανπζηά ακαθένεηαζ ςξ ηάεεημξ θαηημεζδήξ ιε ηαηαζηεοαζηζηέξ μιμζυηδηεξ ιε ακηίζημζπμ ηάθμ απυ 

ηδκ Δθεοζίκα. Χζηυζμ, ζε ζφβπνμκδ ιεθέηδ παναηηδνίγεηαζ ηζαςηζυζπδιμξ αιθζζαδηχκηαξ ημ υηζ 

θένεζ ανπζηεηημκζηά ζημζπεία ημο βκςζημφ ηφπμο απυ ηζξ Μοηήκεξ ή ηδκ Λένκα (Boyd, 2002: 209). 

 Θαιακνεηδείο ιοηδκασημί ηάθμζ ζηδκ ΒΑ πανοθή, ηαηεζηναιιέκμζ ηαζ ζοθδιέκμζ.  

Σσόλιο: Καηά ημκ ηαεανζζιυ εκυξ απυ αοηχκ εκημπίζηδηε έκα ιζηνυ ζφκεεημ αββείμ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ, πμο 

απμηεθείηαζ απυ ιζηνή, ζηνμββοθή ζπεδυκ, πνμπμΐζηδ ιε ηαηαηυνοθδ ηαθαευζπδιδ θααή ηαζ δφμ 

ηθεζζηά ζθαζνζηά ζπεδυκ, πςνίξ ζηυιζμ, αββεία πμο ζοβημζκςκμφκ ιε ηδκ πνμπμΐζηδ. Ζ δζαηυζιδ-

ζή ημο εεςνείηαζ ηοπζηή ηδξ θάζδξ (Γδιαημπμφθμο, 1982: 108-109).  

Δπιθανειακά εςπήμαηα: Άθεμκδ ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ ηαζ ανηεηά απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

 

Α20      Πεξηζηέξη: όιαθνη 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, 200ι. πενίπμο ΒΓ ημο πςνζμφ Πενζζηένζ (πνχδκ Σζάζζ). 

                                                 
27 Ακάιεζα ζηα ακηζηείιεκα πμο ακαθένμκηαζ είκαζ ηαζ δφμ πενυκεξ ηςκ βεςιεηνζηχκ πνυκςκ (πονυπμοθμξ, 

1982α: 111-112). 
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Ένεοκα: 1976-77 ζςζηζηή ακαζηαθή, 1980 αοημρία, 2004 ζςζηζηή ακαζηαθή. 

Βζαθζμβναθία: πονυπμοθμξ, 1981α: 129. Banou, 1996: 54-55. Δθεοεενμηοπία, 2004: 27. Θέιμξ, 2007: 460-461 

ηαζ οπμζ. 27-28. Morgan, 2008: 36. Demakopoulou, 2009: 121-122. 

Δζηυκεξ: 140-144. 

ΤΔΥ:  

Σάθμζ: Σέζζενζξ ημοθάπζζημκ εαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ.  

 Σάθνη ηνπ 1976-77: Ακαθένμκηαζ ημοθάπζζημκ δφμ εαθαιμεζδείξ μζ μπμίμζ ηαηαζηνάθδηακ ηαηά ηδκ εηζηα-

θή ημο δδιμζίμο δνυιμο. Ο έκαξ ακαζηάθηδηε. Σέζζενα αββεία απυ ηδκ ηηένζζδ ημο (Μμοζείμ πάνηδξ), 

ΤΔ ΗΗ έςξ ΤΔ ΗΗΗΓ ηαζ οπμιοηδκασηή επμπή. 

 Σάθνο ηνπ 1980: Θαθαιμεζδήξ. Καηεζηναιιέκμξ εκ ιένεζ. Γζαηδνμφκηακ ηιήια ημο εαθάιμο ηαζ ημο δνυ-

ιμο. 

 Σάθνο ηνπ 2004: Θαθαιμεζδήξ, αζφθδημξ. Θάθαιμξ: εθθεζρμεζδήξ. Δίζμδμξ: θναβιέκδ ιε λενμθζεζά. Γνυ-

ιμξ: αναπφξ. Πμθθαπθέξ ηαθέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ ηδξ ιοηδκασηήξ πενζυδμο. Γφμ ηαθέξ ηαζ μπηχ ακα-

ημιζδέξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ιίαξ παζδζηήξ.  

Κηενίζιαηα: Πήθζκα αββεία, έκαξ ζθναβζδυθζεμξ απυ ζηεαηίηδ ιε πανάζηαζδ γχμο, ημιαία απυ ζηεαηίηδ, 

ρήθμζ απυ ζάνδζμ, ήθεηηνμ ηαζ φαθμ, πάθηζκα ακηζηείιεκα υπςξ πενυκεξ, ιαπαζνίδζμ, ηνζπμθααίδα 

ηαζ άθθα ηα μπμία δεκ ακαθένμκηαζ. ΤΔ ΗΗ θάζδ έςξ οπμΜοη-ΠΓ επμπή. 

Σσόλιο: Ακεζηναιιέκδ ημπμεέηδζδ ηςκ πήθζκςκ αββείςκ-ηηενζζιάηςκ βφνς απυ ημ ηνακίμ ηαζ ηα ιαηνά 

μζηά ζε ακαημιζδή ηδξ ανπαζυηενδξ ηαθήξ εκυξ κεανμφ αηυιμο. ηα ηηενίζιαηα ηδξ ακαημιζδήξ 

οπήνπακ ηφπεθθα πμο ήηακ είηε ιζκςζηέξ εζζαβςβέξ είηε ιζιήζεζξ αοηχκ (Θέιμξ, 2007: 460-461). 

 

Α21      Πεξηζηέξη - Α ιόθνο 

οκη.: (373E / 277N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, 500ι. Α απυ ημ πςνζυ Πενζζηένζ (πνχδκ Σζάζζ). 

Ένεοκα: Ακαζηαθή ηαζ επζθακεζαηή. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 92-93. Hope Simpson and Dickinson, 1979:  114. Renard, 

1995: 85. Banou, 1996: 54. Θέιμξ, 2007: 460-463. Morgan, 2008: 36. 

ΠΔΥ: Δπζθακεζαηά άθεμκα υζηναηα ηονίςξ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ, ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο. 

ΤΔΥ: Έκαξ εαθαιμεζδήξ ιοηδκασηυξ ηάθμξ. 

 Σάθνο Καξαράιηνπ: Ν πθαβζά θυθμο. Θάθαιμξ: ζπεδυκ ηοηθζηυξ, δζάι. πενίπμο 4ι. Γνυιμξ: ζχγ. ιήη. 3ι. 

ηαζ πζεακυκ πθεονζηά ημζπχιαηα ζοβηθίκμκηα ζημ άκς ηιήια ημοξ (ημ έκα ημίπςια δζαηδνείηαζ ζε φρμξ πμο 

δείπκεζ κα ζοβηθίκεζ).  

Κηενίζιαηα: Γφμ πνυπμζ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ2 ή ΗΗΗΒ θάζδξ. Γεκ ακαθένμκηαζ άθθα ζημζπεία. 

Δπζθακεζαηά θίβα υζηναηα ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ, ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο. 

 

Α22      Αζηέξη: Καξανύζη 

οκη.: (408E / 238N) 

Γεςβναθία: Δπίπεδμξ θυθμξ, πενίπμο 200ι. Β ζπεδυκ απυ ημ πςνζυ Αζηένζ, δελζά ημο δνυιμο Αζηένζ-Βθαπζχηδ, 

ζηδκ άηνδ ηδξ πεδζάδαξ ημο Έθμοξ. 

Ένεοκα: Δπζθακεζαηή ηαζ ακαζηαθή. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 89-92. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 114-115. Tay-

lour, 1972: 262-263. Forsén, 1992: 107. Renard, 1995: 85. Banou, 1996: 56. French and Janko, 2008: 

457. 

Δπζθακεζαηά εονήιαηα:  
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ΠΔΥ: ζηναηα ΠΔ ΗΗ θάζδξ, ηονίςξ ιζηνέξ θζάθεξ ηαζ ναιθυζημιεξ, έκα ζθμκδφθζ ηαζ θίβα θίεζκα ακηζηείιεκα 

(ζηδκ ημνοθή, ηονίςξ ζημ Β ηιήια). 

ΜΔΥ: Άθεμκα υζηναηα βηνζ ιζκοαηήξ ηαζ απμιζιήζεχκ ιαφνδξ ιζκοαηήξ, αιαονυπνςιδξ ηαζ πμκδνμεζδμφξ 

ηεναιζηήξ, έκα ζθμκδφθζ. 

ΤΔΥ: Πμθθά υζηναηα ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ, ΗΗΗΑ-Β θάζδξ ίζςξ ηαζ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ πνχζιδξ ηαζ έκα εναφζια εζδςθίμο ηφπμο 

Φ (ζηδκ ημνοθή ηαζ ζηζξ Ν πθαβζέξ). 

Γμηζιαζηζηέξ ημιέξ:  

ΔΠΥ:  

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Σιήιαηα ημίπςκ αζαθμφξ ηάημρδξ ζε επζπχζεζξ ελαζνεηζηά δζαηαναβιέκεξ.  

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή (θίβδ ΠΔ ηαζ ΜΔ, άθεμκδ ΤΔ απυ υθεξ ηζξ θάζεζξ, ιε θζβυηενα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ ηαζ ΤΔ 

ΗΗΗΓ), δφμ εζδχθζα (ηοθζκδνζηυ ζχια ΤΔ ΗΗΗ βοκαζηείμο εζδςθίμο ηαζ έκα γςυιμνθμ ημ μπμίμ δεκ πνμκμ-

θμβείηαζ ιε αηνίαεζα ζε θάζδ ηδξ ΤΔΥ). 

 

Α23      Άγηνο ηέθαλνο28 

οκη.: (320E / 234N) 

Γεςβναθία: Βναπχδδξ αζαεζημθζεζηυξ θυθμξ ζημ Α άηνμ πθαηχιαημξ ημ μπμίμ πνμαάθεζ εκηυξ ηδξ πεδζκήξ πενζ-

μπήξ ημο Έθμοξ, 45 πθι. Ν/ΝΑ ηδξ πάνηδξ.  

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 97-100. Taylor, 1972. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 

112-113. Coulson, 1992: 89-91, 93. Forsén, 1992: 106-107. Renard, 1995: 84. Hope Simpson and Hagel, 

2006: 49-50. Taylor and Janko, 2008. 

Δζηυκεξ: 146-164. 

ΠΔΥ 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: 

 ΠΔ Η: Πενζμπή Α: Δθάπζζηα απμζπαζιαηζηά ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ηδξ ΠΔ Η ή πνχζιδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ (ηηίνζα ηδξ 

ΠΔ Η εεςνείηαζ υηζ ιάθθμκ ανίζημκηακ ηαζ ζημ ηέκηνμ ημο πθαηχιαημξ). 

 ΠΔ ΗΗ: Γφμ μζημδμιζηέξ θάζεζξ ιε ηηίνζα ηαηά ηφνζμ θυβμ μνεμβχκζαξ ηάημρδξ εκζςιαηχκμκηαξ ζε αοηά ηζξ 

πνςζιυηενεξ θάζεζξ ηαζ ημ θοζζηυ ανάπμ. Πενζμπή Α: πνχζιδ ΠΔ ΗΗ θάζδ: μνεμβχκζμ δςιάηζμ (alpha I) 

(5×3,5ι), φζηενδ ΠΔ ΗΗ θάζδ: μνεμβχκζμ ηηίζια ιε δφμ ιεβάθα δςιάηζα (alpha II) (7,3×5,3ι) ιε εθάπζζηα 

δζαθμνμπμζδιέκμ άλμκα, απμζπαζιαηζημί ημίπμζ βςκίαξ δςιαηίμο εκυξ αηυια πζεακμφ ηηζνίμο (alpha III). 

Πενζμπή Γ: εθάπζζηα ηιήιαηα ημίπςκ (delta I). Πενζμπή Ζ: ηηίνζμ ιε ημοθάπζζημκ έκα ιζηνυ δςιάηζμ ηαζ δφμ 

μζημδμιζηέξ θάζεζξ, πνχζιδ ηαζ φζηενδ ΠΔ ΗΗ. 

Σσόλιο: Απμζπαζιαηζηά ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ή επζπχζεζξ ιε ηεναιζηή ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ παναηδνμφκηαζ ηαζ 

ζηζξ άθθεξ ακαζηαθζηέξ πενζμπέξ ηδξ εέζδξ. ημ ηέθμξ ηδξ ΠΔ ΗΗ μ μζηζζιυξ πζεακυηαηα εβηαηαθεί-

πεηαζ, εκχ ζπεδυκ ζε υθα ηα ηηζνζαηά ηαηάθμζπα παναηδνμφκηαζ ίπκδ ηαηαζηνμθήξ ηαζ πονηαβζάξ.  

 ΠΔ ΗΗΗ: Μυκμ εθάπζζηα υζηναηα (μ μζηζζιυξ επακαηαημζηήεδηε ιάθθμκ ζηα ηέθδ ηδξ πενζυδμο). 

Κζκδηά εονήιαηα: πμθοπθδεήξ ηεναιζηή,29 πήθζκα ζθμκδφθζα (δφμ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ ηαζ ηνία αηυια πζεακά), εζ-

δχθζα, θίεζκα ενβαθεία ηαζ απμννίιιαηα θάλεοζδξ μρζακμφ. Γζαηνίκμκηαζ ηα ελήξ: 

Διδώλια: πανμοζία εζδςθίςκ ζε πνμκμθμβδιέκεξ επζπχζεζξ ηδξ ΠΔΥ ή ηδξ ιεηάααζδξ πνμξ 

ηδκ ΜΔΥ, ιε ηφπμοξ μζ μπμίμζ δεκ είπακ δζαπζζηςεεί ηυζμ πνχζια, υπςξ βοκαζηείμο ζπήιαημξ Φ, εζδς-

θίμο ιε πυθμ ηαζ γςυιμνθμο πηδκυζπδιμο (Banks et al., 2008: 412). 

                                                 
28 Γεκ εα βίκεζ θεπημιενήξ πανάεεζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηάεε ηηζνίμο ηαζ ηάθμο ηαεχξ έπμοκ δδιμζζεοηεί 

πθήνςξ ζε άνενμ Taylour, 1972 ηαζ ιμκμβναθία Taylour and Janko, 2008. 

29 Γζα πνχηδ θμνά ζηδ Λαηςκία ιπμνεί κα βίκεζ μ δζαπςνζζιυξ ζε yellow mottled βζα ηδκ πνχζιδ ΠΔ ΗΗ ηαζ cream 

slipped βζα ηδκ φζηενδ ΠΔ ΗΗ (Janko, 2008: 558). 
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Σάθμζ: 17 intra muros ηάθμζ (θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ημοξ πζεακμφξ ΠΔ ή ΜΔ) ζηδκ Πενζμπή Α. Κονζανπεί μ 

απθυξ θάηημξ ηαζ αημθμοεμφκ μ ηζαςηζυζπδιμξ ηαζ μ θάηημξ ιε θίεζκμ πενίαμθμ (δ πνμκμθυβδζδ ημοξ 

δεκ είκαζ λεηάεανδ). θμζ πενζθαιαάκμοκ απυ ιία ηαθή, ηονίςξ ζε ζοκεζηαθιέκδ ή εθαθνά ζοκεζηαθ-

ιέκδ ζηάζδ (ζε ιία ιυκμ μ κεηνυξ ήηακ εηηάδδκ, ακήηεζ ζηζξ ιδ πνμκμθμβζηά αέααζεξ ηαθέξ). Πνμζακα-

ημθζζιυξ ζχιαημξ: ιάθθμκ ηοπαίμξ. Γεκ δζαπζζηχεδηε ηαφζδ κεηνμφ ηαζ ακαημιζδή. Ζθζηίεξ: 11 κήπζα, 

8 εκήθζηεξ.  

Κηενίζιαηα: Μυκμ 8 ηαθέξ δζέεεηακ (δφμ κδπίςκ ηαζ πέκηε εκδθίηςκ). Έκα ή δφμ πήθζκα αββεία ηονίςξ 

ακμζπημφ ζπήιαημξ (ηνεζξ ηαθέξ, ιία ιε θίεζκα ενβαθεία, ιία ιε έκα γεφβμξ πάθηζκςκ εκςηίςκ 

ηαζ δ ηνίηδ ιε δφμ αββεία, πάθηζκδ ηνζπμθααίδα ηαζ υζηνεα εκηάζζμκηαζ ζημοξ πζεακμφξ ΠΔΥ 

ηάθμοξ). 

ΜΔΥ 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: 

 ΜΔ Η: οπμθμβζγυιεκδ έηηαζδ μζηζζιμφ ζπεδυκ ίδζα ιε ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. Καηά ηυπμοξ ηνεζξ μζημδμιζηέξ θά-

ζεζξ, ιε εκαθθαβή ηηζνίςκ μνεμβχκζαξ ηαζ αρζδςηήξ ηάημρδξ. Πενζμπή Ζ: δφμ ηηίνζα, ημ πνςζιυηενμ ήηακ 

ιάθθμκ ζηεκυιαηνμ αρζδςηυ, ημ μπμίμ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ημο απυ άβκςζηεξ αζηίεξ ακηζηαηαζηάεδηε απυ 

άθθμ μνεμβχκζμ. Πενζμπή Νu Η: ηηίνζμ αρζδςηυ ηδξ φζηενδξ ΜΔ Η θάζδξ, ανηεηά ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ (ιήη. 

14ι. πενίπμο), ιε λφθζκα ζημζπεία ζηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ακςδμιήξ ηαζ λφθζκμ ηαηχθθζ ζηδκ αρίδα. Ζ ηεθεο-

ηαία είπε απμεδηεοηζηυ παναηηήνα ηαεχξ μνζζιέκα απυ ηα αββεία είπακ ημπμεεηδεεί ζε θίεζκεξ αάζεζξ. Κα-

ηαζηνάθδηε απυ πονηαβζά ζηδκ ίδζα θάζδ. ηδκ ημνοθή ημο πθαηχιαημξ: αρζδςηυ ηηίνζμ, ιέβ. ζςγ. δζαζηά-

ζεζξ 3,4×11,25ι., ιε δφμ μζημδμιζηέξ θάζεζξ, ζηδ δεφηενδ απυ ηζξ μπμίεξ επακαηαηαζηεοάζηδηε δ ανπζηή 

αρίδα. (Janko, 2008: 568-569). 

 ΜΔ ΗΗ: Δθάπζζηα ηηζνζαηά ηαηάθμζπα, μνεμβχκζαξ ηάημρδξ ιε  ζοζζςιάηςζδ μνεμβχκζςκ ηηζνίςκ 6 ή 10 

δςιαηίςκ ηαζ ακμζπημφξ πχνμοξ εκ είδεζ αοθήξ. Πζεακή πνήζδ θζβυηενμ εφθθεηηςκ οθζηχκ ζηδκ ηαηαζηεοή 

(εκδείλεζξ βζα επίπεδεξ πςιάηζκεξ ζηέβεξ). Ζ οπμθμβζγυιεκδ έηηαζδ ημο μζηζζιμφ παναιέκεζ ίδζα ιε ηδξ ΜΔ Η 

(Janko, 2008: 571-572).  

 ΜΔ ΗΗΗ: Πενζζζυηενα ηηζνζαηά ηαηάθμζπα, ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ ακαζηαθζηέξ πενζμπέξ ηαζ δμηζιαζηζηέξ ημιέξ, 

ιε ηαηά ηυπμοξ ηνεζξ μζημδμιζηέξ θάζεζξ, μνεμβχκζαξ πζεακυηαηα ηάημρδξ ηαζ ιε πανυιμζμ πνμζακαημθζ-

ζιυ, Β/ΒΓ-Ν/ΝΑ.  

Πενζμπή Ν: έκα ιεβάθμ ανπζηεηημκζηυ ζφιπθεβια ηδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ, ηιήια ημο μπμίμο απμηεθείηαζ 

απυ έκα ιζηνχκ δζαζηάζεςκ δίπςνμ μίηδια μνεμβχκζαξ ηάημρδξ. ημ Ν δςιάηζμ, πςνμεεηδιέκμ ηαηά πανά-

ηαλδ ιε ημ δεφηενμ δςιάηζμ ζημκ άλμκα ηςκ εονχκ, θένεζ ενακίμ ηαηά ιήημξ ημο Γ ημίπμο ηαζ ιία εζηία 

ζηδκ ΒΑ βςκία ημο. Σμ Β δςιάηζμ δεκ δζέεεηε ακάθμβεξ ηαηαζηεοέξ.  

Πενζμπή Λ: ζε ηηίνζμ ιε δζάνηεζα πνήζδξ ΜΔ ΗΗΗ έςξ ΤΔ ΗΗΑ, δζαπζζηχεδηακ επζζηεοέξ (κέμ δάπε-

δμ) ηαζ εκημπίζηδηακ ζημ εζςηενζηυ ημο εκδείλεζξ ηαηαζηεοήξ θίεζκςκ πεθέηεςκ. 

Γνυιμξ: Φανδφξ δνυιμξ, ηέθδ ΜΔ ΗΗ ή ανπή ΜΔ ΗΗΗ, ηαηεφεοκζδ Β-Ν, πνμζηαηεοηζηυξ ημίπμξ ζηδκ Α ημο πθεονά. 

ηα ηέθδ ηδξ ΜΔΥ δ επζθάκεζα ημο δνυιμο επακαηαηαζηεοάζηδηε ιε αυηζαθα. ημ Β ηιήια ημο απμ-

ηαθφθεδηε ηιήια απμπεηεοηζημφ αβςβμφ ιε πήθζκεξ πθάηεξ ιζκςζημφ ηφπμο ηαζ έκα ζπάκζμ ηαεήιεκμ 

ζεοθαθθζηυ εζδχθζμ ΜΜ ΗΗΗ. ε δάπεδμ ηδξ φζηενδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ ζηα Α ημο δνυιμο απμηαθφθεδηακ 

εκδείλεζξ βζα ηαηενβαζία ιεηάθθμο. 

Κζκδηά εονήιαηα: Κεναιζηή, έκαξ ιμθφαδζκμζ ζφκδεζιμξ επζδζυνεςζδξ αββείςκ, έκα ιμθφαδζκμ ηανθί πζεακυ 

ηιήια ιήηναξ-ηαθμοπζμφ, ιία πάθηζκδ πενυκδ, ηιήια ζφνιαημξ, ηνεζξ ιυθζξ ζηςνίεξ, ανηεηά ζθμκδφ-

θζα, πδκία, θίβεξ αβκφεεξ, εζδχθζα, θίβεξ πάκηνεξ (θίεζκεξ, πήθζκεξ ηαζ μζηέζκεξ), αζπιέξ μρζακμφ ιε ημ-

κηυ ιίζπμ, θίεζκα ενβαθεία ηαζ απμννίιιαηα θάλεοζδξ (πνχηεξ φθεξ μρζακυξ, πονζηυθζεμξ ηαζ Lapis La-

cedaemonious - ζε ιζηνυ πμζμζηυ ηα δφμ ηεθεοηαία), ιοθυπεηνεξ, βμοδζά, ηιήια μπήξ ζηεζθέςζδξ πέ-
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θεηο, πήθζκα δζζηάνζα, μζηέζκα ακηζηείιεκα, έκαξ ιδ επελενβαζιέκμξ παοθζυδμκηαξ πμίνμο, πθαηίδζμ ιε 

Γναιιζηή Γναθή Α‟. Γζαηνίκμκηαζ ηα ελήξ: 

Μινυικά ειδώλια: δφμ ακενςπυιμνθα ηδξ ΜΜ ΗΗΗ θάζδξ, ημπζηήξ παναβςβήξ, πζεακυκ ηαζ 

έκα ηνίημ ιίιδζδξ ηςκ άθθςκ δφμ (ζημκ ιζκςζηυ μζηζζιυ ηςκ Κοεήνςκ δεκ έπεζ ανεεεί ηακέκα) ηαζ ιία 

πνμημιή αμμεζδμφξ ηαηά πάζα πζεακυηδηα ηδξ ΜΔ πενζυδμο (French and Janko, 2008: 452, 455). 

Αξιοζημείυηα πήλινα ανηικείμενα: ακηζηείιεκμ ζπήιαημξ «ζμιπνένμο» ιζηνχκ δζαζηάζεςκ 

ηαζ πζεακή πνήζδ ςξ «μδδβυξ» δδιζμονβίαξ ηεναιζηχκ ζημ ηνμπυ, εναφζιαηα απυ ζηεκυιαηνα ζηεφδ 

(;) πζεακά μιμζχιαηα πθμζανίςκ ή ηάπμζμ είδμξ ιήηναξ ή θοπκανζχκ ηαζ δφμ ιζηνμί πήθζκμζ ζαχθμζ ιε 

εβπάναηημ ζδιάδζ ηα μπμία δεκ έπμοκ ενιδκεοηεί ζηακμπμζδηζηά (Banks and Janko, 2008: 432-433). 

Πλακίδιο με Γπαμμική Γπαθή Α’: ιζηνυ θίεζκμ μνεμβχκζμο ζπήιαημξ πθαηίδζμ ιε δφμ ζδιεία 

ηδξ Γναιιζηήξ Α βναθήξ, ζε μζηζζηζηέξ επζπχζεζξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η θάζδξ. Σμ πνχημ ζδιείμ είκαζ μ δζ-

πθυξ πέθεηοξ ηαζ ημ δεφηενμ ημ θεβυιεκμ «ηεθάθζ βάηαξ». Πανάθθδθα ςξ πνμξ ημ ζπήια ηαζ ημ ιέβεεμξ 

εκημπίγμκηαζ ιυκμ ζηδκ Αβία Σνζάδα Κνήηδξ. Απυ ηα δφμ βκςζηά ζδεμβνάιιαηα ηδξ Γναιιζηήξ Γναθήξ 

Α‟, ημ ηεθεοηαίμ έπεζ απμδμεεί πζμ ζπδιαημπμζδιέκα απυ ημκ ζοκήεδ ηνυπμ πμο ζοκακηάηαζ ζηδκ Αβία 

Σνζάδα, ζηδκ Φαζζηυ ηαζ ζηα Γμονκζά Κνήηδξ (Banks and Janko, 2008: 441-443). 

Σάθμζ: Δθάπζζηεξ ηαθέξ ηδξ ΜΔ Η ηαζ ΗΗ, ηονίςξ ηαθέξ κδπίςκ ζε πίεμοξ. Πενζζζυηενεξ ηαθέξ ακήημοκ ζηδκ ΜΔ 

ΗΗΗ/ ΤΔ ΗΑ θάζδ, μζ μπμίεξ ιαγί ιε ηζξ πζεακέξ ηδξ ΜΔΥ ανζειμφκ 74, 47% επί ημο ζοκμθζημφ πμζμζημφ 

ηςκ ηάθςκ ηδξ εέζδξ (Taylour and Janko, 2008: 142). Δίκαζ πζμ πθμφζζεξ ζοβηνζηζηά ιε ηδξ ΜΔ ΗΗ θάζδ 

(Janko, 2008: 575-576). Απθυξ θάηημξ, ηζαςηζυζπδιμξ, εβποηνζζιμί, εκηαθζαζιμί ηαθοιιέκμζ απυ θίεζ-

κμοξ ζςνμφξ (ηνία μνφβιαηα ηαθοιιέκα ιε θίεμοξ ακήημοκ ζημοξ πζεακμφξ ΜΔΥ ηάθμοξ). Πνμηίιδζδ 

ηζαςηζυζπδιμ βζα ημοξ εκήθζηεξ ηαζ απθμφ θάηημο βζα παζδζά, πςνίξ υιςξ κα είκαζ μ ηακυκαξ. Απακηχ-

κηαζ ηαζ πμθθαπθέξ ηαθέξ (ηονίςξ κδπίςκ ηαζ ανεθχκ), ακαημιζδέξ μζηχκ. Κονίςξ ζοκεζηαθιέκδ ζηά-

ζδ ηαζ αφλδζδ ηδξ εηηάδδκ ζηάζδξ βζα ημοξ εκήθζηεξ. ε ιία ηαθή ΜΔ ΗΗΗ χνζιδ πάκς ζε ζηνχζδ αυ-

ηζαθςκ. 

Κηενίζιαηα: ζε 16 ηάθμοξ (ιζηνυηενμ πμζμζηυ απυ ηδξ ΠΔΥ). Σμ 22% ιμζνάγεηαζ ζε ηέζζενζξ απυ ηζξ 

16 εηηάδδκ ηαθέξ, ηαηαδεζηκφμκηαξ υηζ δ ηηένζζδ ιάθθμκ ήηακ ζοκδεέζηενδ ζε ηέημζμο ηφπμο 

εκηαθζαζιμφξ. Χξ πνμξ ηδκ δθζηία δεκ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ δζαπςνζζιυξ ιε ημ πμζμζηυ ηςκ 

ηηενζζιέκςκ παζδζηχκ ηαθχκ κα είκαζ ανηεηά ιεβαθφηενμ απυ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο. 

Κονίςξ έκα ή δφμ αββεία ακμζπημφ ή ηθεζζημφ ζπήιαημξ, πήθζκα ζθμκδφθζα ηαζ δζζηάνζα απυ 

θοθθίηδ. Γζαηνίκεηαζ μ ηθ.A23: ΜΔΗΗΗ/ΤΔ, ηζαςηζυζπδιμξ, βοκαζηεία ηαθή. Κηενίζιαηα: πο-

λίδα, ηάκεανμξ, ιυκςημ ηφπεθθμ, αιθζηςκζηή πνυπμοξ ή αιθμνέαξ, πήθζκμ ζθμκδφθζ, μζηέζκδ 

αεθυκα, πενζδέναζμ ιε 14 πάκηνεξ απυ ζάνδζμ, πάθηζκδ πενυκδ, πάθηζκα εκχηζα, πάθηζκμ ανα-

πζυθζ ηαζ πάθηζκμ δαπηοθίδζ.  

Γεοηενεφμοζεξ ηαθζηέξ πναηηζηέξ: Πζεακή ηέθεζδ εοζίαξ ή «κεηνυδεζπκμο» ζημκ ηζαςηζυζπδιμ ηάθμ 

A31. Ήηακ ζηαιιέκμξ ζε ιεβαθφηενμ αάεμξ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ηαζ απυ ημοξ θί-

βμοξ ηζαςηζυζπδιμοξ ιε ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ. ημ πςιάηζκμ βέιζζιά ημο έθενε ίπκδ ποννάξ, 

οπμθείιιαηα ηαιέκςκ πθίκεςκ ηαζ απακεναηςιέκςκ μζηχκ. Ο ηάθμξ πενζείπε δφμ εκηαθζα-

ζιμφξ ηαζ ηηενίζιαηα, ηεναιζηή, μζηέζκα ακηζηείιεκα ηαζ θεπίδεξ μρζακμφ (Taylour, 1972: 

219-220). 

ΜΔΥ/ΤΔΥ (ιεηάααζδ) 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: Λίβα απμζπαζιαηζηά θείρακα ζε μνζζιέκα ζδιεία, λεπςνίγμοκ απυ ηδκ μζημδμιζηή θάζδ 

ηδξ ΤΔ Η θάζδξ. Γεκ παναηδνείηαζ αθθαβή ζηδκ ηάημρδ απυ πνμβεκέζηενεξ θάζεζξ.  

Κζκδηά εονήιαηα: Άθεμκδ ηεναιζηή. 

ΤΔΥ 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: 
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 ΤΔ Η: Λίβα απμζπαζιαηζηά ιυκμ ζημ Ν ηιήια ημο μζηζζιμφ (ζημ οπυθμζπμ ηαθέξ, ακ ηαζ είκαζ πζεακυ ηα 

ηηζνζαηά ηαηάθμζπα ιεηαλφ αοηχκ δζαανχεδηακ, ζφιθςκα ιε δεοηενμβεκείξ επζπχζεζξ ηαζ εονήιαηα ζε πα-

ιδθυηενα επίπεδα ημο θυθμο). 

 ΤΔ ΗΗΑ: Ανηεηά απυ ηα ηηίνζα ηδξ ΝΓ πθεονάξ παφμοκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ (ζδιεζχεδηακ ηαηαννεφζεζξ 

ηηζνίςκ ή ηιδιάηςκ ημοξ πζεακυκ ελαζηίαξ ηαείγδζδξ ημο εδάθμοξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηιήια ημο μζηζζιμφ).30 

Μζηνή μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα (ηαηαζηεοέξ υπςξ ιία εζηία, έκα ενακίμ ηαζ ηιήια απμπεηεοηζημφ αβς-

βμφ). Δπελενβαζία ηαζζίηενμο-παθημφ ιε αάζδ ιία πμάκδ ηήλδξ ιεηαθθεφιαημξ. 

 ΤΔ ΗΗΗΑ: μζηζζηζηά ηαηάθμζπα μνεμβχκζαξ ηάημρδξ ιυκμ ζημ Ν ηιήια ημο θυθμο, (πζεακή εβηαηάθεζρδ ηαζ 

πενζμπχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ιυκμ βζα ηαθέξ), ηαηά πενζπηχζεζξ δφμ μζημδμιζηέξ θάζεζξ ηαζ ανηεηέξ επζ-

δζμνεχζεζξ δαπέδςκ. Καηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2 πνχζιδ ηιήια ημο μζηζζιμφ ηαηαζηνέθεηαζ απυ πονηαβζά.  

 ΤΔ ΗΗΗΒ: Γεκ εκημπίγμκηαζ κέεξ μζηζζηζηέξ ηαηαζηεοέξ πένακ ίζςξ απυ ηάπμζμοξ ακαααειμφξ. ε δζάθμνα 

ζδιεία ηδξ Ν πθαβζάξ εκημπίζηδηακ ηαηάθμζπα μπφνςζδξ, ζπεηζγυιεκα ιε ΤΔ ΗΗΗΒ ηεναιζηή. Ζ φπανλδ ημο 

ηείπμοξ δεκ είκαζ πθήνςξ επζαεααζςιέκδ. 

 ΤΔ ΗΗΗΓ: Δπακεβηαηάζηαζδ ζπεδυκ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο πθαηχιαημξ ιε ηηίνζα μνεμβχκζαξ ηάημρδξ, ηα-

ηάθμζπα πζεακήξ μπφνςζδξ ηαζ πφθδξ ζηδκ Α πθεονά ημο θυθμο. Σεθζηή εβηαηάθεζρδ ημο μζηζζιμφ ζηδκ ιέ-

ζδ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδ. 

Κζκδηά εονήιαηα:  

Κεναιζηή (ανηεηά αββεία πυζεςξ ηονίςξ ηαηά ηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2), ηνία μζηέζκα ενβαθεία, ιία μζηέζκδ αζπιή, έκα 

εναφζια απυ ηέθοθμξ αοβμφ ζηνμοεμηαιήθμο, δφμ δαπηοθίδζα απυ παθηυ ή ηαζζίηενμ (έκα πνχζιδξ 

Μοηδκασηήξ θάζδξ ηαζ έκα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ), ηνζπμθααίδα (ΤΔ ΗΗΗΑ1), ηνία εναφζιαηα απυ πςκεοηήνζ ηαζ 

ηιήια ζηςνίαξ, πέκηε ιμθφαδζκμζ ζφκδεζιμζ (έκαξ ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ, μζ οπυθμζπμζ ηδξ ΤΔ ΗΗΑ-ΗΗΗΓ πνχζιδ 

θάζδξ), έκα εναφζια απυ πςκί θοζενμφ ηαζ πήθζκα εναφζιαηα απυ πςκεοηήνζ, θίβα ζθμκδφθζα (ηονίςξ 

ηςκζηά ηαζ αιθζηςκζηά, πνχζιδ Μοηδκασηή πενίμδμ έςξ ηαζ ΤΔ ΗΗΗΓ πνχζιδ), θίβα ηςκζηά conuli (πδ-

κία;), ανηεηά υζηναηα ζε δεφηενδ πνήζδ (πμθφ ζοπκά δζάηνδηα απυ ΤΔ ΗΗ αββεία ηαζ επακαπνδζζιμ-

πμζήιεκα ιεηαβεκέζηενα έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ πνχζιδ), θίεζκα ενβαθεία (πνχηεξ φθεξ: μρζακυξ, ζπζζηυ-

θζεμξ, πονζηυθζεμξ, αζιαηίηδξ, μνεία ηνφζηαθθμξ ηαζ lapis lacedaemonious), πήθζκα ακενςπυιμνθα, 

γςυιμνθα ηαζ ζφκεεηα εζδχθζα (ηονίςξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ1), δφμ πάκηνεξ. 

Πήθζκα εζδχθζα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζδξ: δφμ εναφζιαηα βοκαζηείςκ ιμνθχκ ιεβάθςκ εζδςθίςκ, ηέζζενα ημο ηφπμο 

πνςηυ-Φ, δφμ ημο Φ, ηαζ ανηεηά πενζζζυηενα πμο ζχγεηαζ ιυκμ ημ ηεθάθζ ή ηαζ ιζηνυ ηιήια ημο ζχ-

ιαημξ. Σα γςυιμνθα ακαπανζζημφκ ηονίςξ αμμεζδή, θίβα ανζεκζηά εθάθζα ηαζ έκα πηδκυ, εκχ δφμ γςυ-

ιμνθα εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ηαζ νοηά. ηα ζφκεεηα ακήημοκ δφμ εναφζιαηα απυ ακηίζημζπμ ανζειυ 

εζδςθίςκ ιε άθμβμ, απυ ηα μπμία ημ έκα ιε άνια ςξ ηηένζζια παζδζηήξ ηαθήξ,31 ηαζ έκα εναφζια πμ-

δζμφ ενυκμο ή ηναπεγζμφ. 

Σάθμζ: 

 ΤΔ Η: 1 ηάθμξ αδζάβκςζημο ηφπμο ηαζ 9 αηυιδ ςξ πζεακμί ΤΔ Η.  

 ΤΔ ΗΗ: 9 ηάθμζ. Πέκηε ηζαςηζυζπδιμζ, έκαξ θάηημξ, έκαξ εβποηνζζιυξ ηαζ δφμ αδζάβκςζημο ηφπμο. 

 ΤΔ ΗΗΗ: 3 ηάθμζ. Έκαξ ηζαςηζυζπδιμξ ιε παζδζηή ηηενζζιέκδ ηαθή, έκαξ θάηημξ ιε δφμ αηηένζζηεξ παζδζηέξ 

ηαθέξ ηαζ έκαξ αδζάβκςζημο ηφπμο ιε παζδζηή ηηενζζιέκδ ηαθή. 

                                                 
30 Οζ ηυζεξ πμθοάνζειεξ ηαηαννεφζεζξ απυ ηδκ ΤΔ Η έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΑ έπμοκ ζοκδεεεί ηαζ ιε δζάθμνα επεζζυδζα 

ζεζζιχκ, εκδεπμιέκςξ ζοζπεηζγυιεκςκ ηαζ ιε ζεζζιζηή ηαζ δθαζζηεζαηή δναζηδνζυηδηα ηδξ ακημνίκδξ (Janko, 

2008: 592). 

31 πεηζηά αθ. παναηάης. 
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 ΤΔ ΗΗΗΑ: 25 ηάθμζ. Γέηα ηζαςηζυζπδιμζ, εκκέα θάηημζ, έκαξ θαηημεζδήξ, έκαξ ιε ηα μζηά πάκς ζε θίεμοξ, 

έκαξ ιε ημ ηνακίμ πάκς ζε θίεζκδ πθάηα ηαζ ηνεζξ αδζάβκςζημο ηφπμο. Οπηχ ηηενζζιέκμζ (παζδζηέξ ηαθέξ) 

ηαζ έλζ πζεακυκ ηηενζζιέκμζ (παζδζηέξ ηαθέξ).  

Τάθορ Nu II: Κζαςηζυζπδιμξ, ηαθήξ ηαηαζηεοήξ, ΤΔ ΗΗΗΑ1. Κηενίζιαηα: δφμ αββεία ηαζ πήθζκμ μιμίςια 

ηνμπμφ, πζεακυκ ηιήια ιζηνμφ ζφκεεημο εζδςθίμο ιε άνια, πμο έπεζ ιεβάθεξ μιμζυηδηεξ ιε ακηί-

ζημζπμ εφνδια απυ πζεακή παζδζηή ηαθή ζημ ιοηδκασηυ κεηνμηαθείμ εαθαιμεζδχκ Μεβάθμ Μμκα-

ζηήνζ Λάνζζαξ (French and Janko, 2008: 137, 453).  

Τάθορ Nu 4: Κζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ, ΤΔ ΗΗΗΑ1, παζδζηή ηαθή. Κηενίζιαηα: πάκηνεξ θαβζεκηζακήξ ζημ ζηήεμξ. 

ημ βέιζζια ημο ηάθμο εκημπίζηδηε πήθζκμ ζθμκδφθζ ηαζ βοκαζηείμ εζδχθζμ. Σμ ηεθεοηαίμ εεςνεί-

ηαζ πζεακυ κα είπε ημπμεεηδεεί ζηδκ ημνοθή ημο ηάθμο. (Taylour and Janko, 2008: 144). 

Τάθορ Β25: Κζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ, ΤΔ ΗΗΗΑ1, ακηνζηή αηηένζζηδ ηαθή. ημ βέιζζια ημο ηάθμο εκημπίζηδηακ 

θίβα υζηνεα ηαζ ημιιάηζα άκεναηα. 

Τάθορ Λ1: Λαηημεζδήξ ηάθμξ, ΤΔ ΗΗΗΑ1, παζδζηή ηαθή. Κηενίζιαηα: Σέζζενα αββεία ηαζ θίεζκα αββεία.   

 ΤΔ ΗΗΗΒ: ηαιία ηαθή. 

 ΤΔ ΗΗΗΓ1: 5 ηάθμζ. Σνεζξ ηζαςηζυζπδιμζ ηάθμζ ιε παζδζηέξ ηηενζζιέκεξ ηαθέξ (ζημ έκακ δφμ ανέθδ), έκαξ 

θάηημξ ιε ηέζζενζξ εκηαθζαζιμφξ εκδθίηςκ, ίζςξ ηηενζζιέκμζ, ηαζ έκαξ αδζάβκςζημο ηφπμο ιε παζδζηή α-

ηηένζζηδ ηαθή. 

Κηενίζιαηα: οκμθζηά δζαηνίκμκηαζ δφμ ζθναβζδυθζεμζ ζε ηαθέξ ηδξ ΤΔ Η-ΗΗ ηαζ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ, ακηίζημζπα, ακ 

ηαζ δ ηαηαζηεοή ημοξ πνμκμθμβείηαζ πμθφ κςνίηενα. Ο ζθναβζδυθζεμξ ηδξ πνςζιυηενδξ ηαθήξ εεςνεί-

ηαζ εζζδβιέκμ πνμσυκ ηδξ ΜΜ ΗΗ/ΗΗΗ θάζδξ. Ο άθθμξ είκαζ απυ ιαφνμ ζηεαηίηδ, ιε ακάβθοθδ πανάζηαζδ 

πζεακυκ ηαφνμο πμο ηνέπεζ πνμξ ηα δελζά. Δκηάζζεηαζ ζηδ θεβυιεκδ μιάδα «Mainland Popular Group» 

ηαζ είκαζ δ πνχηδ ηέημζμο ηφπμο πμο εκημπίγεηαζ ζηδ Λαηςκία. Θεςνείηαζ ημπζηήξ παναβςβήξ ηδξ ΤΔ 

ΗΗΗΑ-Β πενζυδμο. 

 

Υεξζόλεζνο Σαηλάξνπ 

Α24      Μαπξνβνύλη - Ν Λόθνο 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Υαιδθυξ θυθμξ, Ν ηδξ εέζδξ Μαονμαμφκζ (Δ113) ηαζ Ν ημο δνυιμο Αενυπμθδξ-Γοεείμο. ηδκ ημ-

νοθή οπάνπεζ ζφβπνμκδ ηαημζηία. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 118. Banou, 2000: 184. 

ΠΔΥ: ζηναηα ΠΔ ΗΗ ηεναιζηήξ (ιαγί ιε ηδκ ιοηδκασηή ηεναιζηή). 

ΤΔΥ: Πζεακά ηαηάθμζπα εμθςημφ ηάθμο (ζε πδβάδζ, 30ι. πενίπμο Α ημο ζφβπνμκμο ηηίζιαημξ, εκημπίζηδηακ 

ηιήιαηα ημίπςκ απυ ιζηνμφξ θίεμοξ ζε αάεμξ 2-3ι., ΠΔ ηαζ ιοηδκασηή ηεναιζηή, ηονίςξ ιμκυπνςιμζ 

ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ζηφθμζ). 

 

Υεξζόλεζνο Μαιέα 

Α25       Άξκαθαο 

οκη.: 416.870/4.071.520 

Γεςβναθία: πήθαζμ, ημκηά ζημ θζιάκζ ημο Ηέναημξ ζηδ ΒΑ αηημβναιιή ηδξ πενζμκήζμο.  

Ένεοκα: Γμηζιαζηζηή ημιή ηαηά ηδ δζάνηεζα επζθακεζαηήξ ένεοκαξ. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 11-12. 

ΠΔΥ: Έκα υζηναημ ηδξ ιεηάααζδξ ΠΔ ΗΗΗ-ΜΔ πνχζιδ. 

ΜΔΥ: ζηναηα ηονίςξ ιαφνδξ ιζκοαηήξ (dark Burnisned ware) ηαζ θζβυηενμ αιαονυπνςιδξ ή «αδνζαηζηήξ» 

ηεναιζηήξ. Δπίζδξ, ηαηάθμζπα εζηζχκ, ενβαθεία μρζακμφ, μζηά αζβμπνμαάηςκ ηαζ εαθάζζζα υζηνεα ςξ 

δζαηνμθζηέξ εκδείλεζξ. 
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ΤΔΥ: Λίβα ιοηδκασηά υζηναηα απυ ηφθζηεξ ηαζ θζάθεξ ηαζ έκα υζηναημ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ πνχζιδξ θάζδξ (πανάθθδθμ 

ημο ηεθεοηαίμο ζηδκ εέζδ Κακάηζα αθαιίκαξ). 

 

Α26       πθηά 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Γίπθα απυ ημ ζφβπνμκμ κεηνμηαθείμ ημο πςνζμφ οηζά Μμθάςκ. 

Βζαθζμβναθία: ηασκπάμοεν, 1973-74. Δοζηαείμο, 1997. 1998. Banou, 1996: 64-65. Mountjoy, 1999: 259. Boyd, 

2002: 209. Παπαεακαζίμο, 1999: 1009-1011. 

Δζηυκεξ: 168-173. 

ΤΔΥ: Σέζζενζξ ημοθάπζζημκ εαθαιμεζδείξ ηάθμζ. 

 Σάθνο 1: Θάθαιμξ: μνεμβχκζμο ζπήιαημξ (3,76×2,75×2,64ι.) Γνυιμξ: ζχγ. ιήη. 2ι. πενίπμο, εκχ θαίκεηαζ 

κα ζοκεπίγεηαζ εκηυξ ημο ζφβπνμκμο κεηνμηαθείμο. Δίζμδμξ: είπε θναπηεί ιε θζεμδμιή. ημ δάπεδμ ημο εα-

θάιμο μηηχ θαηημεζδείξ ηάθμζ ιε ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ. Υνήζδ ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ. 

Λάηημξ Η: Πανάθθδθα ιε ηδ Γ πθεονά, πνμζακαημθζζιυξ Β-Ν, ιυκμ ακαημιζδέξ, λίθμξ ιε ηεκηνζηή κεφνςζδ 

ηφπμο DΗα ηδξ ΤΔ ΗΗB θάζδξ, λονυξ, ιαπαζνίδζμ ηαζ δφμ θααίδεξ. 

Λάηημξ ΗΗ: Πνμζακαημθζζιυξ Β-Ν, ημκηά ζηδκ είζμδμ, ιία ηαθή ηαζ ακαημιζδή μζηχκ ημκηά ζηα ηάης ά-

ηνα, φπηζα ζηάζδ, αηηένζζηδ. 

Λάηημξ III: Πνμζακαημθζζιυξ Α-Γ, πανάθθδθα ζηδ Β πθεονά, ιυκμ ακαημιζδέξ, ηνία ημιαία ηαζ ιενζηά υ-

ζηναηα. 

Λάηημξ IV: Πνμζακαημθζζιυξ Β-Ν, ημκηά ζηδκ είζμδμ, δφμ κεηνμί έκαξ δίπθα ζημκ άθθμ, αηηένζζημζ. 

Λάηημξ V: Πνμζακαημθζζιυξ Α-Γ, ημκηά ζηδκ ΒΓ βςκία, έκαξ κεηνυξ, φπηζα ζηάζδ, αηηένζζημξ. 

Λάηημξ VI: Πνμζακαημθζζιυξ Α-Γ, ζηδ δελζά πθεονά ηδξ εζζυδμο, έκαξ κεηνυξ, φπηζα ζηάζδ, αηηένζζημξ. 

Λάηημξ VII: Πνμζακαημθζζιυξ Α-Γ, πανάθθδθα ζηδ Β πθεονά, εκηυξ ηυβπδξ θαλεοιέκδξ ζημ ημίπςια ημο 

εαθάιμο ηαζ θναβιέκδ ιε υνεζεξ πθάηεξ, έκαξ κεηνυξ, φπηζα ζηάζδ, αηηένζζημξ. 

Λάηημξ VIII: Πνμζακαημθζζιυξ Β-Ν, ημκηά ζηδκ είζμδμ, ιυκμ ακαημιζδέξ, έκα ιυκςημ ηφπεθθμ. 

ημ δάπεδμ ημο εαθάιμο ημκηά ζηα ημζπχιαηα πέκηε ζοβηεκηνχζεζξ αββείςκ ιαγί ιε μζηά, ηονίςξ 

εναφζιαηα ηνακίςκ ηαζ θίβα θίεζκα ημιαία. οκμθζηά 24 αββεία ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-ΗΗΗΓ θάζδξ, πέκηε ζηδ 

ΒΓ βςκία ηαζ δχδεηα ζηδ ΒΑ. Γζαηνίκεηαζ μ ιμκαδζηυξ  ρεοδυζημιμξ αιθμνέαξ ηαζ ιία πνυπμοξ 

ιε ηαηαηυνοθεξ ηαζκίεξ ηδξ ΤΔ ΗΗΒ θάζδξ.  

 Σάθνο 2: 55ι. Α ημο ηθ. 1, ιε πνμζακαημθζζιυ ΒΑ-ΝΓ. Θάθαιμξ: ζςγ. δζαζη. 4,20×6×3,45ι., ζπήια αηα-

κυκζζημο ηεηναπθεφνμο ιε ηαιπφθςζδ ζημ Α ημίπςια ηαζ μδυκηςζδ ζημ Β. Γνυιμξ: ιαηνφξ, ηαηδθμνζηυξ, 

εθαθνχξ πθαηαίκεζ ζηδκ είζμδμ ημο ζημιίμο, ιε ζοβηθίκμκηα ημζπχιαηα ζημ άκς ηιήια ημοξ. ηζξ επζπχζεζξ 

ημο δνυιμο: υζηναηα ηδξ ιοηδκασηήξ επμπήξ. ηυιζμ: δφμ παναζηάδεξ. Δίζμδμξ: είπε ηθεζζηεί ιε λενμθζεζά.  

Μία ηαθή «ηαηά πχνακ» ζηα ανζζηενά ηδξ εζζυδμο, ηαηά ιήημξ ηδξ Γ πθεονάξ ημο εαθάιμο ιε 

πνμζακαημθζζιυ Γ-ΒΓ. Κηενίζιαηα: ηνία πάθηζκα υπθα (αναπφ λίθμξ ηφπμο D1, ζηαονυζπδιμ 

εβπεζνίδζμ ηφπμο Eii ηαζ έκαξ λονυξ), πθαημεζδείξ πάκηνεξ οαθυιαγαξ ιε έηηοπδ ηαιποθυβναιιδ 

ηυζιδζδ, ηαζ άθθεξ δζαθυνςκ ιεβεεχκ ηαζ ζπδιάηςκ απυ πμζηίθεξ φθεξ. 

Σνεζξ θάηημζ ηεηνάπθεονμζ, έκαξ ζηα δελζά ηδξ εζζυδμο ηαζ δφμ ζηδ Β-ηεκηνζηή ηαζ Β-Γ πθεονά ημο εαθάιμο 

ακηίζημζπα, ηαθοιιέκμζ ιε πθάηεξ πμο παημφζακ ζε ιζηνή ααειίδα. Πενζείπακ ιυκμ ακαημιζδέξ 

μζηχκ.  

Ακαημιζδέξ ζηδ Β/ΒΓ βςκία ημο εαθάιμο: μζηά, έκα εζδχθζμ ηφπμο Φ, ιζηνμζημπζηέξ πάκηνεξ δζαθυνςκ 

ζπδιάηςκ απυ θαβεκηζακή, οαθυιαγα ηαζ ζηεαηίηδ ηαζ έκαξ ζθναβζδυθζεμξ απυ απάηδ ιε έβθοθδ 

πανάζηαζδ εθαθζμφ, ημ μπμίμ ζηνέθεζ ημ ζχια πνμξ ηα πίζς.  

Λίβα δζαζημνπζζιέκα μζηά εκημπίζηδηακ ζημ ηεκηνζηυ ηαζ ακαημθζηυ ηιήια ημο εαθάιμο. 
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Κηενίζιαηα: οκμθζηά 36 αββεία, ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ θάζδξ, ηα πενζζζυηενα ζοβηεκηνςιέκα ζημ Α-ΒΑ ηιήια ημο 

εαθάιμο (πζεαιθμνείξ, ρεοδυζημιμζ αιθμνίζημζ, ηοθζκδνζηά αθάααζηνα, έκαξ ηναηήναξ, ζηφθμζ, 

ανφηαζκεξ, ηφαεμζ, ηφθζηεξ, οδνίεξ, πνυπμζ ηαζ ιία θήηοεμξ), έκα πάθηζκμ ιαπαίνζ 32 ηαζ μπηχ θίεζ-

κα ηςκζηά ζθμκδφθζα. 

 Σάθνο 3: Γ ηςκ ηθ.1 ηαζ ηθ.2. Δκ ιένεζ ζοθδιέκμξ. Θάθαιμξ: ηεηνάπθεονμξ (3,60×3,35ι.), δεκ ζχγεηαζ δ 

μνμθή ημο ηαζ ηιήια ηδξ πνυζμρδξ, εκχ αδζαηάναηημ πανέιεζκε ημ Γ ημο ηιήια. Γνυιμξ: ηαηδθμνζηυξ, 

ιήη. 8,05ι., πθ. πενίπμο 1,18ι. ηαζ πθεονζηά ημζπχιαηα ζοβηθίκμκηα ζημ άκς ηιήια ημοξ. ηδκ επίπςζδ ημο 

δνυιμο: υζηναηα ιοηδκασηχκ αββείςκ. Γζαπζζηχεδηακ ημοθάπζζημκ 14 άημια, ηα μζηά ηςκ μπμίςκ εκημπί-

ζηδηακ ζε πέκηε θάηημοξ θαλεοιέκμοξ ζημ δάπεδμ ημο εαθάιμο, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ακαημιζδέξ. Ζ πνήζδ ημο 

ηάθμο ημπμεεηείηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2-Γ1 θάζδ. 

Λάηημξ 1: Καηά ιήημξ ημο Γ ημζπχιαημξ, επζιήηδξ, ιε ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ, μζηά εκυξ παζδζμφ ηαζ ηνζχκ 

ημοθάπζζημκ εκδθίηςκ ιαγί ιε πέκηε εναοζιέκα αββεία (δφμ ηφθζηεξ, δφμ πνυπμοξ, έκα ζηάικμ), 

έκα πήθζκμ ηςκζηυ ζθμκδφθζ ηαζ δφμ πάκηνεξ απυ οαθυιαγα.  

Λάηημξ 2: Δπζιήηδξ, ιε ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ, εναφζιαηα ηνακίςκ ηαζ ιαηνχκ μζηχκ δφμ παζδζχκ ηαζ δφμ 

εκδθίηςκ,  

Λάηημξ ζημ ηέκηνμ ημο εαθάιμο, δεκ έπεζ ανίειδζδ, ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ απυ ημοξ θ.1 ηαζ θ.2, ηοηθζηυξ, 

ζπεδυκ υθα ηα μζηά ιίαξ βοκαζηείαξ ηαθήξ.  

Λάηημζ 4: ημ Β ημίπςια, πνμζακαημθζζιυξ Β-Ν, δζαηαναβιέκμξ, θίβα ηαηαηενιαηζζιέκα μζηά, έκα θίεζκμ 

ηςκζηυ ζθμκδφθζ.  

Λάηημξ 5: Μπνμζηά ζηδκ είζμδμ, πνμζακαημθζζιυξ Β-Ν, δζαηαναβιέκμξ, θίβα ηαηαηενιαηζζιέκα μζηά, έκα 

πάθηζκμ ιαπαίνζ. 

ΝΓ βςκία: Έκαξ άααθμξ αιθμνέαξ, ηνεζξ πάκηνεξ απυ οαθυιαγα ηαζ ηνία ηςκζηά ζθμκδφθζα, έκα πήθζκμ ηαζ 

δφμ θίεζκα.  

 Σάθνο 4: Γ ημο ηθ.2, αζφθδημξ, ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ1 θάζδ. Πνμζακαημθζζιυξ: ΒΑ-ΝΓ, Θάθαιμξ: ηεηνάπθεονμξ 

(4,50×3,70×2ι. ζςγ. φρμξ). Γνυιμξ: ιαηνφξ, ηαηδθμνζηυξ, ιδη. 7ι. ηαζ πθ. 1,05-1,39ι. ιπνμζηά ζημ ζηυιζμ, 

ηαζ πθεονζηά ημζπχιαηα ζοβηθίκμκηα ζημ άκς ηιήια ημοξ. ηυιζμ: επζιεθχξ ηαηαζηεοαζιέκμ. Δίζμδμξ: είπε 

θναπηεί ιε λενμθζεζά. ηζξ επζπχζεζξ ημο δνυιμο: υζηναηα απυ ιοηδκασηά αββεία, πςνίξ κα ακαθένεηαζ, ς-

ζηυζμ, δ ηοπμθμβία ημοξ. οκμθζηά πενζείπε 15 ηαθέξ. 

Μία βοκαζηεία ηαθή ηαηά πχνακ, ζημ δάπεδμ ημο εαθάιμο, ηαηά ιήημξ ημο Α ημζπχιαημξ.  

οζζςνεφζεζξ ενοιιαηζζιέκςκ απμζαενςιέκςκ μζηχκ ζημ ΒΒΓ ηιήια ημο.  

Κηενίζιαηα ζημ δάπεδμ ημο εαθάιμο: αιθμνίζημξ, ηνζθοθθυζπδιδ μζκμπυδ, ηνίςημξ πζεαιθμνέαξ, ρεοδυ-

ζημιμξ αιθμνέαξ, ηνία ηοθζκδνζηά αθάααζηνα, δζάθμνα υζηναηα, δέηα θίεζκα ηαζ δφμ πήθζκα ης-

κζηά ζθμκδφθζα, πθήεμξ ιζηνμζημπζηχκ πακηνχκ ηαζ ηνία πάθηζκα ηανθζά. 

Λάηημξ 1: Απέκακηζ απυ ηδκ είζμδμ, ζημ δάπεδμ, ιε ιεβάθεξ αηαηένβαζηεξ ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ ηαθοιιέκεξ 

ιε πδθυ ηαζ ιζηνυηενμοξ θίεμοξ ζημοξ ανιμφξ, μζηά δφμ παζδζχκ ηαζ ημοθάπζζημκ επηά εκδθίηςκ, 

έκα ηοθζκδνζηυ αθάααζηνμ ηαζ έκα θίεζκμ ηςκζηυ ζθμκδφθζ.  

Λάηημξ 2: Κμκηά ζημ Β ημίπςια ημο εαθάιμο, ζημ δάπεδμ, ιε ιεβάθεξ αηαηένβαζηεξ ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ 

ηαθοιιέκεξ ιε πδθυ ηαζ ιζηνυηενμοξ θίεμοξ ζημοξ ανιμφξ, απμζαενςιέκα μζηά κδπζαηήξ ηαθήξ, 

έκα ανηυζπδιμ αθάααζηνμ ηαζ ανηεηά υζηνεα.  

Λάηημξ 3: Ανζζηενά ηδξ εζζυδμο, πνμζακαημθζζιυξ Β-Ν, ζημ δάπεδμ, ιε ιεβάθεξ αηαηένβαζηεξ ηαθοπηήνζεξ 

πθάηεξ ηαθοιιέκεξ ιε πδθυ ηαζ ιζηνυηενμοξ θίεμοξ ζημοξ ανιμφξ, ιία ηαηά πχνακ βοκαζηεία ηα-

θή, έκα ηνακίμ εκήθζημο άκηνα, δφμ πάκηνεξ απυ οαθυιαγα ηαζ ημνκαθίκδ.  

                                                 
32 Μεηαλφ ηςκ ηθ.1 ηαζ 2, εββφηενα ζημκ πνχημ, εκημπίζηδηε επζθακεζαηά, ζημκ αβνμηζηυ δνυιμ, ιπνμζηά απυ 

ημοξ εαθαιμεζδείξ, έκα αηυια πάθηζκμ ιαπαίνζ (Δοζηαείμο, 1997: 199). 



 

 223 

Λάηημξ 4: Ανζζηενά ηδξ εζζυδμο, πνμζακαημθζζιυξ Α-Γ, ζημ δάπεδμ, ιε ιεβάθεξ αηαηένβαζηεξ ηαθοπηήνζεξ 

πθάηεξ ηαθοιιέκεξ ιε πδθυ ηαζ ιζηνυηενμοξ θίεμοξ ζημοξ ανιμφξ, μζηά εκυξ κεανμφ αηυιμο ηαζ 

έκα θίεζκμ ηςκζηυ ζθμκδφθζ. 

 

Α27       Διαία 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Κμκηά ζημ ζφβπνμκμ κεηνμηαθείμ ημο πςνζμφ Δθαία ηαζ ζε ημκηζκυ θυθμ ζηα Ν. 

Ένεοκα: Δπζθακεζαηή ηαζ ζςζηζηή ακαζηαθή. 

Βζαθζμβναθία: Hope Simpson and Dickinson, 1979: 116. Εαααμφ, 2007: 416. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ (επζθακεζαηά ζημ θυθμ). 

ΤΔΥ: ζηναηα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β (ζε ζςζηζηή ακαζηαθή ζημ μζη. Κνοπςημφ-Υαηγδιζπαήθ, Β ημο ζφβπνμκμο κε-

ηνμηαθείμο, ηαζ επζθακεζαηά ζημ θυθμ). 

 

Α28       Διαία: Ακεξίηα 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Οζη. Γ. Γδιδηναημπμφθμο, 1 πθι. Ν ηδξ Δθαίαξ, ζε πμθφ ιζηνή απυζηαζδ Ν ημο Πφνβμο. 

Βζαθζμβναθία: Εαααμφ, 1998α: 174 . Εαααμφ, 2007: 416. 

ΠΔΥ: ζηναηα πεζνμπμίδηα μνζζιέκα ιε ζπμζκμεζδή δζαηυζιδζδ ζημ πείθμξ. 

ΤΔΥ: ζηναηα απυ ηφθζηεξ ηαζ άθθα άααθα ηαζ βναπηά αββεία, ηιήια εζδςθίμο γχμο. 

Σσόλιο: Λζεμζςνυξ ανπζηεηημκζηχκ θεζράκςκ πμο δεκ ιπμνεί κα πνμκμθμβδεεί ζηδκ ΠΔΥ ή ΤΔΥ, θυβς δζαηάνα-

λδξ ηςκ επζπχζεςκ (Εαααμφ, 2007: 416). 

 

Α29       Αγγειώλα: Μπάζηηδα 

οκη.: - 

Γεςβναθία: ηδ εέζδ Μπάζηζγα, ζημκ αβνυ ημο Ης. Λεηάηδ, ημκηά ζημ πςνζυ Αββεθχκα.  

Βζαθζμβναθία: πονυπμοθμξ, 1981α: 129-131. πονυπμοθμξ, 1981β: 129. Banou, 1996: 73-74. 

Δζηυκεξ: 174. 

ΤΔΥ: Νεηνμηαθείμ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ. Ακαθένεηαζ υηζ ενεοκήεδηε έκαξ.  

 Σάθνο: Θάθαιμξ: ηναπεγζυζπδιμξ, ιάθθμκ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ. Γζαηδνείηαζ δ μνμθή ημο ζε πμθφ ηαθή 

ηαηάζηαζδ. 

Γφμ ζηεθεημί ηαηά πχνακ δελζά ηδξ εζζυδμο, παναπθεφνςξ, ζε φπηζα εέζδ, ακάιεζά ημοξ ζημ φρμξ ηςκ ηάης 

άηνςκ ιία άααθδ αηέναζδ πνυπμοξ (μζ ηαθέξ εεςνμφκηαζ ζφβπνμκεξ ηαζ ιάθθμκ μζ ηεθεοηαίεξ πμο 

έβζκακ).  

Γφμ ακαημιζδέξ ιε εθάπζζηα ηεναιζηά ηηενίζιαηα ζηδ ΝΓ βςκία ηαζ ΝΑ πθεονά εαθάιμο ακηίζημζπα. 

Κζαςηζυζπδιμξ θαλεοηυξ απμεέηδξ ζηεπαζιέκμξ ιε πθάηεξ, ζημ ηέκηνμ ημο εαθάιμο. Γεκ ακαθένεηαζ ακ 

πενζείπε εονήιαηα.  

Γεφηενμξ ηζαςηζυζπδιμξ θαλεοηυξ απμεέηδξ, ζηδ Ν πθεονά εαθάιμο, ιε έκακ εκηαθζαζιυ ζε φπηζα εέζδ ηαζ 

ηνία αββεία ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ (αθάααζηνμ ημκηά ζημ ηεθάθζ, πνυπμο ζηδ θεηάκδ ηαζ πολίδα ημ-

κηά ζηδ δελζά ηκήιδ). 

 

Α30       Δπίδαπξνο Ληκεξά: Βακβαθηά 

οκη.: - 

Γεςβναθία: ΒΑ ημο πςνζμφ Άβζμξ Ηςάκκδξ. 

Βζαθζμβναθία: Υνήζημο, 1956: 207. Γδιαημπμφθμο, 1968α. Boyd, 2002: 207. Demakopoulou, 2009: 117-118. 

Δζηυκεξ: 175. 
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ΤΔΥ: Θαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ. Άβκςζημξ μ αηνζαήξ ανζειυξ ημοξ. Ακαζηάθδηε ιυκμ έκαξ. 

 Σάθνο: Δθθεζρμεζδήξ εάθαιμξ. Δίζμδμξ θναβιέκδ ιε πνυπεζνδ θζεμδμιή. Γνυιμξ αναπφξ, ηαηςθενήξ ιε 

ηνεζξ ημοθάπζζημκ ααειίδεξ ζηδκ ανπή ημο ηαζ δεφηενμ εάθαιμ ζηδκ Α πθεονά ημο. Πνμζακαημθζζιυξ Ν-Β. 

ημκ ηονίςξ εάθαιμ εκημπίζηδηακ ιυκμ θάηημζ, δεκ ακαθένμκηαζ άθθεξ πθδνμθμνίεξ. 

 

Α31       Δπίδαπξνο Ληκεξά: Αγία Σξηάδα 

οκη.: (652E / 118N) 

Γεςβναθία: Πθαβζά νειαηζάξ, ημκηά ζε πανεηηθήζζ ηδξ Αβίαξ Σνζάδαξ, Α ημο πςνζμφ Άβζμξ Ηςάκκδξ, 2 πθι. πε-

νίπμο Ν/ΝΓ ηδξ ηθαζζηήξ αηνυπμθδξ ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ. 

Βζαθζμβναθία: Υνήζημο, 1956: 207-209. Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 136. Γδιαημπμφθμο, 1968α. 

Dickinson, 1977: 63-74. Coulson, 1992: 87-89, 92-93. Banou, 1996: 71-72. Boyd, 2002: 207. Demako-

poulou, 2009: 117-118. 

Δζηυκεξ: 175-178α. 

ΤΔΥ: Σνεζξ εαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ. Οζ δφμ ζοθδιέκμζ. Κμζκά παναηηδνζζηζηά: Δθθεζρμεζδήξ ηονίςξ 

εάθαιμξ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ. Δίζμδμξ ζηα Β, θναβιέκδ ιε θζεμδμιή πνυπεζνδξ ηαηαζηεοήξ. Γνυιμξ 

αναπφξ ηαηςθενήξ ίζςξ ηαζ ααειζδςηυξ. ηδκ Α πθεονά ημο δνυιμο ακμίβεηαζ δεφηενμξ εάθαιμξ, δ εί-

ζμδμξ ηςκ μπμίςκ ζθναβίγμκηακ ιε θζεμδμιή. Λάηημζ βειάημζ ιε μζηά εκημπίζηδηακ ιυκμ ζημοξ ηονί-

ςξ εαθάιμοξ (ανπζηά ενιδκεφηδηακ ςξ θαηημεζδείξ ηαθέξ ανβυηενα, υιςξ, ςξ θάηημζ ακαημιζδχκ ςξ 

ημ πζμ πζεακυ. 

 Σάθνο Α:  ζπεδυκ υιμζμξ ιε ημκ ηθ.Β, ιε ηδ δζαθμνμπμίδζδ υηζ ζημκ ηεκηνζηυ εάθαιμ δ πθεονά ηδξ εζζυδμο 

είκαζ εοεφβναιιδ. Γζαηδνείηαζ μ δεφηενμξ εάθαιμξ ζπήιαημξ αηακυκζζημο ηοηθζημφ. Κονίςξ εάθαιμξ: ηνεζξ 

θάηημζ, έκαξ ζηα Α, έκαξ ζηα Γ ηαζ μ ηνίημξ ζπεδυκ ιπνμζηά ζηδκ είζμδμ ημο εαθάιμο. Γ θάηημξ: ηέζζενα 

αββεία, ηα δφμ ρεοδυζημιμζ αιθμνείξ. 

 Σάθνο Β: αζφθδημξ, μ δεφηενμξ εάθαιμξ είπε ηαηαζηναθεί απυ ηδκ πηχζδ ηδξ μνμθήξ ημο. Κονίςξ εάθαιμξ: 

ηέζζενζξ θάηημζ ιε ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ, ζε ιία πενίπηςζδ παημφζακ ζε έκα είδμξ ααειίδαξ. Μία ιζηνή ημζ-

θυηδηα, πςνίξ κα πανέπμκηαζ πενζζζυηενα ζημζπεία βζα ηδκ πζεακή θεζημονβία ή ημ πενζεπυιεκμ ηδξ. Ίζςξ κα 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηυβπδ πμο ακαθένεζ μ Boyd (Boyd, 2002: 207). 

Κηενίζιαηα: 30 αββεία, ηα πενζζζυηενα ζημ δάπεδμ ημο εαθάιμο. Απυ ημοξ θάηημοξ: δφμ ιζηνμί ρεοδυζημ-

ιμζ αιθμνείξ, δφμ υπθα απυ μνείπαθημ, ιαπαίνζ ηαζ αζπιή δυναημξ, δφμ ρήθμζ απυ ζάνδζμ, έκηεηα 

ημιαία εκκέα θίεζκα ηαζ δφμ πήθζκα, ηαζ μζηά. Απυ ημκ δεφηενμ εάθαιμ: πθήεμξ μζηνάηςκ ηαζ ιε-

νζηά μζηά (Boyd, 2002: 207). 

 

Α32       Δπίδαπξνο Ληκεξά: Παιαηόθαζηξν 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, ζημκ ιοπυ ημο ηυθπμο ημο Γζυξ ςηήνμξ, ΒΑ ημο πςνζμφ Άβζμξ Ηςάκκδξ. ηδκ εέζδ εκημπί-

γεηαζ δ ηθαζζηή αηνυπμθδ ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ. 

Ένεοκα: Ακαζηαθή (1936) ηαζ επζθακεζαηή. 

Βζαθζμβναθία: Υνήζημο, 1956: 209. Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 136. Γδιαημπμφθμο, 1968α. Hope 

Simpson and Dickinson, 1979: 117. Banou, 1996: 71-72. Κμοκημφνδ, 1996-1997: 493. Boyd, 2002: 207. 

Demakopoulou, 2009: 117-118. 

Δζηυκεξ: 175, 178β. 

ΤΔΥ:  

Δπζθακεζαηά εονήιαηα: ζηναηα ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ζηδκ ημνοθή ηαζ πθαβζέξ ημο θυθμο. 

Θαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ. Γεκ δζεοηνζκίγεηαζ μ αηνζαήξ ανζειυξ ημοξ. Γεκ δζέεεηακ δεφηενμ πθεονζηυ εά-

θαιμ. Ακαζηάθδηε ιυκμ έκαξ, ιενζηχξ ηαεχξ είπε ηαηαπέζεζ δ μνμθή ημο. 
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 Σάθνο Καξαράιηνπ: Θάθαιμξ ζπεδυκ ηοηθζηυξ (4,27×4,40ι.). Σαθέξ ζε θάηημοξ ζημ δάπεδμ ημο εαθάιμο. 

Κηενίζιαηα: δφμ ηνίςηα ανηυζπδια αθάααζηνα ηαζ δφμ ιζηνέξ πνυπμζ ιε ναηεημεζδέξ ιμηίαμ ηδξ ΤΔ ΗΗΒ.  

 

Γενικό Σσόλιο βζα ηζξ εέζεζξ Α30-Α32:  

Ακαζηάθδηε βζα πνχηδ ημ 1936 απυ ημκ Θ. Καναπάθζμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ 1953 απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ 

πςνίξ υιςξ κα οπάνλεζ δδιμζίεοζδ. Σμ 1956 ζημ πθαίζζμ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθοβήξ πεναζηένς θεδθαζίαξ απυ 

θαενακαζηαθείξ δζεκενβήεδηε δ ηεθεοηαία ακαζηαθή απυ ημκ Υν. Υνήζημο (Κμοκημφνδ, 1996-1997: 491-492). 

Σμ 1968 δδιμζζεφηδηακ μνζζιέκα επζπθέμκ αββεία ηδξ εέζδξ απυ ηδκ Αζη. Γδιαημπμφθμο ηαζ έκα αηυια ιζηνυ 

ζφκμθμ αββείςκ πνμενπυιεκμ ιάθθμκ απυ ηζξ πνχζιεξ ακαζηαθέξ, απυ ηδκ Δ. Κμοκημφνδ ιεηαβεκέζηενα. 

Ζ ανπζηεηημκζηή ζδζαζηενυηδηα ημο δεφηενμο εαθάιμο ζηδκ Α πθεονά ημο δνυιμο δεκ ηεηιδνζχκεηαζ 

επανηχξ εάκ πνμμνίγμκηακ βζα ακαημιζδέξ ή / ηαζ βζα ηαθέξ (Cavanagh and Mee, 1998: 49), ηαεχξ δεκ δζεοηνζκί-

γεηαζ ηζ εονήιαηα πενζείπακ. θμζ μζ «επζημονζημί» αοημί εάθαιμζ ήηακ ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ απυ ημοξ ηονίςξ 

ηαθζημφξ, ιε ιία ιυκμ ελαίνεζδ εηείκμο απυ ηδκ Βαιααηζά.  

Ζ ιεθέηδ ημο ιεβαθφηενμο ηιήιαημξ ηςκ αββείςκ ζοκμθζηά ηαηέδεζλε υηζ ηα πμκδνμεζδή μζηζζηζηά 

ζηεφδ ήηακ ηα θζβυηενα εκχ ηα πενζζζυηενα αββεία ήηακ απυ ηαθήξ έςξ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ πδθμφ. ηδκ ηε-

θεοηαία ακήημοκ ιυθζξ ηνία αββεία, πζεακυκ εζζδβιέκα ανβμθζηά. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ αββείςκ ήηακ πμθφ ηαθήξ 

πμζυηδηαξ. Τπενηενμφκ ηα ηθεζζηά ζπήιαηα ηαηά 70% επί ημο ζοκυθμο. Σοπμθμβζηά ηονζανπεί μ ρεοδυζημιμξ 

αιθμνέαξ ηαζ αημθμοεμφκ ημ αθάααζηνμ, δ πολίδα, δ πνυπμοξ, ημ ηφπεθθμ ηαζ μ αιθμνέαξ. Με εθάπζζηα δείβια-

ηα απακημφκ μζ ηφπμζ ημο εδθάζηνμο, ηνίςημο αθάααζηνμο, αζημφ, θεηάκδξ, θδηφεμο ηαζ ηοθζκδνζημφ ηοπέθθμο 

ιε ή πςνίξ πνμπμή (Γδιαημπμφθμο, 1968: 187-189). 

Σνία αββεία ακήημοκ ζηδκ ΤΔ ΗΗΑ, (δφμ πζεακυκ εζζδβιέκα ανβμθζηά), 14 ζηδκ ΤΔ ΗΗΒ, 14 ζηδκ ΤΔ ΗΗ-

ΗΑ1, 14 ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ2, 18 ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΒ (κέα ζπήιαηα μ αζηυξ ηαζ δ θεηάκδ) ηαζ 25 ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ1-2 (κέα ζπή-

ιαηα δ θήηοεμξ ηαζ δ μζκμπυδ) (Γδιαημπμφθμο, 1968: 193). Μεηαβεκέζηενδ ηαφηζζδ ηαζ ιεθέηδ δχδεηα αηυια 

αββείςκ, πνμενπυιεκα πζεακυηαηα απυ ηζξ πνχηεξ ακαζηαθέξ ημο κεηνμηαθείμο, πνυζεεζακ μνζζιέκα κέα ζπήια-

ηα ηαζ βναιιζηά ημζιήιαηα. Γφμ αββεία ακήημοκ ζηδκ ΤΔ ΗΗΑ (ημ έκα ιάθθμκ εζζδβιέκμ ανβμθζηυ: ηφθζηα ιε 

οπενορςιέκδ θααή), εκχ ηα οπυθμζπα 10 πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ/Β ηαζ ΗΗΗΓ θάζδ (κέα ζπήιαηα μ ζηοθμ-

εζδήξ ηναηήναξ, δ δειςηή πνυπμοξ ηαζ μ ζηαικίζημξ) (Κμοκημφνδ, 1996-1997: 506-508). Χζηυζμ, πεναζηένς 

ιεθέηδ ηδξ παναπάκς ηεναιζηήξ ηαζ μνζζιέκςκ αδδιμζίεοηςκ αηυια μζηνάηςκ ακαβκςνίγεζ ανηεηά ηδξ ΤΔ Η 

θάζδξ (Boyd, 2002: 207). 

Ζ πνήζδ ηςκ ακςηένςκ ζοζηάδςκ λεηζκάεζ ημοθάπζζημκ απυ ηδκ ΤΔ ΗΗΑ θάζδ έςξ ηαζ ηδκ ΤΔ ΗΗΗΓ2. Ζ 

αηνζαέζηενδ πνμκμθυβδζδ ηςκ ηάθςκ είκαζ αδφκαηδ ηαεχξ μζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ ήηακ ζοθδιέκμζ (Γδια-

ημπμφθμο, 1968: 192-193).  Δπζπθέμκ, δ δδιμζίεοζδ ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ ηςκ αββείςκ απυ ηδκ Γδιαημπμφ-

θμο (Γδιημπμθμφθμο, 1968) ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ηεναιζηή ζημ ζφκμθμ ηδξ, ακελανηήηςξ ανπαζμθμβζημφ context, 

αηυια ηαζ βζα ηα 30 αββεία ημο αζφθδημο ηθΒ ηδξ Αβίαξ Σνζάδαξ, πμο δεκ είκαζ ζαθέξ πμζα αηνζαχξ είκαζ (αάζεζ 

ηδξ ανίειδζδξ εονεηδνίμο ιε ημκ μπμίμ εηηίεεκηαζ ζημ Μμοζείμ πάνηδξ). 

 

Α33       Αγία Σξηάδα 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Υςνζυ Αβίαξ Σνζάδαξ, 500ι. Ν ηδξ Μεβάθδξ πδθζάξ ηαζ ΒΑ ημο πανεηηθδζζμφ ημο Αβίμο Ακηνέα, 

ζημ Γ άηνμ ηδξ πεδζάδαξ Βάηζηα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 145. 

ΤΔΥ: Πζεακυξ εαθαιμεζδήξ ηάθμξ: πδθαζχδεξ άκμζβια ιε είζμδμ θναβιέκδ απυ θίεμοξ. Κεναιζηή (απυ ηζξ ακε-

ζηαιιέκεξ επζπχζεζξ) υιμζα ιε άθθςκ ΤΔ εέζεςκ ηδξ Λαηςκίαξ.  

Σσόλιο: Ζ ζςζηζηή ακαζηαθή (ακαθένεηαζ ςξ εηζηαθή πδβαδζμφ) δεκ μθμηθδνχεδηε θυβς επζηζκδοκυηδηαξ ηα-

ηάπηςζδξ ηςκ ημζπςιάηςκ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΔ ΘΔΔΗ 

 

Δπξύηεξε πεξηνρή θνηιάδαο Δπξώηα 

Δ1      Βέικηλα: Γηάλλαθαο 

οκη.: (028E / 751N) 

Γεςβναθία: Γ ηδξ εέζδξ Βέθιζκα: Κακαθάηζ, ζε παιδθυηενμ ορυιεηνμ. Άθθεξ μκμιαζίεξ «Γζακκυθαη-

ηα», «Άβζμξ Ηςάκκδξ». 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 125. ηασκπάμοεν, 1973: 175. Hope Simpson and Dickinson, 

1979: 123. Cavanagh and Mee, 1998: 38. 

ΜΔΥ: Σαθέξ ζε πίεμοξ. Απμηαθφθεδηακ έπεζηα απυ δζάανςζδ ημο εδάθμοξ. Ανπζηά είπακ παναηηδνζζηεί ςξ 

ιοηδκασηέξ. ςζηζηή ακαζηαθή ζηδ εέζδ ημ 1973 ηαηέδεζλε υηζ απμηεθμφζακ ηιήια βεςιεηνζημφ κε-

ηνμηαθείμο, υιςξ  μζ Hope Simpson and Dickinson 1979 ηαζ Cavanagh and Mee 1998 ηζξ εκηάζζμοκ 

ζηδκ ΜΔΥ. 

ΤΔΥ: ζηναηα απυ ηφθζηεξ ηαζ ζηφθμοξ.  

 

Δ2      Βέικηλα: Καλαιάθη 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Όρςια ζηα υνζα ηςκ κυιςκ Λαηςκίαξ ηαζ Ανηαδίαξ, ζημ Β άηνμ ηδξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 125. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 123. 

ΤΔΥ: ζηναηα ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηεναιζηήξ ηαζ πμζυηδηα μρζακμφ. 

Σσόλιο: ηδ Ν ηαζ ΝΓ πθαβζά θίβα απμθεπίζιαηα μρζακμφ ιαγί ιε πνχζιδξ πνμκμθμβίαξ, υπςξ ακαθένεηαζ, υ-

ζηναηα. Οναηά θείρακα ηείπμοξ εθθδκζζηζηχκ ηαζ ιεζαζςκζηχκ πνυκςκ. 

 

Δ3      Πειιάλα: Σξππόξξαρε 

οκη.: - 

Γεςβναθία: Μζηνυξ θυθμξ, 400ι. Α απυ ηδ εέζδ Πεθθάκα: πδθζέξ. 

Βζαθζμβναθία: πονυπμοθμξ, 1982-1983: 115. Boyd, 2002: 195. Catling, 2009: 455. 

Δζηυκεξ: 41. 

ΤΔΥ: Λαλεοημί εαθαιμεζδείξ ηάθμζ, άβκςζημξ μ αηνζαήξ ανζειυξ ημοξ.  

 

Δ4      Βαζάξαο: Κακάξη 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Α υπεδ νέιαημξ Καιάνζ, Ν ηδξ εηηθδζίαξ ηδξ Εςμδυπμο Πδβήξ, ζηδκ πενζμπή Βαζάναξ ημο Γ Πάν-

κςκα. 

Βζαθζμβναθία: Εαααμφ, 2010: 94-95. 

ΜΔΥ: Κζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ, οπεκδεδοιέκμξ ιε ηάεεηα ημπμεεηδιέκεξ θίεζκεξ πθάηεξ. 

Σσόλιο: Δκημπίζηδηε ηαηεζηναιιέκμξ έπεζηα απυ ηαημθίζεδζδ, απυ ηα πχιαηα ηδξ μπμίαξ ζοθθέπεδηε ΜΔ υ-

ζηναηα αιαονυπνςιδξ, ιζιήζδξ βηνίγαξ ιζκοεζαηήξ ηαζ πμκδνμεζδμφξ ηεναιζηήξ ιε ιαζημεζδείξ απμ-

θφζεζξ. 

 

Ε5-Ε67: The Laconia Rural Project: Πνυηεζηαζ βζα επζθακεζαηυ πνυβναιια, ηδξ πενζυδμο 1983-1989, ιε ζηυπμ 

ηδ ιεθέηδ ηδξ δζαπνμκζηήξ ελέθζλδξ ηςκ αβνμηζηχκ μζηζζιχκ ζηδ Λαηςκία, απυ ηδκ πνμσζημνζηή έςξ 

ηαζ ηδκ μεςιακζηή πενίμδμ. ε ζοκμθζηή έηηαζδ πενίπμο 70 πθι.2 εκημπίζηδηακ 420 εέζεζξ απυ ηδκ ΝΛ 

έςξ ηαζ ηδκ Οεςιακζηή πενίμδμ. 

Γεςβναθία: ηα Α/ΒΑ ηδξ πάνηδξ, απυ ηδκ Α υπεδ ημο Δονχηα έςξ ηδκ διζμνεζκή πενζμπή ημο Πάνκςκα. 
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Δ5      C128 

οκη.: (0927/2300) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 331. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ6      B111 (Άγηνο Κσλζηαληίλνο) 

οκη.: (0775/2255) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 325. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

E7      Β123 (Πεηξάισλα) 

οκη.: (0717/2175) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 329. 

ΜΔΥ: Κεναιζηή (υζηναηα oatmeal ιζκςίγμκηα). 

 

Δ8      C126 (Λίκλεο) 

οκη.: (0892/2206) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 331. 

Όπανλδ φζηενδξ ΝΛ. 

ΠΔΥ: ΠΔ Η-ΗΗ ηεναιζηή. 

 

Δ9      C131 

οκη.: (0975/2219) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 331. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή (εκημπίζηδηε ηαζ ηειάπζμ παθημφ, 

δεκ είκαζ ζαθέξ εάκ πνμκμθμβείηαζ ζηδκ ΠΔΥ). 

 

Δ10      G154 

οκη.: (0905/2005) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 350. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ11      H45 (Γειαδάξη) 

οκη.: (0589/1716) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 355-356. 

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή ηαζ εναφζια βοκαζηείμο ΤΔ εζδς-

θίμο. 

 

Δ12      K249 

οκη.: (0940/1782) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 370. 

ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ: Κεναιζηή. 

 

Δ13      K414 

οκη.: (1025/1715) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 374. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ14      K515 

οκη.: (0930/1683) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 375-377. 

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ15      L400 (Άγηνη Πάληεο) 

οκη.: (1162/1705) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 379. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ16      P285 (Παληά) 

οκη.: (1259/1688) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 397. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ17      P262 

οκη.: (1226/1660) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 399. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ18      P263 

οκη.: (1222/1655) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 398. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή, ιοθυθζεμξ, μρζακυξ. 

 

Δ19      P267 

οκη.: (1208/1633) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 400. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ20      N312 

οκη.: (1131/1638) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 393. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή. 

 

Δ21      N413 (Σζάθσλα) 

οκη.: (0938/1600) 
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Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 391. 

ΜΔΥ: ΜΔ ΗΗ-ΗΗΗ ηεναιζηή. 

ΤΔΥ: ΤΔ Η-ΗΗ ηεναιζηή. 

ΔΠΥ: Ορζακυξ. 

 

Δ22      P284 (Άγηνο σηήξαο) 

οκη.: (1223/1632) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 399. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή, ιοθυθζεμξ, μρζακυξ. 

 

Δ23      P405 (σηήξαο) 

οκη.: (1236/1608) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 399. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ24      N333 (Ράρε Γεσξγάθε) 

οκη.: (1112/1555) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 394. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή. 

 

Δ25      P269 (αξί Καηαξάρη) 

οκη.: (1235/1558) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 400. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ26      S434 (Φνπξλάξα) 

οκη.: (1469/1489) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 418. 

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ27      S478 

οκη.: (1466/1458) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 418. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή. 

ΜΔΥ: ΜΔ ΗΗΗ ηεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ28      S474 (Άγηνο Θεόδσξνο) 

οκη.: (1467/1451) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 418. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ29      M357 (Αθεζηνύ) 

οκη.: (0893/1416) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 383. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ30      M322 

οκη.: (0933/1421) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 382. 

ΜΔΥ: ΜΔ ΗΗ-ΗΗΗ ηεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ31      R289 

οκη.: (1270/1473) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 407. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή, ιοθυθζεμξ, μρζακυξ. 

 

Δ32      S448 

οκη.: (1365/1474) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 416. 

ΠΔΥ: ΠΔ ηεναιζηή, πονζηυθζεμξ, μρζακυξ. 

 

Δ33      U492 

οκη.: (1650/1365) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 426. 

ΠΔΥ: ΠΔ; ηεναιζηή. 

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

ΔΠΥ: Ορζακυξ. 

 

Δ34      S459 

οκη.: (1387/1449) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 417. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ35      N191 

οκη.: (1147/1384) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 397. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή. 

ΜΔΥ: ΜΔ ΗΗΗ ηεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

ΔΠΥ: Ορζακυξ. 

 

Δ36      M349 

οκη.: (0920/1290) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 388. 

ΜΔΥ: ΜΔ ΗΗΗ ηεναιζηή. 

ΤΔΥ: ΤΔ ΗΗΗ ηεναιζηή. 
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Δ37      R426 

οκη.: (1282/1350) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 409. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ38      R424 

οκη.: (1378/1391) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 412. 

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηεναιζηή. 

 

Δ39      R280 (Λπθνθέθαια) 

οκη.: (1327/1359) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 411. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή.  

 

Δ40      R287 

οκη.: (1291/1345) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 409. 

ΠΔΥ: ΠΔ ηεναιζηή, ιοθυθζεμξ, μρζακυξ. 

 

Δ41      R291 

οκη.: (1370/1369) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 413. 

ΜΔΥ: ΜΔ ΗΗ-ΗΗΗ ηεναιζηή. 

ΤΔΥ: ΤΔ ΗΗΗ ηεναιζηή. 

 

Δ42      R292 

οκη.: (13671362) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 413. 

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ43      R425 

οκη.: (1364/1378) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 412. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ44      R428 

οκη.: (1307/1322) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 410. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, ιοθυθζεμζ, ζθμκδφθζα, αβκφεεξ, 

βμοδζά, μρζακυξ. 

 

Δ45      R529 

οκη.: (1321/1301) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 410. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ46      R462 

οκη.: (1417/1302) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 414. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή, ηαθέ πονζηυθζεμξ. 

 

Δ47     R3012 (Αθάλεο) 

οκη.: (1212/1296) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 409. 

ΠΔΥ: ΠΔ Η;-ΗΗ ηεναιζηή, ιοθυθζεμξ, μρζακυξ. 

 

Δ48      R457 

οκη.: (1385/1335) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 413-414. 

ΜΔΥ: ΜΔ ΗΗ-ΗΗΗ ηεναιζηή. 

 

Δ49      R3025 (Σζηιηώηνπ) 

οκη.: (1328/1085) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 415.  

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ50      P261 

οκη.: (1228/1650) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 398. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ51      U3000 

οκη.: (1634/1333) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 426. 

ΠΔΥ: ΠΔ; ηεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ52      U500 (Ατ Ληάο) 

οκη.: (1531/1284) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 435-436. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, ιοθυθζεμξ, μρζακυξ. 

 

Δ53      U502 

οκη.: (1514/1276) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 436. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, μρζακυξ. 
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Δ54      U501 

οκη.: (1536/1262) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 436. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ55      U520 

οκη.: (1535/1238) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 436-437. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

ΔΠΥ: Μοθυθζεμξ, μρζακυξ. 

 

Δ56      U490 (Παλαγηά Υξπζαθηώηηζζα) 

οκη.: (1578/1261) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 428-429. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: ΤΔ ΗΗΗ ηεναιζηή. 

 

Δ57      U532 

οκη.: (1609/1257) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 432. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ58      U514 (Μέγα Πεγάδη) 

οκη.: (1594/1234) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 432. 

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: ΤΔ ΗΗΗ ηεναιζηή. 

 

Δ59      U504 

οκη.: (1534/1279) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 437. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ60      U3001 (Παιαίθαζηξν) 

οκη.: (249E / 519N), (1655/1210) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, πενίπμο 2,5πθι. Ν ημο πςνζμφ 

Υνφζαθα. Άθθδ μκμιαζία «Άβζμξ Νζηυθαμξ». 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 

1960: 82-83. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 

111. Renard, 1995: 82. Banou, 1996: 44. Shipley, 

2002: 432. 

ΠΔΥ: Άθεμκδ ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή, μρζακυξ. 

 

Δ61      U3022 

οκη.: (1647/1129) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 435. 

ΠΔΥ: ΠΔ; ηεναιζηή, ιοθυθζεμξ, μρζακυξ. 

 

Δ62      U3002 

οκη.: (1434/1122) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 437. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ63      Μελειάην - ΝΑ ιόθνο 

οκη.: (0937/1090) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, ΝΑ ηδξ εέζδξ Μεκεθάζμ (πενζ-

μπή Δ, Laconia Rural Project). 

Βζαθζμβναθία: Banou, 1996: 76. Cavanagh and 

Crouwel, 2002: 145. Shipley, 2002: 404. 

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

ΤΔΥ: Πζεακμί εαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ. 

 

Δ64      Μελειάην - Ν ιόθνο 

οκη.: (0922/1061) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, Ν ηδξ εέζδξ Μεκεθάζμ (πενζμπή 

K, Laconia Rural Project). 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 1996: 404. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ65      Q3009 (Μειαζξία) 

οκη.: (1330/0866) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 406-407. 

ΤΔΥ: ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηεναιζηή. 

 

Δ66      U3006 

οκη.: (2033/0863) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 438. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 

ΜΔΥ: ΜΔ; ηεναιζηή. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή. 

 

Δ67      U3005 

οκη.: (2033/0844) 

Βζαθζμβναθία: Shipley, 2002: 439. 

ΠΔΥ: Κεναιζηή. 
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Δ68      Γθνξηηζά: Λαηλά 

οκη.: (300E / 450N) 

Γεςβναθία: Μζηνυξ θυθμξ ζηδκ πενζμπή Λαζκά, 1-2πθι. πενίπμο ΝΑ ηδξ Γημνζηζάξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 83. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 111. Γδιαημπμφ-

θμο, 1982: 113. Renard, 1995: 82-83. Banou, 1996: 45. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ ηεναιζηή, έκα εναφζια γςυιμνθμο εζδςθίμο. 

ΜΔΥ: ζηναηα ιζιήζεςκ βηνζ ηαζ ηίηνζκδξ ιζκοαηήξ ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: Άθεμκα υζηναηα ΤΔ Η-ΗΗΗ, ηονίςξ ηδξ ΗΗΗΒ ηαζ ίζςξ μνζζιέκα ηδξ ΗΗΗΓ πνχζιδξ. 

ΔΠΥ: Απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

Σσόλιο: Ακαθένμκηαζ πθδνμθμνίεξ απυ κηυπζμοξ βζα ηδκ φπανλδ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ ζε βεζημκζηή πενζμπή 

(Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 83). 

 

Δ69      Γνύλαξνη 

οκη.:  - 

Γεςβναθία: Ν ημο πςνζμφ Γμφκανμζ, πθδζίμκ ηδξ πάνηδξ. Άθθδ μκμιαζία ημο πςνζμφ «Γμφκανδξ». 

Βζαθζμβναθία: Εαααμφ, 2010: 95. 

ΜΔΥ: ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η ηάκεανμξ απυ εζςηενζηυ ηζαςηζυζπδιμο ηάθμο ιε ιία ηαθή εκήθζηα. Σμ αββείμ παναδυεδηε 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαηαζηεοήξ οδναβςβείμο ημ 1966. 

 

Δ70      Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή - ΒΓ ιόθνο 33 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Λυθμξ ζηα ΒΓ ηδξ εέζδξ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή. 

Βζαθζμβναθία: Banou, 1996: 76-77. 1996-1997: 19. 

Δζηυκεξ: 84. 

ΤΔΥ: Πζεακμί εαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ. 

 

Δ71      Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή - ΝΑ ιόθνο 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Λμθίζημξ, 150ι. Ν/ΝΑ ηδξ εέζδξ Αιοηθαίμ: Αβία Κονζαηή ηαζ 100ι. Γ ημο αβνμηζημφ δνυιμο πνμξ 

ημ πςνζυ Βαθεζυ, ζηζξ Α οπχνεζεξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 76. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 108. 

ΜΔΥ: ζηναηα πίεμο ηαζ ακενχπζκα ζηεθεηζηά ηαηάθμζπα πμο ενιδκεφηδηακ ςξ ΜΔ εβποηνζζιυξ. 

 

Δ72      Ράρεο 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Λυθμξ ζηα ΒΓ ηδξ εέζδξ Βαθεζυ. 

Βζαθζμβναθία: Banou, 1996: 77. 1996-1997: 19. 

Δζηυκεξ: 84. 

ΤΔΥ: Πζεακμί εαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ. 

 

 

                                                 
33 Οζ εέζεζξ Δ70-Δ74 αθμνμφκ θαλεφιαηα ζε πθαβζέξ θυθςκ ή μπέξ ζημ έδαθμξ πμο απμηαθφπημοκ θίεμοξ ηαζ οπυβεζα πάζιαηα, 

πζεακυκ εκδείλεζξ απυ ζηυιζα ηαζ δνυιμοξ ηάθςκ (Banou, 1996-1997: 19). 
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Δ73      Βαθεηό - ΒΓ ιόθνο 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: 300ι. ΒΓ ηδξ εέζδξ Βαθεζυ. 

Βζαθζμβναθία: Banou, 1996-1997: 19. 

Δζηυκεξ: 84. 

ΤΔΥ: Πζεακμί εαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ. 

 

Δ74      Σζαξθαιέηθα 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: 500ι. ζηα Γ ηδξ εέζδξ Βαθεζυ. 

Βζαθζμβναθία: Banou, 1996: 77-78. 1996-1997: 19. 

Δζηυκεξ: 84. 

ΤΔΥ: Πζεακμί εαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ.  

 

Δ75      θνύξα: Άγηνο Γεώξγηνο 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Φδθυξ θυθμξ ζημ ιέζμ ιζηνήξ πεδζάδαξ, πενίπμο 500ι. απυ ηδκ Α υπεδ ημο Δονχηα, ζηα Ν/ΝΑ ημο 

ζφβπνμκμο πςνζμφ ημφνα. 

Βζαθζμβναθία: Μπάκμο, 1996-1997: 25. Banou, 1996: 78-79. 1999: 63, 70-71. 2000: 179. 2009: 77-84. 

Δζηυκεξ: 106. 

ΠΔΥ: Άθεμκα υζηναηα απυ θζάθεξ ηονίςξ ηςκ ΠΔ Η-ΗΗ, ΗΗ θάζεςκ ηαζ έκα απυ ΠΔ ΗΗΗ πνυπμο, light-on-dark.  

ΜΔΥ: Γφμ υζηναηα ιζκοαηήξ ηεναιζηήξ.  

ΤΔΥ: Άθεμκα υζηναηα ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗΒ/ΗΗΗΓ πνχζιδξ ηεναιζηήξ. 

 

Δ76      θνύξα: Άγηνο Γεώξγηνο - Γ 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: 200ι. Γ ηδξ εέζδξ ημφνα: Άβζμξ Γεχνβζμξ (Δ75). 

Βζαθζμβναθία: Μπάκμο, 1996-1997: 25. 

ΤΔΥ: Δκδείλεζξ πζεακχκ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ (ΤΔ ΗΗΗΑ-Β υζηναηα ημκηά ή ηαζ πάκς ζε πνυπεζνα ηαθοιιέκμοξ 

θάηημοξ). 

 

Δ77      Βνπλό Παλαγηάο 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Λυθμξ ιε ηνεζξ ημνοθέξ, 400ι. πενίπμο απυ ηδκ Α υπεδ ημο Δονχηα, πενίπμο 2πθι. Α/ΝΑ ημο ζφβ-

πνμκμο πςνζμφ ημφνα ηαζ 300ι. Ν ηδξ εέζδξ ημφνα: Άβζμξ Γεχνβζμξ (Δ75). 

Βζαθζμβναθία: Μπάκμο, 1996-1997: 24. Banou, 1996: 79-80. 1999: 65, 72-73. 2000: 181. 2009: 77-84. 

Δζηυκεξ: 106. 

Όπανλδ ΝΛ. 

ΠΔΥ: Πμθθά υζηναηα ηςκ ΠΔ Η-ΗΗ, ΗΗ θάζεςκ (υπςξ θζάθεξ, ιζηνυξ πζεαιθμνέαξ η.ά ηθεζζηά αββεία) ηαεχξ ηαζ 

έκα light-on-dark ηηρ ΠΔ ΗΗΗ. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζηδ δεφηενδ ημνοθή. 

ΜΔΥ: ζηναηα ιζκοαηήξ ηαζ αιαονυπνςιδξ ηεναιζηήξ, έκα «ιζκςίγμκ», ηονίςξ ζηδ δεφηενδ ημνοθή. 

ΤΔΥ: ζηναηα ΤΔ Η-ΗΗΑ (έκα υζηναημ “Oatmeal Minoanising” ιε πανάθθδθα ζημκ Άβζμ ηέθακμ ηαζ ζηδκ επζ-

θακεζαηή εέζδ U3001 (Παθαζυηαζηνμ)) έςξ ΤΔ ΗΗΗΓ πνχζιδ. Σα πενζζζυηενα ακήημοκ ζηδκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β 

θάζδ. 
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Δ78      Γεξάθη: Λεσδαθηαλάθε 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: πήθαζμ ζημ μζη. Π. Λεςδαηζακάηδ εκηυξ ημο μζηζζιμφ Γεναηίμο, ζηζξ Γ οπχνεζεξ ημο Πάνκςκα. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 15. 

Δζηυκεξ: 1. 

ΤΔΥ: Μοηδκασηά υζηναηα ηαζ έκα αηέναζμ ηνίςημ αθάααζηνμ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ-Γ πνχζιδξ (πανάθθδθμ ημο αθάαα-

ζηνμο ζηδκ ηφνμ). 

 

Δ79      Άγηνο Βαζίιεηνο - Ν ιόθνο 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Υαιδθυ έλανια, 1 πθι. Ν ηδξ εέζδξ Άβζμξ Βαζίθεζμξ (Α14). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope-Hope Simpson, 1960: 81. 

ΤΔΥ: Γφμ ηοηθζηά θαλεφιαηα, δζάι. πενίπμο 2,50ι., πζεακά ηαηάθμζπα εαθαιμεζδχκ ηάθςκ. 

 

Δ80      Βξνληακάο: Άγ. Γεώξγηνο 

οκη.: (335E / 367N) 

Γεςβναθία: Υαιδθυξ θυθμξ ζηδκ άηνδ ιζηνήξ πεδζάδαξ ζηα Α ημο Δονχηα, θζβυηενμ απυ 2πθι. Γ ημο πςνζμφ 

Βνμκηαιάξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 83-85. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 111-112. 

Banou, 1996: 45. 

ΤΔΥ: ζηναηα απυ πίεμοξ ηαζ ηφθζηεξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗA-B θάζδξ. 

 

Δ81      πήιαην Αιεπνρσξίνπ 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: πήθαζμ, ημκηά ζηα ζπδθαία Κμοαεθέζσηδ Α‟ ηαζ Β‟. Γεκ έπεζ μκμιαζία. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 15. 

Δζηυκεξ: 1. 

ΤΔΥ: Λίβα υζηναηα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ. 

 

Δ82      Άξλα: Γέξαθαο 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: ε πμθφ ημκηζκή απυζηαζδ, ζηα Β/ΒΑ, απυ ηδκ εέζδ Άνκα: Ανηίκα (Α18). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 128-129. 

ΤΔΥ: Ίπκδ δφμ εμθςηχκ ίζςξ ηάθςκ, ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ απυ εηείκςκ ηδξ εέζδξ Άνκα: Ανηίκα (Α18). 

 

Δ83      Άξλα: Παηδνύιηα 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, ζηα Α ημο ηθ.Σζμφκηα ηδξ εέζδξ Άνκα: Ανηίκα (Α18). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 128-129. 

ΤΔΥ: ζηναηα απυ ηφθζηεξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ ηαζ άθεμκςκ πμκδνμεζδχκ αββείςκ (πίεμζ ηαζ ιεβάθμζ ζηφθμζ), ζηδ 

Γ πθαβζά. 

 

Δ84      Απίδηα 

οκη.: (469E / 286N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ ζηα NΓ ημο πςνζμφ Απίδζα.  
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Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 86-87. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 116. Γδιαημ-

πμφθμο, 1982: 109. Renard, 1995: 83. Banou, 1996:46-47. 

Όπανλδ ΝΛ. 

ΠΔΥ: Δθάπζζηα ΠΔ ΗΗ υζηναηα.  

ΜΔΥ: ζηναηα βηνζ ιζκοαηήξ, πμκδνυημηηδξ ηίηνζκδξ ιζκοαηήξ ηαζ αιαονυπνςιδξ ηεναιζηήξ.  

ΤΔΥ: Γφμ υζηναηα ηδξ ΤΔ ΗΗ θάζδξ, ανηεηά ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ2 ηαζ ιενζηά ηδξ πνχζιδξ ΤΔ ΗΗΗΓ. 

 

Δ85      Γθαγθάληα 

οκη.: (518E / 228N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ ηάης απυ ημ ιμκαζηήνζ Γηαβηάκζα, Β ηςκ Μμθάςκ ζημ δνυιμ πνμξ ηα Απίδζα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 139. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 116. Renard, 

1995: 88. Banou, 1996: 63-64. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

ΜΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ (δζαηνίκεηαζ έκα επςθπό-επί-ζκοηεινού). 

ΤΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ (δζαηνίκεηαζ έκα εναφζια ΤΔ ΗΗΗΒ ζηφθμο), εναφζια απυ θίεζκμ πέθεηο πζεακυκ ηδξ 

ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ. 

Σσόλιο: ηα ορδθυηενα ηιήιαηα ημο θυθμο οπάνπμοκ ίπκδ θίεζκδξ ηαηαζηεοήξ ίζςξ απυ ηείπμξ. ημ ιέζμκ πενί-

πμο ηδξ Γ πθαβζάξ ίπκδ απυ δφμ ηαηεζηναιιέκμοξ ηαζ ζοθδιέκμοξ εαθαιμεζδείξ ηάθμοξ. 

 

Δ86      Φίιεζη 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Πενζμπή Φζθδζζμφ ζηδκ πεδζάδα ημο Έθμοξ. 

Βζαθζμβναθία: Θέιμξ, 2007: 462 ηαζ οπμζ. 34. 

ΠΔΥ: Μία ηνίςηδ πολίδα (πανάδμζδ πζεακυκ απυ ΠΔ ηάθμ). 

 

Δ87      Πεξηζηέξη: όιαθνη - Γ ιόθνη 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Λυθμζ Γ ηδξ εέζδξ Πενζζηένζ: υθαημζ (Α20). 

Βζαθζμβναθία: Θέιμξ, 2007: 462. Morgan, 2008: 36. 

ΤΔΥ: Μοηδκασηά υζηναηα. 

 

Δ88      Πεξηζηέξη - Ν ιόθνη 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Γφμ παιδθμί θυθμζ Ν ηδξ εέζδξ Πενζζηένζ: υθαημζ (Α20). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 92-93. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ, ηονίςξ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. 

 

Δ89      Βιαρηώηεο: Κνθθηλάδηα -Β ιόθνο 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, πενίπμο 200ι. Β ηδξ εέζδξ Βθαπζχηδ: Κμηηζκάδζα (Δ90). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 92. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 114.  Renard, 1995: 

85. 

ΠΔΥ: ζηναηα ΠΔ ΗΗ ηεναιζηήξ. 
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Δ90      Βιαρηώηεο: Κνθθηλάδηα 

οκη.: (383E / 274N) 

Γεςβναθία: Μεβάθμξ θυθμξ ιε ενοενή βδ, 1 πθι. ΒΓ ημο πςνζμφ Βθαπζχηδ, ζηα δελζά ημο δνυιμο πνμξ ημ πςνζυ 

Μονηζά. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 92. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 114. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ. 

 

Δ91      Βιαρηώηεο: Κνθθηλάδηα - Γ έμαξκα 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Υαιδθυ έλανια, Γ ηδξ εέζδξ Βθαπζχηδ: Κμηηζκάδζα (Δ90). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 92. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 114. Banou, 1996: 

55. 

ΤΔΥ: Γφμ ιεβάθμζ θάηημζ μζ μπμίμζ ενιδκεφηδηακ ςξ απμιεζκάνζα εαθαιμεζδχκ ηάθςκ. 

 

Δ92      Βιαρηώηεο: Λάθθα 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: ηδ Β πθεονά ημο πςνζμφ Βθαπζχηδ. 

Βζαθζμβναθία: Θέιμξ, 2007: 457. 

ΠΔΥ: ζηναηα απυ θζάθεξ ηαζ ζαθηζζένεξ ηφπμο Light Painted ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. 

 

Δ93      Βιαρηώηεο 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Θέζδ ημκηά ζε ζφβπνμκδ αβνμζηία, ΝΑ απυ ημ πςνζυ Βθαπζχηδ, ζηα ανζζηενά ημο δνυιμο πνμξ ημ 

πςνζυ Αζηένζ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 92. 

ΤΔΥ: ζηναηα ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ. 

 

Δ94      θάια: Αλεκόκπινο 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, Ν ημο πςνζμφ Πενζζηένζ, ζηδκ Α υπεδ ημο Δονχηα. ημοξ πνυπμδεξ ημο θυθμο οπάνπεζ αογα-

κηζκή εηηθδζία ημο Αβίμο Γεςνβίμο ή Πακδβονίζηνα. 

Βζαθζμβναθία: Θέιμξ, 2007: 463. 

ΠΔΥ: ζηναηα απυ θζάθεξ. 

ΤΔΥ: Μοηδκασηά υζηναηα (έκα απυ ορίπμδδ ηφθζηα). 

 

Δ95      θάια: Άγηνο Νηθόιανο 

οκη.: (344E / 259N) 

Γεςβναθία: Μζηνυξ θυθμξ ιε ενείπζα πανεηηθδζζμφ ημο Αβίμο Νζηυθαμο, Γ ημο πςνζμφ ηάθα, ημκηά ζηζξ πδβέξ 

ημο Βαζζθμπυηαιμο. Άθθδ μκμιαζία «μονμφηθα». 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 94-95. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 114. Banou, 

1996: 53-54. Θέιμξ, 2007: 456-457. 

ΜΔΥ: Έκα υζηναημ επςθπό-επί-ζκοηεινού ίζςξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ. 

ΤΔΥ: Κεναιζηή ηονίςξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ. 
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Δ96      θάια: Άγηνο Ησάλλεο 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Μζηνυ επίπεδμ έλανια ζε θμθχδδ πενζμπή, ημκηά ζημ πανεηηθήζζ ημο Αβίμο Ηςάκκδ, ζημ δνυιμ 

πάνηδξ-ηάθαξ, Γ ηδξ βέθοναξ ημο Βαζζθμπυηαιμο. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 95. Banou, 1996:53. 

ΤΔΥ: Λίβδ ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β. 

 

Δ97      Λέθαο: Παλαγηώηεο 

οκη.: (316E / 256N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ ζηδκ πενζμπή Λέηαξ, ιε ενείπζα αβνμζηίαξ κεχηενςκ πνυκςκ ζηδκ ημνοθή ημο, 3 πθι. Γ απυ 

ημ πςνζυ ηάθα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 95-97. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 113. Renard, 

1995: 84. Banou, 1996: 51-53. Hope Simpson and Hagel, 2006: 49. 

Δζηυκεξ: 139. 

ΠΔΥ: ζηναηα ΠΔ ΗΗ ηφπςκ, θίβα ιε εβπάναηηδ δζαηυζιδζδ. 

ΜΔΥ: Σέζζενα υζηναηα (ηνία απμιζιήζδ βηνζ ιζκοαηήξ ηαζ έκα αιαονυπνςιδξ). 

ΤΔΥ: Άθεμκα υζηναηα ΤΔ ΗΗΗ ηεναιζηήξ (ηονίςξ ΤΔ ΗΗΗΒ), έκα εζδχθζμ βοκαζηείαξ ιμνθήξ πζεακυκ πνχζιμο ΤΔ 

ΗΗΗΑ1ηφπμο.  

Σσόλιο: ε μνζζιέκα ζδιεία ημο θυθμο είκαζ μναηά ίπκδ δφμ πενζιεηνζηχκ ηεζπχκ, πάπ. έςξ ηαζ 3ι. ιε πζεακή 

πνμκμθυβδζδ ηδκ Μοηδκασηή επμπή. 

ΔΠΥ: Θναφζιαηα ιοθυθζεςκ, απμθεπίζιαηα μρζακμφ, μπηχ ηειάπζα Lapis Lacedaemonious. 

 

Δ98      Λέθαο: ηεθάληα 

οκη.: (318E / 247N) 

Γεςβναθία: Υαιδθυ φρςια, 200ι. πενίπμο απυ ηδκ εέζδ Λέηαξ: Πακαβζχηδξ (Δ98), ΝΓ ημο δνυιμο απυ ημ πς-

νζυ ηεθάκζα πνμξ ηδκ πεδζάδα ημο Έθμοξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 97.  

Δζηυκεξ: 139. 

ΜΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: ζηναηα ΤΔ ΗΗΗ ηεναιζηήξ. 

ΔΠΥ: Σνεζξ ιεβάθμζ θάηημζ ζηζξ πθεονέξ ηςκ μπμίςκ ήηακ ειθακείξ ημίπμζ απυ θίεμοξ ηαζ πθίκεμοξ. 

 

Δ99      Ξεξνλήζη 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Υαιδθυ φρςια 2 πθι. Γ/ΝΓ ηδξ ηάθαξ, ζηα ανζζηενά ημο δνυιμο ηάθαξ-πάνηδξ. Άθθδ μκμιαζία 

«Μαναεμκήζζ». 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 95. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 113-114. Γδιαημ-

πμφθμο, 1982: 111. Renard, 1995: 84-85. Banou, 1996:53. Θέιμξ, 2007: 456. 

ΠΔΥ: ζηναηα απυ ΠΔ ΗΗ ζαθηζζένεξ ηαζ θζάθεξ, μνζζιέκεξ ηεναιζηήξ Urfirnis. 

ΜΔΥ: Γφμ υζηναηα βηνζ ιζκοαηήξ ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: Μμκυπνςιεξ ηφθζηεξ, ζηφθμζ ορίπμδμζ ηαζ ιδ, ηςκ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζεςκ, μνζζιέκμζ ίζςξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ. 
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Δ100      Λέθαο 

οκη.: (318E / 247N) 

Γεςβναθία: Ο κμηζυηενμξ θυθμξ ηδξ πενζμπήξ ζηα Γ υνζα ηδξ πεδζάδαξ ημο Έθμοξ. Ζ επζθακεζαηή ηεναιζηή ζοκε-

πίγεζ ζηδ θμθχδδ πενζμπή, Ν απυ ημκ θυθμ Λέηα: Πακαβζχηδ (Δ97).  

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 97. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 113/ 

Δζηυκεξ: 139. 

Όπανλδ ίζςξ ΝΛ. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ υζηναηα (μνζζιέκα Urfirnis ηαζ ηίηνζκδξ ηοθζδςηήξ ηεναιζηήξ). 

ΜΔΥ: ζηναηα βηνζ ιζκοαηήξ ηεναιζηήξ ηαζ απμιζιήζεςκ ηδξ. 

ΤΔΥ: Γφμ υζηναηα ορίπμδςκ ζηφθςκ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ. 

ΔΠΥ: Σειάπζα μρζακμφ, έκηεηα απυ Lapis Lacedaemonious, εναφζιαηα ιοθυθζεςκ ηαζ βμοδζχκ. 

 

Δ101      Άγηνο ηέθαλνο - ΝΓ έμαξκα 

οκη.:    - 

Γεςβναθία: Βναπχδεξ έλανια, ζηα ΝΓ ηδξ εέζδξ Άβζμξ ηέθακμξ (Α23), ημκηά ζηδ ζδιενζκή αηημβναιιή. 

Βζαθζμβναθία: Taylour and Janko, 2008: 143-144. 

ΤΔΥ: Πζεακυ κεηνμηαθείμ εαθαιμεζδχκ ιοηδκασηχκ ηάθςκ. 

 

Δ102      Λάγηνλ 

οκη.: (281E / 225N) 

Γεςβναθία: Μζηνυξ θυθμξ, πενίπμο 1πθι. Ν/ΝΑ ημο πςνζμφ Λάβζμο. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 105. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 112. Renard, 

1995: 86. Banou, 1996: 48. 

Δζηυκεξ: 139. 

ΠΔΥ: Δθάπζζηα υζηναηα απυ ζαθηζζένεξ ηαζ θζάθεξ ιε πυδζ ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. 

ΤΔΥ: Γφμ υζηναηα ΤΔ ΗΗΗΑ-Β, απυ ηφθζηα ηαζ ιεβάθμ πζεαιθμνέα, ακηίζημζπα. 

 

Δ103      Αζηέξη - Β ιόθνο 

οκη.: (409E / 254N) 

Γεςβναθία: Υαιδθυξ θυθμξ 2 πθι. Β απυ ηδ εέζδ Αζηένζ: Καναμφζζ (Α22). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 92. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 115. Banou, 1996: 

55-56. Θέιμξ, 2007: 458. 

Όπανλδ ΝΛ. 

ΤΔΥ: Μοηδκασηά υζηναηα. Ονζζιέκα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ.  

Σσόλιο: ηδκ ημνοθή ημο θυθμο ειθακή ίπκδ ηηζνίμο, ίζςξ ηδξ ακηίζημζπδξ πενζυδμο. 

 

Δ104      Άγηνο Ησάλλεο 

οκη.: (450E / 242N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, ιεηαλφ ηςκ δφμ δζαζηαονχζεςκ ημο δνυιμο Μμθάςκ-Βεγάκζ. ημκ θυθμ ανίζηεηαζ ημ πςνζυ 

Άβζμξ Ηςάκκδξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 87. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 115-116. Banou, 

1996: 57. 

ΜΔΥ: ζηναηα, μνζζιέκα βηνζ ιζκοαηήξ ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: Λίβα πζεακά υζηναηα ηεναιζηήξ.  

ΔΠΥ: Άθεμκα ηαηάθμζπα μρζακμφ. 
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Δ105      Αζηέξη: Καξανύζη - Α ιόθνο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Λυθμξ ζηα Α ηδξ εέζδξ Αζηένζ: Καναμφζζ (Α22). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 91-92. 

ΤΔΥ: ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗ υζηναηα ζηζξ Γ ηαζ Β οπχνεζεξ.  

Σσόλιο: ηζξ πθαβζέξ εκημπίγμκηαζ θαλεφιαηα, πζεακά ηαηάθμζπα εαθαιμεζδχκ ηάθςκ. 

 

Δ106      Αζηέξη: Γξαγαηζνύια 

οκη.: (413E / 232N) 

Γεςβναθία: Λμθίζημξ, 500ι. Α/ΝΑ ημο πςνζμφ Αζηένζ, ζημ Β άηνμ ηδξ πεδζάδαξ ημο Έθμοξ.  

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 89. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 115. Renard, 1995: 

85. Banou, 1996: 56-57. 

ΠΔΥ: Άθεμκα υζηναηα ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ.  

ΜΔΥ: Γφμ βηνζ ιοκζαηά υζηναηα.  

ΤΔΥ: Γφμ απυ ιοηδκασηέξ ηφθζηεξ. 

Σσόλιο: ηδκ εέζδ Κεναιζδυκζα, 600ι. ΝΑ ηδξ εέζδξ Αζηένζ: Γναβαηζμφθα ακαθένμκηαζ μζηά ιέζα ζε πίεμοξ, 

πςνίξ άθθεξ πθδνμθμνίεξ (Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 89). 

 

Δ107      Άγηνο Δπζηξάηηνο: Διίηζα 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Δθάπζζηα Β ημο θμθίζημο, ζηδκ πενζμπή Δθίηζα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 87-89. 

Δζηυκεξ: 159. 

ΤΔΥ: Κηζζηυξ εμθςηυξ ηάθμξ, ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, υπζ ηαθήξ ημζπμπμζίαξ. Δπζθακεζαηά εονήιαηα: δφμ πνυπμζ 

ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ. 

 

Δ108      Άγηνο Δπζηξάηηνο  

οκη.: (423E / 217N) 

Γεςβναθία: Υαιδθυξ θυθμξ, ζηδκ άηνδ ηδξ πεδζάδαξ ημο Έθμοξ, Ν απυ ημκ θμθίζημ ιε πανεηηθήζζ ημο Αβίμο 

Δοζηναηίμο, 2 πθι. πενίπμο ΝΓ ημο πςνζμφ Βεγάκζ. Λακεαζιέκα δ εέζδ ακαθένεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία 

ηαζ ςξ Άβζμξ ηναηδβυξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 87-89. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 115. Renard, 

1995: 86. Banou, 1996: 57-58. Cavanagh and Crouwel, 2002: 130. 

Δζηυκεξ: 159. 

Όπανλδ ΝΛ. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηδξ ΠΔ Η (red slipped), ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ (Urfirnis), μρζακμί, ανηεημί πεθέηεζξ, βμοδζά ηαζ έκαξ 

πεζνυιοθμξ απυ πμνχδδ θίεμ. 

 

Δ109      Άγηνο Δπζηξάηηνο - Α ιόθνο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Λμθίζημξ 1 πθι. Α απυ ηδ εέζδ Άβζμξ Δοζηνάηζμξ (Δ108). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 87-89. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 115. Renard, 

1995: 86. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 
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ΜΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: ζηναηα ηδξ ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗ θάζδξ. 

 

Υεξζόλεζνο Σαηλάξνπ 

Δ110      Παηδνύιηα 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, ζηδκ εκδυηενδ πενζμπή ηδξ παναθίαξ Γθοθάδζα ηαζ αιέζςξ Β ημο δνυιμο Γοεείμο-ηάθαξ, 

ζηδκ επμκμιαγυιεκδ πενζμπή Βαθηάηδ.  

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1960: 105. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 112. Renard, 

1995: 86. Banou, 1996: 49. 

Δζηυκεξ: 139. 

ΠΔΥ: Υεζνμπμίδηδ πμκδνμεζδήξ ηεναιζηή. 

ΜΔΥ: Γφμ υζηναηα, ημ έκα ιίιδζδ ιζκοαηήξ ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: Άθεμκα υζηναηα, ηονίςξ απυ ηφθζηεξ ηαζ ζηφθμοξ ηδξ ΤΔ ΗΗ, ΗΗΗΑ-Β θάζδξ. 

 

Δ111      Κξαλέο 

οκη.: (266E / 158N) 

Γεςβναθία: Σμ ιζηνυ κδζί ηςκ Κνακχκ, ημκηά ζηδκ παναθία ηδξ πυθδξ ημο Γοεείμο. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 114. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 120. Γδιαημπμφ-

θμο, 1982: 111-112. Renard, 1995: 86. Banou, 1996: 58-59. 

Δζηυκεξ: 139. 

ΤΔΥ: Άθεμκδ ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θάζδξ (ηονίςξ ΤΔ ΗΗΗΒ), ζπεηζηά θηςπήξ πμζυηδηαξ. Ονζζιέκα υζηναηα 

ίζςξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ. 

ΔΠΥ: Θναφζιαηα μρζακμφ (ΠΔΥ;). 

 

Δ112      Μαπξνβνύλη - ΒΑ ιόθνο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Υαιδθυξ θυθμξ 300ι. ΒΑ ηδξ εέζδξ Μαονμαμφκζ (Δ112). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 117. Γδιαημπμφθμο, 1982: 112. 

ΠΔΥ: Λίβα υζηναηα ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: Ανηεηά ιοηδκασηά υζηναηα. 

 

Δ113      Μαπξνβνύλη 

οκη.: (234E / 135N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ, 1 πθι. Α ημο πμηαιμφ Βανδμφκζα, Β ημο 5μο πθι. ημο εεκζημφ δνυιμο Γοεείμο-Ανευπμθδξ.  

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 117. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 120. Γδιαημπμφ-

θμο, 1982: 112. Renard, 1995: 86-87. Banou, 1996: 59-60. 2000: 184-185. 

Δζηυκεξ: 160-161. 

ΠΔΥ: Λίβα υζηναηα (θζάθδ, θεηάκδ, εναφζια απυ ΠΔ ΗΗ ηδβακυζπδιμ ζηεφμξ, πίεμξ ηαζ πνυπμοξ). 

ΜΔΥ: Αιαονυπνςια υζηναηα, «ιζκςίγμκηα» (πανάθθδθα ιε ημκ Άβζμ ηέθακμ). 

ΤΔΥ:  Δθηά ιοηδκασημί εαθαιμεζδείξ ηάθμζ, ηέζζενζξ ζηδ Β/ΒΓ πθεονά ημο θυθμο, δφμ ζηδ ΝΑ ηαζ έκαξ ζηδ ΝΓ 

ζε παιδθυηενμ ορυιεηνμ απυ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ. Κμκηά ζημοξ ηάθμοξ 4 ηαζ 6 ανέεδηακ υζηναηα απυ 

ηφθζηεξ ηαζ ζηφθμοξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ ηαζ πζεακυκ ηδξ πνχζιδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ. 

ΔΠΥ: Γφμ θίεζκα ενβαθεία απυ μρζακυ ηαζ έκα απυ πονζηυθζεμ. 
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Δ114      Γιπθάδα 

οκη.: 355.090/4.055.665 

Γεςβναθία: πήθαζμ ζημκ Πφνβμ Γονμφ. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 5-7. 

Δζηυκεξ: 1. 

ΜΔΥ: Έλζ υζηναηα ηεναιζηήξ (ζημ πενζαίμ ηιήια ημο ζπδθαίμο). 

 

Δ115      θνπά 

οκη.: (177E / 008N) 

Γεςβναθία: Σμ αηνςηήνζμ ημπά, ημκηά ζημκ Κυηνςκα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 119. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 120. Renard, 

1995: 87. Banou, 1996: 60-61. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ υζηναηα ηαζ πθήεμξ ηειαπίςκ μρζακμφ.  

ΜΔΥ: Κεναιζηή. 

Σάθμζ: Γφμ ηαθέξ ζε πίεμοξ ζηα ΝΑ ημο αηνςηδνίμο, πμο απμηαθφθεδηακ έπεζηα απυ δζάανςζδ, δεκ ιπμνμφκ κα 

πνμκμθμβδεμφκ ιε αηνίαεζα ζηδκ ΜΔ ή ζηδκ ΤΔ. ηδκ πανμφζα ενβαζία μζ δφμ αοηέξ πζεμηαθέξ εκηάζ-

ζμκηαζ ζηδκ ΜΔΥ ηαεχξ ζημ κδζάηζ δεκ εκημπίζηδηακ ιοηδκασηά εονήιαηα. 

 

Δ116      Κνπθνπξόηξππα 

οκη.: 355.950/4.048.500 

Γεςβναθία: πήθαζμ ημκηά ζημκ ηυθπμ Κμοημφνζ. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 8. 

Δζηυκεξ: 1. 

ΠΔΥ: Λίβα υζηναηα ηθεζζηχκ άααθςκ αββείςκ (πανάθθδθα απυ ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα ηαζ ηζξ Κοηθάδεξ). 

ΜΔΥ: Λίβα υζηναηα ηεναιζηήξ. 

 

Δ117      Κεπνύια 

οκη.: (054E / 881N) 

Γεςβναθία: Πθάηςια ηδξ Άκς Πμφθαξ ζημ ΝΓ άηνμ ηδξ πενζμκήζμο ημο Σαζκάνμο. ηδ εέζδ εκημπίγεηαζ δ α-

ηνυπμθδ ηδξ ανπαίαξ Ηππυθαξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 123. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 121. Banou, 1996: 

61-62. 

ΤΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ (μνζζιέκα υζηναηα ίζςξ κα είκαζ πνςζιυηενα ηδξ ΤΔΥ). 

 

Δ118      πίξα 

οκη.: (168E / 890N) 

Γεςβναθία: Λυθμξ Β ημο πςνζμφ Αβ. Κοπνζακμφ, ημκηά ζηδκ πενζμπή υπμο πνζκ ημκ Α‟ Παβηυζιζμ Πυθειμ δνα-

ζηδνζμπμζμφκηακ ζηαθζηή εηαζνία θαηυιεοζδξ ημο ενοενμφ Σαζκάνεζμο θίεμο ή αθθζχξ Antico Rosso. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 119-121. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 120. Renard, 

1995: 87. Banou, 1996: 61. 

Δζηυκεξ: 10. 

ΠΔΥ: ζηναηα πμκδνμεζδμφξ ηεναιζηήξ ζηδ Γ πθαβζά. 

ΤΔΥ: Ονζζιέκα υζηναηα εκδεπμιέκςξ ηδξ ΤΔΥ. 
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Σσόλιο: φιθςκα ιε ημ Γζανηή Καηάθμβμ Κδνοβιέκςκ Ανπαζμθμβζηχκ Υχνςκ ηαζ Μκδιείςκ Δθθάδμξ, μ πχνμξ 

ηςκ ανπαίςκ Λαημιείςκ εκημπίγεηαζ ζηδ εέζδ ημο Πνμθήηδ Ζθία Γδιανίζηζηςκ, ημο δήιμο Ακαημθζ-

ηήξ Μάκδξ ηαζ επανπίαξ Γοεείμο (Γ.Κ.Κ.Α.Υ.Μ.Δ. ηυιμξ 30: 89,01). 

 

Υεξζόλεζνο Μαιέα 

Δ119      Καηαβόζξα 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: φβπνμκμ κεηνμηαθείμ ημο πςνζμφ Καηααυενα, (ημ πςνζυ έπεζ ιεημκμιαζηεί Μεηαιυνθςζδ). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 138. 

ΤΔΥ: Μοηδκασηή ηεναιζηή.  

Σσόλιο: Ζ ηεναιζηή εκημπίζηδηε ιαγί ιε άβαθια εθθδκζζηζηχκ ιάθθμκ πνυκςκ. Αηυθμοεδ επζθακεζαηή ένεοκα 

δεκ επέδςζε ηάηζ πενζζζυηενμ, εκχ δ ακαθενυιεκδ ηεναιζηή θαίκεηαζ πςξ πάεδηε. 

 

Δ120      Εάξαθαο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Μζηνυ πθάηςια Γ ηδξ αηνυπμθδξ ημο Εάναηα ηαζ Β ημο ζφβπνμκμο μζηζζιμφ ημο θζιέκα Ηέναημξ. 

Βζαθζμβναθία: Θέιμξ ηαζ Εαααμφ, 1998α: 182. Whitley, 2005: 30. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ ηαζ Μεβάθδ πμζυηδηα απμθεπζζιάηςκ μρζακμφ.  

 

Δ121      πθηά: Αλεκόκπινο 

οκη.: (582E / 158N) 

Γεςβναθία: Υαιδθυ φρςια ιε ενείπζα παθζμφ ακειυιοθμο, 1,5 πθι. απυ ηδκ οηζά, πενίπμο 300ι. ΒΑ απυ ημκ 

δνυιμ οηζάξ-Μμθάςκ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 138, Hope Simpson and Dickinson, 1979: 116-117. Γδια-

ημπμφθμο, 1982: 107. Renard, 1995: 88. Banou, 1996: 64. 

ΠΔΥ: ΠΔ ΗΗ υζηναηα. 

ΤΔΥ: ΤΔ ΗΗΗΑ-Β υζηναηα. 

ΔΠΥ: Λίβα εναφζιαηα μρζακμφ. 

 

Δ122      πθηά: θύδεο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: ε ημκηζκή απυζηαζδ απυ ηδ εέζδ οηζά (Α26). 

Βζαθζμβναθία: ηάσκπάμοεν, 1973-1974: 294, οπμζ. 6. 

ΤΔΥ: οζηάδα εαθαιμεζδχκ ιοηδκασηχκ ηάθςκ. Καηεζηναιιέκμζ. 

 

Δ123      Αγγειώλα: Κνιιύξη 

οκη.: (636E / 128N) 

Γεςβναθία: Μζηνυξ αναπχδδξ θυθμξ, μ μπμίμξ ζοκδέεηαζ ιέζς μιαθήξ πθαβζάξ ιε ημ ΒΑ άηνμ ημο πθαηχιαημξ 

Κμθθφνζ, ημκηά ζημ πςνζυ Αββεθχκα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 138. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 117. Renard, 

1995: 89. Banou, 1996: 73-74. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηδξ ΠΔ ΗΗ θάζδξ. 

ΤΔΥ: Λίβα πζεακά υζηναηα ηδξ ΤΔΥ. 

ΔΠΥ: Θναφζιαηα μρζακμφ.  
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Δ124      Διαία: Πύξγνο 

οκη.: (466E / 138N) 

Γεςβναθία: Βναπχδδξ θυθμξ, Ν απυ ηδκ Δθαία. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 139. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 116. Renard, 

1995: 88. Banou, 1996: 63. 

ΠΔΥ: ζηναηα απυ θζάθεξ. 

ΤΔΥ: ζηναηα απυ ηφθζηεξ ηαζ ζηφθμοξ, ηονίςξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδξ. 

ΔΠΥ: Ανηεηά εναφζιαηα μρζακμφ.  

Σσόλιο: Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εέζδ Πθίηνα: Γμοθάξ C 32 ηςκ Hope Simpson and Dickinson, 1979. 

 

Δ125      Κιηζίδεο 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Λυθμξ, ημκηά ζημκ ηυθπμ Κνειιφδζ ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ ζηδ Β πθεονά ημο μπμίμο εκημπίγεηαζ ημ 

ζπήθαζμ Βνζ (Δ126). 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 13. 

Δζηυκεξ: 1. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ (υπςξ πίεμζ ιε ζηνμββοθειέκμ πείθμξ ηαζ θζάθεξ ιε μνζγυκηζεξ θααέξ) ηαζ απμθεπίζια-

ηα μρζακμφ. 

 

Δ126      Βξη 

οκη.: 416.537/4.066.561 

Γεςβναθία: πήθαζμ ζηδ Β πθεονά ημο θυθμο Κθζζίγεξ ζηδκ πενζμπή Θίκζ, ζημκ ηυθπμ Κνειιφδζ ηδξ Δπζδαφνμο 

Λζιδνάξ. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 12-13. 

Δζηυκεξ: 1. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ (ηαζ βφνς απυ ημ ζπήθαζμ). 

ΜΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

 

Δ127      Παύιε 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: πήθαζμ, ζηδκ Α πθεονά ημο ηυθπμο Κνειιφδζ ημκηά ζημκ μζηζζιυ Ανζάκα, υπμο ηαζ ηα ενείπζα αα-

ζζθζηήξ ημο Αβίμο Παφθμο. ημ εζςηενζηυ ημο οπάνπεζ ιζηνή θίικδ. ημ δάπεδμ ημο ζπδθαίμο ηαζ ζημκ 

πάημ ηδξ θίικδξ ηεναιζηή ηςκ πνμσζημνζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ πνυκςκ. Άθθδ μκμιαζία «Κφηθςπαξ». 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 13. 

Δζηυκεξ: 1. 

ΠΔΥ: Λίβα υζηναηα απυ θζάθεξ ιε ενοενυ αθείθςια (red slip). 

ΜΔΥ: Λίβα υζηναηα άααθδξ ηεναιζηήξ. 

 

Δ128      Φνηλίθη: Νηνύθα 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Ηδζυηηδημ αβνμηειάπζμ ζηδκ πενζμπή Ράπδ Φμζκζηίμο. 

Ένεοκα: Πανάδμζδ εονδιάηςκ ζηδκ Ανπαζμθμβζηή Τπδνεζία. 

Βζαθζμβναθία: Γεθδαμννζάξ, 1969: 139 ηαζ οπμζ. 28. Γδιαημπμφθμο, 1982: 110. Banou, 1996: 65-66. 

ΜΔΥ: Δονήιαηα απυ ηάθμοξ. Γεκ ακαθένμκηαζ πενζζζυηενα ζημζπεία. 
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ΤΔΥ: ζηναηα ΤΔ ΗΗΗ αββείςκ (ιίαξ ορίπμδδξ ηφθζηαξ, δφμ ανηυζπδιςκ αθάααζηνςκ, ρεοδυζημιμο αιθμνέα 

ηδξ πνμπςνδιέκδξ ΤΔ ΗΗΗΓ θάζδξ, ίζςξ ημπζηήξ οπμιοηδκασηήξ παναβςβήξ). 

 

Δ129      Φιόκνο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Μζηνυξ θυθμξ, 1 πθι. πενίπμο ΒΑ ημο πςνζμφ Άβζμξ Ηςάκκδξ ηαζ 2 πθι. Γ ηδξ εέζδξ Δπίδαονμξ Λζ-

ιδνά (Δ132). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 137. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 117. Renard, 

1995: 90. Banou, 1996: 72-73. Gallou, 2009: 85. 

Δζηυκεξ: 169. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: ζηναηα ΤΔ ΗΗΗ ηεναιζηήξ. 

ΔΠΥ: Ορζακυξ. 

Σσόλιο: Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εέζδ Άβζμξ Ηςάκκδξ C36 ηςκ Hope Simpson and Dickinson, 1979. 

 

Δ130      ηέξλεο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Πθαβζά νειαηζάξ, ΒΑ ημο πςνζμφ Άβζμξ Ηςάκκδξ ηαζ Ν/ΝΓ ηδξ εέζδξ Φθυιμξ (Δ129). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 137. Gallou, 2009: 85, 87. 

ΤΔΥ: οζηάδα ιοηδκασηχκ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ. Ακαθένεηαζ υηζ έπμοκ δεφηενμ εάθαιμ ιε είζμδμ ζηδκ Α πθεο-

νά ημο δνυιμο ημοξ. 

 

Δ131      Υξαλάπα 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Πθαβζά ηδξ νειαηζάξ Υνακάπα. 

Βζαθζμβναθία: Gallou, 2009: 85, 87. 

ΤΔΥ: οζηάδα ιοηδκασηχκ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ. Γεκ θαίκεηαζ κα έπμοκ δνυιμ, ακ ηαζ δζαπζζηχκεηαζ δζαιμνθς-

ιέκμ ζηυιζμ, βεβμκυξ πμο απμδίδεηαζ ζηδκ ζδζαίηενα απυημιδ ηθίζδ ηδξ πθαβζάξ. 

 

Δ132      Δπίδαπξνο Ληκεξά 

οκη:      - 

Γεςβναθία: Πνυηεζηαζ βζα ηδκ αηνυπμθδ ηδξ ανπαίαξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ, 5 πθι. Β ηδξ Μμκειααζζάξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 136. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 117. Banou, 1996: 

71. 

ΤΔΥ: ζηναηα ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηεναιζηήξ. 

 

Δ133      Αζσπόο: Μπνδά 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Μζηνή πενζυκδζμξ, ζηα Β ημο νέιαημξ Μπμγά, 2 πθι. Β ηδξ εέζδξ Γμοθά (Δ134), ζηδκ πενζμπή ημο 

Αζςπμφ. 

Βζαθζμβναθία: Demakopoulou, 1992: 95, 106-107. Θέιμξ, 1996: 148-149. Banou, 1996: 74-76. 1999: 69-70, 77-

78. 2000: 188. Εαααμφ, 2007: 418-421 ηαζ οπμζ. 28. 2009: 39. 2010: 96. 

Δζηυκεξ: 174-176. 

ΠΔΥ: Άθεμκδ ηεναιζηή ηςκ θάζεςκ ΠΔ Η-ΗΗ, ΗΗ, ΗΗ-ΗΗΗ (ακμζπηά ηαζ ηθεζζηά αββεία, υπςξ θζάθεξ ηαζ πίεμζ ηφπμο 

Γενάηζ), δφμ ηέπκενβα μρζακμφ.  
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 Δονήιαηα έπεζηα απυ ηαημθίζεδζδ ζηδ Γ πθεονά:  

Λείρακα ηηζνίμο ηαζ ακςδμιή ςιχκ πθίκεςκ. Πζεακή ηαηαζηνμθή απυ πονηαβζά.  

Άθεμκδ ηεναιζηή (υπςξ θζάθεξ, πίεμζ, υζηναηα ιε δαηηοθμειπίεζηδ ηυζιδζδ ή ηφπμο Γενάηζ), έκα 

ζθνάβζζια (ιε ζοιιεηνζηή ζφκεεζδ ιε νμιαμεζδέξ ιμηίαμ ηαζ διζηοηθζηά πθαίζζα). 

Έκαξ ηζαςηζυζπδιμξ ηάθμξ, ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, ηαηαζηεοαζιέκμξ ιε ηάεεηεξ πθάηεξ, ίζςξ παζδζηήξ 

αηηένζζηδξ ηαθήξ, intra mural. 

ΜΔΥ: Δθάπζζηα υζηναηα ηονίςξ ηδξ ΜΔ ΗΗΗ θάζδξ.  

ΤΔΥ: Μοηδκασηά υζηναηα (ΤΔ ΗΗΗΑ-Β ηαζ έκα ηδξ ΤΔ ΗΗΗΓ), ηιήια ακενςπυιμνθμο εζδςθίμο. 

Σσόλιο: Απυ ηδκ ίδζα πενζμπή πνμένπμκηαζ έκηεηα πνχζια ιοηδκασηά αββεία (Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, ιε 

ηδκ έκδεζλδ Αζςπυξ).34 Πζεακυκ πνμένπμκηαζ απυ έκα ή δφμ ηάθμοξ ημο ίδζμο ίζςξ κεηνμηαθείμο, ηα-

εχξ ηα αββεία παναδυεδηακ αηέναζα ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ δφμ δζαηνζηέξ ηοπμθμβζηά μιάδεξ. Δθηά ηδξ 

ΤΔ Η θάζδξ (αζηυξ, πνμπμσζηδ, ηάκεανμξ, ηνία ιυκςηα ηφπεθθα ηαζ ανφηαζκα) ηαζ ηέζζενα ηδξ ΤΔ ΗΗΑ 

(ηνεζξ ηοαευιμνθεξ ηφθζηεξ ηαζ έκαξ πφναοκμξ). 

ΔΠΥ: Απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

 

E134      Γνπιάο 

οκη.: (480E / 076N) 

Γεςβναθία: Μζηνυξ θυθμξ, θφζεζ μπονυξ, ζηα Β ηδξ πενζμκήζμο Ξοθί, 2 πθι. πενίπμο ΒΓ ηδξ Πθφηναξ (ανπαίμξ 

Αζςπυξ). Άθθδ μκμιαζία «Καζηέθθζ».  

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 139-140. Renard, 1995: 88. Banou, 1996: 65. Εαααμφ, 2007: 

424 ηαζ οπμζ. 40-42. 

Όπανλδ ΝΛ. 

ΠΔΥ: ζηναηα ΠΔ ΗΗ ηεναιζηήξ (υπςξ θζάθεξ). 

ΜΔΥ: Γφμ υζηναηα βηνζ ιζκοαηήξ ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: Ανηεηά υζηναηα απυ ηφθζηεξ ηαζ ζηφθμοξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ. 

 

Δ135      Μπνύδνο 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Όρςια ζηδ πενζυκδζμ Ξοθί, Ν ηδξ Δθαίαξ. 

Βζαθζμβναθία: Εαααμφ, 2007: 424. 

ΔΠΥ: Λίβα υζηναηα ηεναιζηήξ ηαζ απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

 

Δ136      Πνύληα 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Πανάηηζα εέζδ ζημ ΝΑ άηνμ ηδξ πενζμκήζμο Ξοθί. 

Βζαθζμβναθία: Εαααμφ, 2007: 424. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ ηαζ μρζακυξ. 

 

Δ137      Γαηκόληα: Καζηέιιη 

οκη.: (540E / 018N) 

Γεςβναθία: Βναπχδδξ θυθμξ, Γ ημο πςνζμφ Γαζιυκζα, 1 πθι. απυ ηδκ αηημβναιιή. 

                                                 
34 Ο ζδζχηδξ πμο πανέδςζε ηα αββεία ζζπονίζηδηε υηζ ηα πενζζοκέθελε απυ ηδκ εέζδ Μπμγά (Demakopoulou, 

1992: 95). 
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Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 141. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 118. Banou, 1996: 

66-67. 1999: 68-69, 76-77. 2000: 185. 

ΠΔΥ: Ανηεηά υζηναηα ηαζ ηςκ ηνζχκ θάζεςκ ηδξ ΠΔΥ (θζάθεξ, πίεμζ, πνυπμζ, άθθα ηθεζζηά αββεία ηαζ ιαβεζνζ-

ηά ζηεφδ), έκαξ θίεζκμξ πέθεηοξ (Μμοζείμ Fitzwilliam ζημ Κέζιπνζηγ, ελίζμο πζεακυκ υιςξ κα εκηάζζε-

ηαζ ηαζ ζηδ ΜΔΥ).  

ΜΔΥ: Δθάπζζηα υζηναηα βηνζ ιζκοαηήξ, αιαονυπνςιδξ ηαζ ιζκςίγμοζαξ ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: Άθεμκα υζηναηα (έκα ιε ιμηίαμ ναηέηαξ ηδξ ΤΔ Η θάζδξ ηαζ ανηεηά απυ ζηφθμοξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ), έκα πάθ-

ηζκμ ιαπαίνζ. 

Σσόλιο: Πθδνμθμνίεξ απυ κηυπζμοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ ακαθένμοκ ηδκ φπανλδ ηαθχκ ζε πίεμοξ είηε ζημκ 

ίδζμ ημκ θυθμ είηε ημκηά ζε αοηυκ. 

 

Δ138      Σξππαιηά 

οκη.: 412.605/4.048.062 

Γεςβναθία: πδθαζχδεξ άκμζβια, ημ ιεβαθφηενμ απυ άθθα ιζηνυηενα, ζηδκ πενζμπή Σνοπαθζά, ημκηά ζημ ζπή-

θαζμ Αρήθδ. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 15. 

Δζηυκεξ: 1. 

ΤΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ ηδξ ΤΔ ΗΗΗΒ ηαζ ΤΔ ΗΗΗΓ πνχζιδξ θάζδξ (ηονίςξ θζάθεξ). 

 

Δ139      Άγηνη Αλάξγπξνη 

οκη.: 408.606/4.047.784 

Γεςβναθία: πήθαζμ ζε ηςκζηυ θυθμ ζηδκ πενζμπή Πακηάπαζζα, απέκακηζ απυ ηδκ εηηθδζία Άβζμζ Ακάνβονμζ. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 14. 

Δζηυκεξ: 1. 

ΠΔΥ: Έκα υζηναημ ιε εβπάναηηδ δζαηυζιδζδ ρανμηυηαθμο. 

 

Δ140      ηελά 

οκη.: (612E / 931N) 

Γεςβναθία: Απυημιμξ ηςκζηυξ θυθμξ, ζηδ ιέζδ ζηεκμφ πενάζιαημξ απυ υπμο δζένπεηαζ μ ηεκηνζηυξ δνυιμξ Έθζ-

ηαξ-Νεάπμθδξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 141. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 118. Renard, 

1995: 88. Banou, 1996: 67. 

ΠΔΥ: ζηναηα απυ ΠΔ ΗΗ θζάθεξ. 

ΤΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ (ηονίςξ ΤΔ ΗΗΗΒ ζηφθμζ ηαζ πίεμζ. Ξεπςνίγεζ ιία αάζδ ΤΔ Η-ΗΗ νοημφ). 

ΔΠΥ: Θναφζιαηα μρζακμφ. 

 

Δ141      ηελά – ΝΑ ιόθνο 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Α υπεδ ιζηνμφ πμηαιμφ, 500ι. πενίπμο Α/ΝΑ ηδξ εέζδξ ηεκά (Δ140). 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 141-142. Banou, 1996: 67. 

ΔΠΥ: Γφμ ζοζηάδεξ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ, ζοθδιέκςκ, πενίπμο ίδζςκ δζαζηάζεςκ, ιε εάθαιμ ηοηθζηυ δζάι. 

2,50ι. ηαζ ζηυιζμ πθ. 1,20ι. Ο δνυιμξ αοηχκ, εάκ δζέεεηακ, δεκ δζαηδνείηαζ. Ζ Ν ζοζηάδα απμηεθμφ-

κηακ απυ δφμ ηάθμοξ ηαζ δ Β απυ ηνεζξ. ηδ ΒΑ πθαβζά ημο θυθμο εκημπίζηδηακ ζπδθζέξ πζεακά ηαηά-

θμζπα πανυιμζςκ ηάθςκ. 
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Δ142      Σζεγθηάληθα: Κύια 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Ηδζυηηδημ αβνμηειάπζμ ζηδκ πεδζάδα Βάηζηα, 900ι. πενίπμο ΒΑ ημο Αβίμο Γεςνβίμο, Α ημο νέιαημξ 

Γαθακζχηζημο. 

Βζαθζμβναθία: Εαααμφ, 2002: 212-213. 

ΠΔΥ: Ονζζιέκα απυ ηα υζηναηα ίζςξ ακήημοκ ζηδκ ΠΔ. 

ΤΔΥ: ζηναηα ιοηδκασηήξ επμπήξ (ηφθζηεξ, πίεμζ η.ά.) ηαζ «δφμ ημιαία απυ ζηεαηίηδ». 

ΔΠΥ: Ανηεηά ηέπκενβα μρζακμφ ηαζ θίεζκα ενβαθεία (ηνζπηήνεξ ηαζ έκαξ πέθεηοξ). 

 

Δ143      Σζεγθηάληθα: Μαλδξίηζα 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: 150ι. Α απυ ηδκ εέζδ Σζεβηζάκζηα: Κφθα (Δ142). 

Βζαθζμβναθία: Εαααμφ, 2002: 213. 

Δζηυκεξ: 177. 

ΤΔΥ: Θαθαιμεζδήξ ιοηδκασηυξ ηάθμξ ιε ηαηςθενή, πζεακχξ ηθζιαηςηυ, δνυιμ, ζπήια εαθάιμο ζπεδυκ ηοηθζηυ 

(ιέβ. δζάι. 4,18ι.) ηαζ είζμδμ ζηα Α. 

 

Δ144      Κάκπνο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: ηα ΒΓ ηδξ Νεάπμθδξ ημκηά ζημ πςνζυ Κάιπμξ (άθθδ μκμιαζία «Γενιαηζάκζηα»), ζηδκ πεδζάδα 

Βάηζηα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 145. Εαααμφ, 2002: 214. 

ΤΔΥ: οζηάδα ιοηδκασηχκ ηάθςκ. οθδιέκμζ.  

Σσόλιο: ε κεχηενδ επζθακεζαηή ένεοκα ηδξ Δ‟ ΔΠΚΑ δεκ ηαηέζηδ δοκαηυκ κα εκημπζζημφκ. 

 

Δ145      Άγηνο Γεώξγηνο 

οκη.: (633E / 895N) 

Γεςβναθία: Κμκηά ζημ ζπμθείμ ημο πςνζμφ Άβζμξ Γεχνβζμξ, ΒΓ ηδξ Νεάπμθδξ, πεδζάδα Βάηζηα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 145. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 119. Banou, 1996: 

69-70. Gallou, 2009: 88-89. 

ΤΔΥ: Μοηδκασηυ κεηνμηαθείμ εαθαιμεζδχκ ηάθςκ. οθδιέκμζ.35 Έπμοκ ααειζδςηή είζμδμ. Κμκηά ζε αοημφξ 

υζηναηα πζεακυκ ηδξ ΤΔ ΗΗΗ θάζδξ. 

 

Δ146      Άγηνο Αληξέαο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: ηα Ν ηδξ Μεβάθδξ πδθζάξ, ΝΑ απυ ημ πανεηηθήζζ ημο Αβίμο Ακδνέα, ζημ Γ άηνμ ηδξ πεδζάδαξ 

Βάηζηα. Ζ εέζδ εκημπίγεηαζ ημκηά ζε ζπδθζέξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 145. 

ΔΠΥ: Υμκδνμεζδήξ ηεναιζηή ηαζ απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

 

Δ147      Ραίζη 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Πθάηςια, άκς ημο 1 πθι. ΒΓ απυ ηδ εέζδ Λαημιείμ (Δ148). 

                                                 
35 Οζ ηάθμζ ηαθφθεδηακ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ αβνμηζηήξ μδμφ πνμξ ηα ηεκά (Εαααμφ, 2002: 210-211, ζδι. 6) 
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Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 146. 

ΔΠΥ: ζηναηα πμκδνμεζδμφξ ηεναιζηήξ (μνζζιέκα πανάθθδθα απυ ηδκ Δθαθυκκδζμ) ηαζ άθεμκδ πμζυηδηα μρζ-

ακμφ. 

 

Δ148      Λαηνκείν 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: ηα ΝΑ ζφβπνμκμο θαημιείμο ηαζ ημο μζηζζιμφ ημο, έςξ ηδκ θζικμεάθαζζα ζημ Γ άηνμ ηδξ πεδζάδαξ 

Βάηζηα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 146. 

ΔΠΥ: Πθδεχνα μζηνάηςκ ηαζ απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

 

Δ149      Παξαιία Πνύληα 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Λυθμξ ζημ Γ άηνμ ηδξ παναθίαξ Πμφκηα ηδξ πεδζάδαξ Βάηζηα, ακάιεζα απυ ηδκ ηεθεοηαία ηαζ ιία 

ιζηνή θίικδ.  

Ένεοκα: 1967 εκημπζζιυξ, 1968 απμηφπςζδ οπμεαθάζζζςκ ηαηαθμίπςκ. 

Βζαθζμβναθία: Harding et al., 1969. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 118. Renard, 1995: 89. Banou, 1996: 67-

69. Boyd, 2002: 208. 

Δζηυκεξ: 179-180, 182-183. 

ΠΔΥ: Νεηνμηαθείμ 60 εαθαιμεζδχκ ιάθθμκ ηδξ ΠΔΥ, Οζ πενζζζυηενμζ ηάθμζ έπμοκ θαλεοηεί ζηδκ Α πθεονά ιε 

εέα ηδκ εάθαζζα ηαζ ηδ κδζίδα Παοθμπεηνί. Οζ οπυθμζπμζ έπμοκ πνμζακαημθζζιυ Β, Γ ή Ν, ακάθμβα ιε 

ηδ εέζδ ημοξ ζημ θυθμ. Δίκαζ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, ιε εάθαιμ ηονίςξ ηοηθζηυ ηαζ πνυζααζδ ζε αοηυκ 

είηε απυ αναπείξ δνυιμοξ, είηε ηαηεοεείακ απυ ηδκ ζηεκή ηαζ παιδθή είζμδμ. Ξεπςνίγεζ ςξ πνμξ ημ ιέ-

βεεμξ μ ηθ.39, ιε εάθαιμ (5,22×2,95ι) πμο λεπενκάεζ ημ ιέζμ υνμ ηςκ οπμθμίπςκ, δνυιμ ιήη. 2,12ι., 

πθ. ζπεδυκ 1ι. ηαζ δφμ ααειίδεξ ζηδκ ανπή ημο. Δονήιαηα απυ ημ πχνμ ημο κεηνμηαθείμο ήηακ θίβα 

υζηναηα, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ δφμ εναφζιαηα ηοθίηςκ, δφμ θεπίδεξ μρζακμφ ηαζ εθάπζζηα μζηά. 

Ζ πνμκμθυβδζή ημοξ δεκ είκαζ αέααζδ, υιςξ ημ ιζηνυ ζηνμββοθυ ζπήια ημο εαθάιμο ζε ζοκ-

δοαζιυ ιε ημοξ αναπείξ ηαζ ζηεκμφξ δνυιμοξ απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηά ηαθζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ηδξ 

ΠΔΥ ιε πανάθθδθα ζημ κεηνμηαθείμ ηδξ Μάκζηαξ (Cavanagh and Mee, 1998: 17, 22). 

 

Δ150      Ληκαλάθη Απιόζπεινπ 

οκη.: (674E / 862N) 

Γεςβναθία: Σνεζξ ζηεκυιαηνμζ ζπεδυκ πανάθθδθμζ ιεηαλφ ημοξ θυθμζ ηαζ έκαξ θμθίζημξ, εηαηένςεεκ ημο ηε-

κηνζημφ δνυιμο Νεάπμθδξ-Μμθάςκ, ημκηά ζηα Οζημκμιζάκζηα, 1 πθι. πενίπμο ΒΓ απυ ημ θζιάκζ ηδξ 

Νεάπμθδξ.  

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 142-144. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 119. Renard, 

1995: 88-89. Banou, 1996: 70-71. Εαααμφ, 2002: 215. 

Δζηυκεξ: 178. 

ΠΔΥ: ζηναηα πμκδνμεζδμφξ ηεναιζηήξ ηαζ απμθεπίζιαηα μρζακμφ (ζημκ ιεζαίμ θυθμ). 

ΤΔΥ: Σμοθάπζζημκ 16 εαθαιμεζδείξ ηάθμζ πζεακυκ Μοηδκασηήξ επμπήξ, ιε εάθαιμ ηεηνάβςκμ ή μνεμβχκζμ (ιέβ. 

δζάζη. ηαηά ιέζμ υνμ 3ι.), παιδθέξ εζζυδμοξ 1,50ι., εκχ μζ δνυιμζ δεκ είκαζ μναημί.  

Σσόλιο: Πνυηεζηαζ βζα ηδ εέζδ Νεάπμθδ C43 ηςκ Hope Simpson and Dickinson, 1979: 119. Οζ πενζζζυηενμζ ηά-

θμζ ανίζημκηαζ ζηζξ πθαβζέξ ηςκ ηνζχκ θυθςκ ΒΑ ημο δνυιμο, εκχ δφμ ζημ θμθίζημ ΝΓ ημο δνυιμο. 

ημκ ηεθεοηαίμ θμθίζημ άθεμκδ ηεναιζηή ηδξ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β (ηονίςξ ηφθζηεξ ηαζ ζηφθμζ ιε παιδθυ πυδζ) 

ηαζ ανηεηά εναφζιαηα μρζακμφ. 
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Δ151      Μαύξε πειηά 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: πήθαζμ ζηδκ πενζμπή ηδξ Νεάπμθδξ. 

Βζαθζμβναθία: Efstathiou-Manolakou, 2009: 15. 

Δζηυκεξ: 1. 

Όπανλδ ΝΛ. 

ΤΔΥ: Μοηδκασηά υζηναηα. 

 

Δ152      Καζηέιιη Λαο 

οκη:        - 

Γεςβναθία: Πανάηηζμ ιζηνυ φρςια, πενίπμο 1πθι. Ν ηδξ πενζμκήζμο ημο Παθαζμηάζηνμο. 

Βζαθζμβναθία: Εαααμφ, 2002: 216. 2010: 96. 

ΜΔΥ: ζηναηα Dark Burnished ware, Matt Painted ηαζ έκα αηυια πζεακχξ ιζκςζηήξ εζζαβςβήξ (ενοενή ηαζκία 

ζε ζημηεζκυ αάεμξ). 

ΤΔΥ: ζηναημ ιοηδκασηήξ ηφθζηαξ. 

 

Δ153      Αγία Μαξίλα 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Δονφηενδ πενζμπή βφνς απυ ημ καυ ηδξ Αβίαξ Μανίκαξ, ημκηά ζημ απμθζεςιέκμ θμζκζηυδαζμξ, ζημ Ν 

άηνμ ηδξ πενζμκήζμο Μαθέα. 

Βζαθζμβναθία: Θέιμξ ηαζ Εαααμφ, 1998α: 182. Εαααμφ, 2002: 219. 

ΠΔΥ: Υεζνμπμίδηδ ηεναιζηή ιε εβηθείζιαηα, πζεακυκ ηδξ ΠΔΥ, ηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ απμθεπζζιάηςκ μρζακμφ 

ιαγί ιε έκακ πονήκα δεοηενμβεκμφξ επελενβαζίαξ. 

 

Δ154      Κιεθηαύιαθν 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: ηα Α ημο θάνμο ημο Βνμιχκηα, ζε ιζηνυ ηθεζζηυ υνιμ ηαζ Β απυ ηηίνζμ ηδξ νςιασηήξ επμπήξ. Ζ 

εέζδ δεκ είκαζ μναηή απυ ηδκ εάθαζζα. 

Βζαθζμβναθία: Εαααμφ, 2002: 218. 

ΔΠΥ: Λίβα υζηναηα πζεακυκ πνμσζημνζηήξ πενζυδμο ηαζ απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

 

 

Διαθόλλεζνο 

Δ155      Παπινπέηξη 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: ηα ΝΑ ηδξ πενζμκήζμο Μαθέα. Ανπαζμθμβζηά ηαηάθμζπα εκημπίγμκηαζ ζημκ οπμεαθάζζζμ πχνμ 

ιεηαλφ ηδξ δπεζνςηζηήξ πεδζάδαξ Βάηζηα ηαζ ηδξ Δθαθμκκήζμο ηαζ ζηδ κδζίδα Παοθμπέηνζ (200ι. απυ 

ηδκ αηηή ηδξ πεδζάδαξ ηαζ 700ι. απυ ημ αμνεζυηενμ ζδιείμ ηδξ Δθαθμκκήζμο). 

Ένεοκα: 1967 εκημπζζιυξ, 1968 απμηφπςζδ οπμεαθάζζζςκ ηαηαθμίπςκ ηαζ ιζηνή ακαζηαθή ζηδ κδζίδα Παοθμ-

πέηνζ, 2009 ενεοκδηζηυ πνυβναιια ρδθζαηήξ απμηφπςζδξ ηαζ ακαζηαθήξ απυ ημ Underwater 

Archaeology Research Center ημο Πακεπζζηήιζμ ημο Nottingham. 

Βζαθζμβναθία: Harding et al., 1969. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 118. Renard, 1995: 89. Banou, 1996: 67-

69. Boyd, 2002: 208. Henderson, 2009, 19 Οηηςανίμο. 

Δζηυκεξ: 179-181, 184-185. 
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Όπανλδ Σεθζηήξ ΝΛ. 

ΔΠΥ: Οηθηζκόο: 

Κηζνζαηά ηαηάθμζπα: 

 Τπμεαθάζζζα πενζμπή: 

ΠΔ ΗΗ έςξ ΤΔ ΗΗΗΒ θάζδ. Τπμθμβζγυιεκδ έηηαζδ 10 ή πενζζζυηενα εηηάνζα, ιε ειθακή μζηζζηζηυ ζζηυ 

(λεπςνζζηέξ μζημδμιζηέξ ζοζηάδεξ, ημοθάπζζημκ 15 ηηίνζα, πμθθμί απμζπαζιαηζημί ημίπμζ ηαζ δνυιμζ). 

Σσόλιο: ηα ηηζνζαηά ηαηάθμζπα επζζδιάκεδηακ πέκηε ηνυπμζ ημζπμπμζίαξ, ιε δζαθμνμπμίδζδ ζημ 

ιέβεεμξ, ημ πάπμξ, ηδκ φπανλδ ή υπζ επελενβαζιέκςκ θίεςκ ηαζ ζημκ ηνυπμ δζάηαλδξ ηςκ ηεθεοηαίςκ. Γφμ απυ 

ημοξ πέκηε ηνυπμοξ εκημπίζηδηακ ζε δφμ δζαθμνεηζηά ηηίνζα μ ηαεέκαξ. ημ Κηίνζμ IX ιεβάθμζ θίεμζ είπακ 

ημπμεεηδεεί ηαηά ιμκάδεξ ζηζξ δφμ υρεζξ ημο ημίπμο, ηαζ ζημ Κηίνζμ VII, ημ μπμίμ είπε ημίπμοξ πάπ. πάκς απυ 1ι., 

ημ ιεβαθφηενμ πμο παναηδνήεδηε ζοκμθζηά, ηαζ εοεφβναιιδ ιυκμ ηδκ ελςηενζηή πθεονά. 

Γζαηνίκμκηαζ δφμ ααζζημί πνμζακαημθζζιμί ζηα 15 δζαηνζηά ηηίνζα. Σα ηεθεοηαία είκαζ δζαθμνεηζηχκ 

ηαηυρεςκ ημ ηαεέκα, ιε ανηεηά δςιάηζα μνεμβχκζαξ ηονίςξ ηάημρδξ. Έπμοκ επζιεθδιέκδ ηαηαζηεοή ηαζ 

ιέβεεμξ πμο ηοιαίκεηαζ ηαηά ιέζμ υνμ ζηα 160ι.2. Σμ ιεβαθφηενμ απυ ηα δςιάηζα πζεακυκ απμηεθεί ημ ααζζηυ 

πχνμ ηςκ ηηζνίςκ ή έκακ εζςηενζηυ οπαίενζμ. Ξεπςνίγεζ ημ Κηίνζμ IX, βζα ηδκ ακελανηδζία ημο ζημ πχνμ, ηδ 

ιμκαδζηή ημζπμπμζία ημο ηαζ ηάημρδ (ιμκυπςνμ, ιε δφμ ζηεκέξ αρζδςηέξ πθεονέξ απυ ιζηνμφξ θίεμοξ). 

Έπμοκ εκημπζζηεί πέκηε δπόμοι πενζιεηνζηά ηαζ εκηυξ ημο μζηζζιμφ, ιε πθεονζηά ημζπχιαηα, δ 

ημζπμπμζία ηςκ μπμίςκ αημθμοεεί εηείκδ ηςκ ηηζνίςκ. ε ιία ιυκμ πενίπηςζδ παναηδνήεδηε αθθαβή δυιδζδξ, ιε 

ιεβάθμοξ επελενβαζιέκμοξ ηεηνάπθεονμοξ θίεμοξ, ζημ ζδιείμ υπμο μ δνυιμξ 1 μδδβμφζε πζεακυηαηα ζε 

πφθδ/είζμδμ ημο μζηζζιμφ. Πθάημξ δνυιςκ, 1-3ι. Σιήια ημο δνυιμο 3 ήηακ πθαημζηνςιέκμ υπςξ επίζδξ ηαζ ηα 

ηιήιαηα ιπνμζηά απυ ηα ηηίνζα IV ηαζ IX. Υαναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ υθςκ ηςκ δνυιςκ, πμο δεκ έπεζ ενιδκεοηεί, 

είκαζ ημ θνάλζιμ ημοξ ζε δφμ ζδιεία ιε εβηάνζζμοξ θμλμφξ ημίπμοξ. 

 Νδζίδα Παοθμπέηνζ: 

ε ημιή θυθμο ζηα Β ηδξ κδζίδαξ εκημπίζηδηε ζηνχια ιε ΜΔ ηαζ ΤΔ υζηναηα ηαεχξ ηαζ ηιήιαηα αν-

ηεηχκ ημίπςκ. Οζ ηεθεοηαίμζ πανμοζζάγμοκ ηδκ ίδζα ημζπμπμζία πμο επζζδιάκεδηε ηαζ ζηα οπμεαθάζζζα ηηίνζα. 

Κζκδηά εονήιαηα: 

ΠΔΥ: υζηναηα ηδξ ΠΔ ΗΗ (υπςξ θζάθεξ ιε δζμβηςιέκμ πείθμξ, ιζηνέξ ηςκζηέξ θζάθεξ παναηηδνζζηζηέξ ημο ηο-

ηθαδζημφ πμθζηζζιμφ ηδξ φνμο. Παναηδνήεδηακ ίπκδ urfirnis ηαζ grey slip). 

ΜΔΥ: δφμ υζηναηα ιαφνδξ ιζκοαηήξ ηεναιζηήξ.  

ΤΔΥ: ΤΔ Η-ΗΗΗΒ υζηναηα (ανηεηά απυ ηφπεθθα ηφπμο Βαθεζμφ ηαζ εθάπζζηα υζηναηα ιε ζημζπεία απυ Κνήηδ ηαζ 

Κοηθάδεξ), έκα ηιήια γςυιμνθμο εζδςθίμο ίζςξ ηδξ ΤΔΥ. 

ΔΠΥ: Πυδζα ιαβεζνζηχκ ζηεοχκ ή ηνζπυδςκ ενοενμηάζηακμο πδθμφ ιε εβηθείζιαηα (παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ 

ΠΔΥ ηεναιζηήξ, ηονίςξ ζηδκ Κνήηδ ηαζ ζηζξ Κοηθάδεξ ηαζ θζβυηενμ ζημκ δπεζνςηζηυ εθθαδζηυ πχνμ, 

ημοθάπζζημκ έςξ ηδ Μοηδκασηή επμπή), πενίπμο 20 θεπίδεξ ηαζ έκαξ πονήκαξ μρζακμφ, ιία ιζηνμθεπίδα 

απυ ιεθί πονζηυθζεμ ηαζ ιία πάθηζκδ διζζθαζνζηή ηεθαθή αεθυκδξ, έκα οθακηζηυ αάνμξ, έκα αιθζηςκζ-

ηυ ored αανίδζ, γςζηά μζηά (εθάπζζηα απυ αζβμπνμαάηα, πμίνμοξ ηαζ αμμεζδή), ακενχπζκα μζηά (θίβα 

πζεακυηαηα απυ ημοξ ηάθμοξ). 

Σάθμζ:  

ΔΠΥ: 37 ηζαςηζυζπδιμζ ηάθμζ εκηυξ ημο μζηζζηζημφ ζζημφ. Γεκ οπάνπμοκ ζαθείξ πνμκμθμβζηέξ εκδείλεζξ. Κονίςξ 

μνεμβχκζμζ ή απθχξ ηεηνάπθεονμζ ιε θεπηέξ μνεμβχκζεξ πθάηεξ. Ανηεημί είκαζ ηηζζημί ή έπμοκ ηηζζηή 

ημοθάπζζημκ ιία απυ ηζξ πθεονέξ ιε ιζηνμφξ θίεμοξ. ε δφμ ηάθμοξ δ ιία πθεονά ήηακ ημίπμξ ηηζνίμο. Ζ 

ηάθορδ βζκυηακ ιε ιεβάθεξ ηαζ αηακυκζζημο ζπήιαημξ πθάηεξ ή ιε ιζηνέξ ημπμεεηδιέκεξ ζηδ ζεζνά. 

Δίκαζ επζιεθχξ ημπμεεηδιέκμζ ημκηά ζε ηηίνζα ή εκηυξ δςιαηίςκ. Δλαζνμφκηαζ μζ ηθ.36 ηαζ 37 πμο ε-

κημπίζηδηακ απμιμκςιέκμζ ζημ Ν άηνμ ημο μζηζζιμφ. Γεκ ανέεδηακ ηηενίζιαηα παναηηδνζζηζηά πνμ-

κμθυβδζδξ, ιε ελαίνεζδ δφμ ιεβάθμοξ πίεμοξ εκηυξ ηςκ ηθ.27 ηαζ ηθ.29, πζεακυκ ηδξ ΜΔΥ. 
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ΤΔΥ: Γφμ εαθαιμεζδείξ ιοηδκασημί ηάθμζ, πθδζίμκ ημο Ν άηνμο ημο μζηζζιμφ, ημκηά ζε δφμ ιζηνμφξ οθάθμοξ. Ο 

έκαξ έπεζ μνεμβχκζμ εάθαιμ ηαζ ζηεκυιαηνμ δνυιμ ηαζ μ άθθμξ πανυιμζα ηάημρδ αθθά ιε πζμ αναπφ 

δνυιμ. 

 

Δ156      Υώξα Διαθνλλήζνπ 

οκη.: (605E / 858N) 

Γεςβναθία: Δκηυξ ηδξ Υχναξ ημο κδζζμφ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 146. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 119. Renard, 

1995: 88. Banou, 1996: 69. Cavanagh and Crouwel, 2002: 130. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

ΔΠΥ: Λεπίδεξ μρζακμφ. 

 

Δ157      Υώξα Διαθνλλήζνπ - ΝΑ ιόθνο 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Υαιδθυξ θυθμξ, 500ι. ΝΑ ηδξ Υχναξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 146. Renard, 1995: 88. Cavanagh and Crouwel, 2002: 130. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ. 

ΔΠΥ: Λεπίδεξ μρζακμφ. 

 

Δ158      Υώξα Διαθνλλήζνπ - Ν 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Θέζδ 1 πθι. Ν ηδξ Υχναξ ηαζ 500ι. απυ ηδκ Α αηημβναιιή. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 146. Renard, 1995: 88. Cavanagh and Crouwel, 2002: 130. 

ΠΔΥ: Έκα υζηναημ πζεακυκ ηδξ ΠΔ Η θάζδξ, ηφπμο Σαθζχηδ.  

Σσόλιο: Διθακή ηιήιαηα ανπαίςκ εειεθίςκ. 

 

Δ159      Μαπξνΐδη  

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Ακαααειίδεξ, ημκηά ζηζξ ζπδθζέξ Μαονμΐδζ, ζηα δελζά ιμκμπαηζμφ ηδξ πενζμπήξ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 147-148. Renard, 1995: 88.  

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ ηαζ εναφζιαηα μρζακμφ. 

 

Δ160      Μεγάιε Βίγια 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Μζηνυ δζαανςιέκμ πθάηςια, 2 πθι. ΝΓ απυ ηδκ Υχνα, ιεηαλφ πθαηχιαημξ ιε ζπήθαζμ (1,5 πθι. 

απυ ηδ Γ αηημβναιιή) ηαζ ενεζπίςκ καμφ ζζημνζηχκ πνυκςκ. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 148. Renard, 1995: 88. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ ηαζ εναφζιαηα μρζακμφ. 

 

Δ161      Καιύβηα 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: Υαιδθυ πθάηςια, πενίπμο 200ι. Β απυ ηα Καθφαζα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 146. Renard, 1995: 88. 
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ΠΔΥ: ζηναηα πμκδνμεζδμφξ ηεναιζηήξ ηαζ απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

 

Δ162      Παλαγηά 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Υαιδθυξ θυθμξ ζηα ΝΓ ηδξ εηηθδζίαξ ημο πςνζμφ Πακαβζά. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 147. Hope Simpson and Dickinson, 1979: 119. Renard, 

1995: 88. Banou, 1996: 69. 

ΠΔΥ: ζηναηα ΠΔ ΗΗ ηεναιζηήξ. 

ΤΔΥ: ζηναηα ΤΔ ΗΗΗ ηεναιζηήξ. ηδ Γ πθαβζά ημο θυθμο ιζηνέξ ζπδθζέξ, πζεακά ενείπζα εαθαιμεζδχκ ιοηδκα-

σηχκ ηάθςκ. 

ΔΠΥ: Σέπκενβα μρζακμφ. 

 

Δ163      Παλαγηά: Πειαθίδη 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Πθαβζέξ αηνςηδνίμο Πεθαηίδζ, 200ι. Γ ημο θυθμο ηδξ εηηθδζίαξ ημο πςνζμφ Πακαβζά. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 147. Renard, 1995: 88. 

ΤΔΥ: Μζηνέξ ζπδθζέξ, πζεακά ενείπζα εαθαιμεζδχκ ιοηδκασηχκ ηάθςκ.  

 

Δ164      Λεπθή 

οκη.:      - 

Γεςβναθία: Κμκηά ζηδκ αηηή ζημ θαζιυ ημο αηνςηδνζμφ Λεοηή. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 146. Renard, 1995: 88. 

ΔΠΥ: ζηναηα πμκδνμεζδμφξ ηεναιζηήξ ηαζ θίβα απμθεπίζιαηα μρζακμφ. 

 

Δ165      Λεπθή - Γ 

οκη.:     - 

Γεςβναθία: πήθαζμ, ζπεδυκ 600ι. Γ ηδξ εέζδξ Λεοηή (Δ164), 100ι. πνμξ ηδκ εκδμπχνα. 

Βζαθζμβναθία: Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 146-147. Renard, 1995: 88. 

ΠΔΥ: ζηναηα ηεναιζηήξ ηαζ εναφζιαηα μρζακμφ. 
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ΠΙΝΑΚΔ – ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ 

 

 

Πίλαθαο 1. ύλνιν ζέζεσλ αλά πεξίνδν Δπνρήο Υαιθνύ θαη είδνο έξεπλαο. 

Πεξίνδνο 
ύλνιν 

Θέζεσλ 
Δίδνο έξεπλαο 

ΠΔΥ 114 

11 Αλεζθακκέλεο 

102 Δπηθαλεηαθέο (1 ελάιηα απνηύπσζε) 

1 Παξάδνζε αξραίσλ 

ΜΔΥ 62 

15 Αλεζθακκέλεο 

45 Δπηθαλεηαθέο (1 ελάιηα απνηύπσζε) 

2 Παξάδνζε αξραίσλ 

ΤΔΥ 126 

29 Αλεζθακκέλεο 

96 Δπηθαλεηαθέο (1 ελάιηα απνηύπσζε) 

1 Παξάδνζε αξραίσλ 

ΔΠΥ 5 Δπηθαλεηαθέο 

 

 

 

 

 

 
 

Πίλαθαο 2. Πιήζνο ζέζεσλ αλά είδνο έξεπλαο, κε βάζε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο ζηελ 

ΔΠΥ. 

Γηάξθεηα Υξήζεο Δίδνο Έξεπλαο 

ΠΔ (κόλν) 54 επηθαλεηαθή, 1 παξάδνζε αξραίσλ 

ΠΔ + ΜΔ Δπηθαλεηαθή 

ΠΔ + ΤΔ 18 επηθαλεηαθή, 5 αλαζθαθή 

ΜΔ (κόλν) 6 επηθαλεηαθή, 1 παξάδνζε αξραίσλ 

Γξάθεκα 1. Πιήζνο ζέζεσλ Δπνρήο Υαιθνύ ζηε Λαθσλία αλά είδνο  
αξραηνινγηθήο έξεπλαο. 

32 θέζεις (16%) 

1 θέζη (1%) 

162 θέζεις (81%) 

3 θέζεις (2%) 

ΑΝΑΚΑΦΗ 
ΕΝΑΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΡΥΑΙΩΝ 
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ΜΔ + ΤΔ 17 επηθαλεηαθή, 1 αλαζθαθή, 1 παξάδνζε αξραίσλ 

ΤΔ (κόλν) 38 επηθαλεηαθή, 15 αλαζθαθή 

ΠΔ + ΜΔ + ΤΔ 18 επηθαλεηαθή, 12 αλαζθαθή, 1 ελάιεηα απνηύπσζε 

ΔΠΥ Δπηθαλεηαθή 

Γξάθεκα 2. Πιήζνο ζέζεσλ Λαθσλίαο αλά δηάξθεηα ρξήζεο θαηά ηελ  

Δπνρή Υαιθνύ. 
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Γξάθεκα 3. Πιήζνο ΠΔ ζέζεσλ, αλά είδνο. 
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Γξάθεκα 4. Πιήζνο ΜΔ ζέζεσλ, αλά είδνο.
1
 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3. ΜΔ ηάθνη Αγίνπ ηεθάλνπ αλά ρξνλνινγία. 

Υξνλνινγία ύλνιν ηάθσλ 

ΠΔ/ΜΔ Ι 1 

ΜΔ 19 

ΜΔ Ι 11 

ΜΔ ΙΙ 1 

ΜΔ ΙΙ-ΙΙΙ 1 

ΜΔ ΙΙΙ 5 

ΜΔ ΙΙΙ/ΤΔ Ι-ΙΙ 7 

ΜΔ; 25 

ΠΔ ή ΜΔ 4 

 

                                                 
1
 ηελ θαηεγνξία «Οηθηζκόο θαη λεθξνηαθείν (ζηελ ίδηα ζέζε)» πεξηιακβάλνληαη νη ζέζεηο Πειιάλα: 

Παιαηόθαζηξν θαη Άγηνο Βαζίιεηνο, ζηηο νπνίεο έρνπλ αλαζθαθεί ηαθηθά θαη νηθηζηηθά θαηάινηπα ηεο 

κεηαβαηηθήο θάζεηο ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η. 
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Πίλαθαο 4. ΜΔ ηάθνη κε θηεξίζκαηα από κέηαιιν θαη εκη/πνιύηηκεο πξώηεο ύιεο. 

Σάθνο Υξνλνινγία Υξπζόο Άξγπξνο Υαιθόο Ζκηπνι. Λίζνη 

Πειιάλα: 

Παιαηόθαζηξν 

(θηβσηηόζρεκνο) 

ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η Έιαζκα - - - 

Μελειάην  

(θάζεηνο ιαθθνεηδήο) 
ΜΔ ΗΗ ή ΗΗΗ Έιαζκα - - - 

πάξηε 
(ηθ4) ΜΔ - - 

Σεκάρην θπθιηθήο 

δηαηνκήο (πεξόλε;) 
- 

(ηθ8) ΜΔ - - Εεύγνο ελσηίσλ, ςήθνο - 

Ακπθιαίν: Αγ. 

Κπξηαθή 
ΜΔ ΗΗΗ - - Πεξόλε - 

Κνπθόβνπλν ΜΔ - - Αηρκή δόξαηνο - 

Γεξάθη ΜΔ ΗΗΗ - - Δγράξαθηε πεξόλε - 

Άγ. ηέθαλνο  

(ηθΑ23) 
ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η - - 

Γύν ελώηηα, πεξόλε, 

δαρηπιίδη 
Υάληξεο 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Γξάθεκα 5. Πιήζνο ΤΔ ζέζεσλ, αλά είδνο. 
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Πίλαθαο 5. Θέζεηο κε επηθαλεηαθά εληνπηζκέλνπο κπθελατθνύο ηάθνπο. 

(ζπλέρεηα θαη ζηελ επόκελε ζειίδα). 

Θέζε Υξήζε Σαθηθόο ηύπνο ύλνιν 

Κοιλάδα Εσρώηα 

Πειιάλα:Σξππνξξάρε Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Μελειάην-ΝΑ ιόθνο Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Ακπθιαίν-Β ιόθνο Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Ράρεο Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Σζαξθαιέηθα Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Βαθεηό-ΒΓ ιόθνο Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

θνύξα: Αγ. Γεώξγηνο-Γ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θαιακνεηδήο >1 

Άξλα: Γέξαθαο Μπθελατθή Θνισηόο 2 

Άγ. Βαζίιεηνο-Ν ιόθνο Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Βιαρηώηε: Κνθθηλάδηα-Γ έμαξκα Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Αζηέξη: Καξανύζη-Α ιόθνο Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Άγ. Δπζηξάηηνο: Διίηζα Μπθελατθή Θνισηόο; 1 

Άγ. ηέθαλνο-ΝΓ έμαξκα Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Γθαγθάληα ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θαιακνεηδήο 2 

Χερζόνηζος Ταινάροσ 

Μαπξνβνύλη ΤΔ ΗΗΗΒ-Γ; Θαιακνεηδήο 7 

Χερζόνηζος Μαλέα 

Άγ. Γεώξγηνο Μπθελατθνί Θαιακνεηδήο >1 

Γξάθεκα 6. Πιήζνο ΤΔ λεθξνηαθείσλ αλεζθακκέλσλ ή επηθαλεηαθά εληνπηζκέλσλ. 
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πθηά: θύδεο Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

ηέξλεο Μπθελατθή Θαιακνεηδείο >2 

Υξαλάπα Μπθελατθή Θαιακνεηδείο >2 

Σζεγθηάληαθα: Μαλδξίηζα Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Κάκπνο Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

ηελά-ΝΑ ιόθνο Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Ληκαλάθη Απιόζπεινπ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θαιακνεηδήο 16; 

Παπινπεηξί Μπθελατθή Θαιακνεηδήο 2 

Παλαηγηά Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

Παλαγηά: Πειαθίδη Μπθελατθή Θαιακνεηδήο >1 

 

 

 

Πίλαθαο 6. Πηζαλή ζύλδεζε ΤΔ λεθξνηαθείσλ κε αλεζθακκέλνπο ΤΔ νηθηζκνύο.
2
 

ΤΔ Νεθξνηαθείν ΤΔ Οηθηζκόο 

Πελλάνα: Σπηλιές, Πειιάλα: 

Σξππνξξάρε 

Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν 

Μελειάην - ΝΑ ιόθνο Μελειάην 

Αμσκλαίο: Σπηλάκια, Ακπθιαίν: Αγ. 

Κπξηαθή - Β ιόθνο, Ράρεο 

Ακπθιαίν: Αγ. Κπξηαθή 

Βαφειό, Βαθεηό - ΒΓ ιόθνο, 

Σζαξθαιέηθα 

Παιαηνππξγί 

Άγ. Βασίλειος-ΝΓ λόφος, Άγ. Βαζίιεηνο-

Ν ιόθνο  

Άγηνο Βαζίιεηνο 

Αζηέξη: Καξανύδη - Α ιόθνο Αζηέξη: Καξανύδη 

Άγ. ηέθαλνο - ΝΓ έμαξκα Άγ. ηέθαλνο 

 

 

Πίλαθαο 7. Πηζαλή ζύλδεζε ΤΔ λεθξνηαθείσλ κε επηθαλεηαθέο ζέζεηο ΤΔ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

ΤΔ Νεθξνηαθείν 
Πηζαλή ΤΔ εγθαηάζηαζε 

(επηθαλεηαθέο ζέζεηο) 
Άρνα: Αρκίνα, Άξλα: Γέξαθαο Άξλα: Παηδνύιηα 

θνύξα: Άγ. Γεώξγηνο - Γ θνύξα: Άγ. Γεώξγηνο 

Άγ. Δπζηξάηηνο: Διίηζα Άγ. Δπζηξάηηνο 

Βιαρηώηε: Κνθθηλάδηα - Γ έμαξκα Βιαρηώηε: Κνθθηλάδηα 

Μαπξνβνύλη-ΒΑ ιόθνο, Μασροβούνι - Ν 

λόφος 

Μαπξνβνύλη 

Σσκιά, πθηά: θύδεο πθηά: Αλεκόκπινο 

ηελά - ΝΑ ιόθνο ηελά 

Σζεγθηάληθα: Μαλδξίηζα Σζεγθηάληθα: Κύια 

                                                 
2
 Με πιάγηα γξάκκαηα λεθξνηαθεία ηα νπνία έρνπλ έσο έλα ηνπιάρηζηνλ βαζκό αλαζθαθεί. 
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Πίλαθαο 8. ΤΔ Ι-ΙΙ ηάθνη κε θηεξίζκαηα από κέηαιιν ή/θαη άιιεο εκη/πνιύηηκεο πξώηεο ύιεο.
3
 

Σάθνο Υξπζόο Άξγπξνο Υαιθόο ίδεξνο Μόιπβδνο 

Διεθαληόδνλην 

/ ραύιηα 

θξάλνπο 

Ζκηπνι. Λίζνη 

Πειιάλα: πειηέο 

(ζαιακνεηδήο 2) 
Διάζκαηα - Αηρκή βέινπο 

Σεκάρην 

κεηεσξηηηθνύ 

ζηδήξνπ 

- - Υάληξα 

Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α 

ιόθνο  

(ζνισηόο Α) 

Πεξηδέξαην, 

ειάζκαηα 

Γηάηξεην 

αγγείν, 

δηζθάξην 

Αηρκέο βέινπο, ήινη, 

ειάζκαηα 
- - 

Υηέλη, ραύιηα 

θξάλνπο 
Υάληξεο 

πάξηε  

(θηηζηόο νξζνγώληνο 

ζαιακνεηδήο) 

- - Φήθνο - - Υαύιηα θξάλνπο Υάληξεο 

Θνισηόο Βαθεηνύ 

Αγγεία, 

δαθηπιίδηα, 

ειάζκαηα, θνκβία 

Αγγεία, 

δαρηπιίδη, ήινη 

Αγγεία, εξγαιεία, 

εγρεηξίδηα, μίθνο, 

αηρκέο δνξάησλ, 

ζπξηαθόο πέιεθπο 

Γαρηπιίδη Γίζθνη 
Υηέλη θαη άιια 

ζξαύζκαηα 

θξαγηδόιηζνη, 

ςήθνη, 

αηγππηηαθό 

αιάβαζηξν 

Ακπθιαίν: Αγ. Κπξηαθή 

(θηβσηηόζρεκνο) 
- - Πεξόλε - - - - 

Άγ. 

ηέθαλνο 

Γ4 - - Μαραίξη - - - - 

Γ12 - - κίιε - - - - 

Α28α,β - - Δλώηηα, εγρεηξίδην - - - - 

                                                 
3
 ηνπο πίλαθεο 8, 10 θαη 11 δελ πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηώζεηο ησλ θηεξηζκάησλ από κέηαιιν ή άιιεο πνιύηηκεο ύιεο ηα νπνία αλήθνπλ ζε ηαθέο πνπ δελ 

ρξνλνινγνύληαη κε αθξίβεηα ζηηο θάζεηο ηεο ΤΔ πεξηόδνπ. Πξόθεηηαη γηα ράιθηλν νπιηζκό πνπ βξέζεθε ζηνπο 8 κηθξνύο ηάθνπο ηεο Βνύξβνπξαο: Αλάιεςε (ΤΔ Η-ΗΗΗΓ) 

θαη ζηνλ αζύιεην ηθ Β ηεο Δπηδαύξνπ Ληκεξάο: Αγία Σξηάδα (ΤΔ ΗΗ; - ΗΗΗΓ) (ζηνλ ηθΒ ππάξρεη θαη έλαο ζθξαγηδόιηζνο από ηάζπε). 
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Πίλαθαο 9. Θέζεηο κε ΤΔ ΙΙΙ ηάθνπο (αλά δηάξθεηα ρξήζεο θαη ηαθηθό ηύπν). 

Θέζε Γηάξθεηα Υξήζεο  Σύπνο Σάθνπ ύλνιν  

Άγ. ηέθαλνο ΤΔ ΗΗΗ Κηβσηηόζρεκνο 1 

Λάθθνο 1 

Αδηάγλσζηνπ ηύπνπ 1 

ΤΔ ΗΗΗΑ Κηβσηηόζρεκνο 2 

Λάθθνο 1 ή 2 

ΤΔ ΗΗΗΑ1 Κηβσηηόζρεκνο 4 

Λάθθνο 7 

Κξαλίν ζε ιίζηλε πιάθα 1 

Αδηάγλσζηνπ ηύπνπ 3 

ΤΔ ΗΗΗΑ2 Κηβσηηόζρεκνο 3 

Λαθθνεηδήο 1 

ΤΔ ΗΗΗΑ2; Οζηά ζε ιίζνπο 1 

Άγ. Βαζίιεηνο-ΝΓ ιόθνο ΤΔ Η-ΗΗΗΑ1 Θαιακνεηδείο >1 

Αγγειώλα: Μπάζηηδα ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θαιακνεηδείο >1 

Ακπθιαίν: πειάθηα 

 

ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θαιακνεηδήο 5 

ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ Θαιακνεηδήο 1 

Άξλα: Αξθίλα 

 

ΤΔ ΗΗΗ Θνισηόο 1 

ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θνισηόο 1 

Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α 

ιόθνο 

ΤΔ Η-ΗΗΗΒ Θνισηόο 7 

Δπίδ. Ληκεξά: Αγ. Σξηάδα ΤΔ Η/ΗΗΑ-ΗΗΗΓ2 Θαιακνεηδήο 3 

Δπίδ. Ληκεξά: Βακβαθηά ΤΔ Η/ΗΗΑ-ΗΗΗΓ2 Θαιακνεηδήο 1 

Δπίδ. Ληκεξά: 

Παιαηόθαζηξν 

ΤΔ Η/ΗΗΑ-ΗΗΗΓ2 Θαιακνεηδήο 1 

Κξνθεέο: Καξλέαο ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗ Κηηζηόο Οξζνγώληνο 

Λαθθνεηδήο 

1 

ΤΔ ΗΗΗ Θαιακνεηδήο >1 

Μαπξνβνύλη-Ν ιόθνο ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θνισηόο; 1 

Μειάζξηα: Πξνθήηεο Ηιίαο ΤΔ ΗΗΗΑ1-Β Θαιακνεηδήο 6 

Μελειάην ΤΔ ΗΗΗΒ2 Λίζηλνο ηύκβνο 1 

Πειιάλα: πειηέο

 ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θαιακνεηδήο 1 

Λαθθνεηδήο 1 

ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ Θαιακνεηδήο 1 

ΤΔ ΗΗΗΒ Θαιακνεηδήο 1 

Πεξηζηέξη: όιαθνη ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θαιακνεηδήο 3 

Πεξηζηέξη-Α ιόθνο ΤΔ ΗΗΗΑ-Β Θαιακνεηδήο 1 

πθηά ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ Θαιακνεηδήο 4 

                                                 

 ην λεθξνηαθείν πειηέο 

(Α9)
 ππάξρνπλ δύν αθόκε ζαιακνεηδείο ιαμεπηνί, νη νπνίνη ρξνλνινγνύληαη 

γεληθά ζηελ ΤΔΥ θαη γηα απηό δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα, όπσο επίζεο θαη ν ηάθνο ηεο 

Αγίαο Σξηάδαο 
(Α32)

. Ζ ζσζηηθή αλαζθαθή ηνπ ηειεπηαίνπ δελ κπόξεζε λα ηνλ ρξνλνινγήζεη κε 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα. 
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Πίλαθαο 10. ΤΔ ΙΙΙ Α-Β ηάθνη κε θηεξίζκαηα από κέηαιιν ή/θαη εκη/πνιύηηκεο πξώηεο ύιεο. 

Σάθνο Υξπζόο Άξγπξνο Υαιθόο ίδεξνο Μόιπβδνο Διεθαληόδνλην Ζκηπνι. Λίζνη 

Άξλα: Αξθίλα 

Θνισηόο - - Μαραίξηα, μπξόο - - - - 

Θνισηόο Α Έιαζκα/θόζκεκα - Μηθξό θαξθί - - - Φεθίδεο 

Μειαζξία: 

Πξνθήηεο Ηιίαο  

ηθΑ1 - - - Γαρηπιίδη - - Φήθνη 

ηθ1 - - Κύκβαινλ (;) - - - - 

Πειιάλα: πειηέο  

(ηθ.Καξαράιηνπ) 
- - Γαρηπιίδη - - - θξαγηδόιηζνο 

πθηά (ηθ1) - - 
Ξίθνο, εγρεηξίδην, 

μπξόο, ηξηρνιαβίδεο 
- - - - 

 

 

Πίλαθαο 11. ΤΔ ΙΙΙ Γ ηάθνη κε θηεξίζκαηα από κέηαιιν ή/θαη εκη/πνιύηηκεο πξώηεο ύιεο. 

Σάθνο Υξπζόο Άξγπξνο Υαιθόο ίδεξνο Μόιπβδνο Διεθαληόδνλην Ζκηπνι. Λίζνη 

πθηά (ηθ2) - - Ξίθνο, εγρεηξίδην, μπξόο - - - Φήθνη 

Πεξηζηέξη: όιαθνη (2004) - - Γαρηπιίδη, 3 πεξόλεο - - - - 

Άγ. ηέθαλνο 

Β20 - - - - - - Υάληξεο 

Η13 - - - - - - Υάληξεο, ζθξαγηδόιηζνο 
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Πίλαθαο 12. Σάθνη αλά ζέζε θαη αξρηηεθηνληθό ηύπν κε ρξήζε ζηελ ΤΔ ΙΙΙΓ. 

Θέζε 
Γηάξθεηα 

Υξήζεο  
Σύπνο Σάθνπ ύλνιν 

Άγ. ηέθαλνο ΤΔ ΗΗΗΓ1 Κηβσηηόζρεκνο 3 

Λάθθνο 1 

Αδηάγλσζηνπ ηύπνπ 1 

Ακπθιαίν: πειάθηα ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ Θαιακνεηδήο 1 

Δπίδ. Ληκεξά: Αγ. Σξηάδα ΤΔ Η/ΗΗΑ-ΗΗΗΓ2; Θαιακνεηδήο 3 

Δπίδ. Ληκεξά: Βακβαθηά ΤΔ Η/ΗΗΑ-ΗΗΗΓ2; Θαιακνεηδήο 1 

Δπίδ. Ληκεξά: Παιαηόθαζηξν ΤΔ Η/ΗΗΑ-ΗΗΗΓ2; Θαιακνεηδήο 1 

Κξνθεέο: Καξλέαο

 ΤΔ ΗΗΗΓ Θαιακνεηδήο 1 

Πειιάλα: πειηέο ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ Θαιακνεηδήο 1 

Πεξηζηέξη: όιαθνη ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗΓ Θαιακνεηδήο 1 

πθηά ΤΔ ΗΗΗΑ-Γ Θαιακνεηδήο (4) 

 

 

 

Πίλαθαο 13. Θέζεηο ηεο ΤΔ ΙΙΙΓ θάζεο (ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα). 

Θέζε ΤΔ ΗΗΗΓ Πξώηκε Μέζε Ύζηεξε 

Άγ. Βαζίιεηνο xx  x;   

Άγ. ηέθαλνο xx  x x  

Ακπθιαίν: Αγ. Κπξηαθή xx  x x x 

Ακπθιαίν: πειάθηα xx     

Απίδηα xx     

Άξκαθαο (ζπήιαην) xx  x   

Αζηέξη: Καξανύζη xx  x x  

Βνπλό Παλαγηάο xx  x   

Βξνληάκαο: Άγ. Γεώξγηνο xx    x 

Γεξάθη xx    x; 

Γεξάθη: Λεσδαθηαλάθε (ζπήιαην) xx     

Γθνξίηζα: Λαηλά xx  x;   

Κξαλέο xx     

Δπίδαπξνο Ληκεξά xx    x 

Δπίδ. Ληκεξά: Αγ. Σξηάδα xx  x x x 

Δπίδ. Ληκεξά: Βακβαθηά xx    x 

Δπίδ. Ληκεξά: Παιαηόθαζηξν xx    x 

Κξνθεέο: Καξλέαο xx    x 

                                                 

 ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε έρνπλ εληνπηζηεί πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο ζαιακνεηδείο ηάθνη. Καηά ηε δηάξθεηα 

θαζαξηζκνύ αλαθέξεηαη ζε έλαλ ηάθν ν εληνπηζκόο αγγείνπ ηεο ΤΔ ΗΗΗΓ θάζεο, βι. Παξάξηεκα Α, ζει. 

214. 
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Μαπξνβνύλη xx;;     

Μελειάην xx  x   

Ξεξνλήζη xx  x   

Παιαηνππξγί xx  x   

Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν xx  x;   

Πειιάλα: πειηέο xx  x x x 

Πεξηζηέξη: όιαθνη xx   x x 

θνύξα: Άγ. Γεώξγηνο xx  x   

πθηά xx  x   

Σξππαιηά xx     

Φνηλίθη: Νηνύθα xx  x; x; x 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΦΑΡΤΗ 

 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΧΑΡΣΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΑΑ11  
Βνύξβνπξα: 
Αλάιεςε 

Α2 
Βνύξβνπξα: 
Αλάιεςε-Α 
ιόθνο 

Α3 
Πειιάλα: 
πειηέο 

Α4 
Πειιάλα: 
Παιαηόθαζηξν 

Α5 πάξηε 

Α6 Μελειάην 

Α7 Κνπθόβνπλν 

Α8 
Ακπθιαίν: 
Αγ.Κπξηαθή 

Α9 
Ακπθιαίν: 
πειάθηα 

 
Α10 

Μειαζξία: 
Πξ.Ζιίαο 

Α11 Βαθεηό 

Α12 Παιαηνππξγί 

Α13 Γεξάθη 

Α14 Άγ.Βαζίιεηνο 

Α15 
Άγ.Βαζίιεηνο-ΝΓ 
ιόθνο 

Α16 Αλζνρώξη 

Α17 Κνπβειέηθε Α' 

Α18 Άξλα: Αξθίλα 

Α19 
Κξνθεέο: 
Καξλέαο 

Α20 
Πεξηζηέξη: 
όιαθνη 

Α21 
Πεξηζηέξη-Α 
ιόθνο 

Α22 
Αζηέξη: 
Καξανύζη 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΧΑΡΣΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

Α23 Άγ.ηέθαλνο 

Α24 
Μαπξνβνύλη-Ν 
ιόθνο 

Α25 Άξκαθαο 

Α26 πθηά 

Α27 Διαία 

Α28 Διαία: Ακεξίηα 

Α29 
Αγγειώλα: 
Μπάζηηδα 

Α30 
Δπίδ.Ληκ.: 
Βακβαθηά 

Α31 
Δπίδ.Ληκ.: 
Αγ.Σξηάδα 

Α32 
Δπίδ.Ληκ.: 
Παιαηόθαζηξν 

Α33 Αγ.Σξηάδα 

ΔΔ11  
Βέικηλα: 
Γηάλλαθαο 

Δ2 
Βέικηλα: 
Καλαιάθη 

Δ3 
Πειιάλα: 
Σξππόξξαρε 

Δ4 
Βαζάξαο: 
Κακάξη 

Δ5 C128 

Δ6 B111 

Δ7 B123 

Δ8 C126 

Δ9 C131 

Δ10 G154 

Δ11 H45 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΧΑΡΣΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

Δ12 K249 

Δ13 K414 

Δ14 K515 

Δ15 L400 

Δ16 P285 

Δ17 P262 

Δ18 P263 

Δ19 P267 

Δ20 N312 

Δ21 N413 

Δ22 P284 

Δ23 P405 

Δ24 N333 

Δ25 P269 

Δ26 S434 

Δ27 S478 

Δ28 S474 

Δ29 M357 

Δ30 M322 

Δ31 R289 

Δ32 S448 

Δ33 U492 
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ΚΩΓΗΚΟ 
ΧΑΡΣΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

Δ34 S459 

Δ35 N191 

Δ36 M349 

Δ37 R426 

Δ38 R424 

Δ39 R280 

Δ40 R287 

Δ41 R291 

Δ42 R292 

Δ43 R425 

Δ44 R428 

Δ45 R529 

Δ46 R462 

Δ47 R3012 

Δ48 R457 

Δ49 R3025 

Δ50 P261 

Δ51 U3000 

Δ52 U500 

Δ53 U502 

Δ54 U501 

Δ55 U520 

Δ56 U490 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΧΑΡΣΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

Δ57 U532 

Δ58 U514 

Δ59 U504 

Δ60 U3001 

Δ61 U3022 

Δ62 U3002 

Δ63 
Μελειάην-ΝΑ 
ιόθνο 

Δ64 
Μελειάην-Ν 
ιόθνο 

Δ65 Q3009 

Δ66 U3006 

Δ67 U3005 

Δ68 Γθνξίηζα: Λαηλά 

Δ69 Γνύλαξνη 

Δ70 
Ακπθιαίν: 
Αγ.Κπξηαθή-ΒΓ 
ιόθνο 

Δ71 
Ακπθιαίν: 
Αγ.Κπξηαθή-ΝΑ 
ιόθνο 

Δ72 Ράρεο 

Δ73 
Βαθεηό-ΒΓ 
ιόθνο 

Δ74 Σζαξθαιέηθα 

Δ75 
θνύξα: 
Άγ.Γεώξγηνο 

Δ76 
θνύξα: 
Άγ.Γεώξγηνο-Γ 

Δ77 Βνπλό Παλαγηάο 

Δ78 
Γεξάθη: 
Λεσδαθηαλάθε 

Δ79 
Άγ.Βαζίιεηνο-Ν 
ιόθνο 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΧΑΡΣΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

Δ80 
Βξνληακάο: 
Άγ.Γεώξγηνο 
 

Δ81 
πήιαην 
Αιεπνρσξίνπ 

Δ82 Άξλα: Γέξαθαο 

Δ83 Άξλα: Παηδνύιηα 

Δ84 Απίδηα 

Δ85 Γθαγθάληα 

Δ86 Φίιεζη 

Δ87 
Πεξηζηέξη: 
όιαθνη-Γ ιόθνη 

Δ88 
Πεξηζηέξη-Ν 
ιόθνη 

Δ89 
Βιαρηώηεο: 
Κνθθηλάδηα-Β 
ιόθνο 

Δ90 
Βιαρηώηεο: 
Κνθθηλάδηα 

Δ91 
Βιαρηώηεο: 
Κνθθηλάδηα-Γ 
έμαξκα 

Δ92 
Βιαρηώηεο: 
Λάθθα 

Δ93 Βιαρηώηεο 

Δ94 
θάια: 
Αλεκόκπινο 

Δ95 
θάια: 
Άγ.Νηθόιανο 

Δ96 
θάια: 
Άγ.Ησάλλεο 

Δ97 
Λέθαο: 
Παλαγηώηεο 

Δ98 Λέθαο: ηεθάληα 

Δ99 Ξεξνλήζη 

Δ100 Λέθαο 

Δ101 
Άγ.ηέθαλνο-ΝΓ 
έμαξκα 

Δ102 Λάγην 
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ΚΩΓΗΚΟ 
ΧΑΡΣΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

Δ103 Αζηέξη-Β ιόθνο 

Δ104 Άγ.Ησάλλεο 

Δ105 
Αζηέξη: 
Καξανύζη-Α 
ιόθνο 

Δ106 
Αζηέξη: 
Γξαγαηζνύια 

Δ107 
Άγ.Δπζηξάηηνο: 
Διίηζα 

Δ108 Άγ.Δπζηξάηηνο 

Δ109 
Άγ.Δπζηξάηηνο-Α 
ιόθνο 

Δ110 Παηδνύιηα 

Δ111 Κξαλέο 

Δ112 
Μαπξνβνύλη-ΒΑ 
ιόθνο 

Δ113 Μαπξνβνύλη 

Δ114 Γιπθάδα 

Δ115 θνπά 

Δ116 Κνπθνπξόηξππα 

Δ117 Κεπνύια 

Δ118 πίξα 

Δ119 Καηαβόζξα 

Δ120 Εάξαθαο 

Δ121 
πθηά: 
Αλεκόκπινο 

Δ122 πθηά: θύδεο 

Δ123 
Αγγειώλα: 
Κνιιύξη 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΧΑΡΣΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

Δ124 Διαία: Πύξγνο 

Δ125 Κιηζίδεο 

Δ126 Βξη 

Δ127 Παύιε 

Δ128 Φνηλίθη: Νηνύθα 

Δ129 Φινκόο 

Δ130 ηέξλεο 

Δ131 Χξάλαπα 

Δ132 
Δπίδαπξνο 
Ληκεξά 

Δ133 Αζσπόο: Μπνδά 

Δ134 Γνπιάο 

Δ135 Μπνύδνο 

Δ136 Πνύληα 

Δ137 
Γαηκόληα: 
Καζηέιιη 

Δ138 Σξππαιηά 

Δ139 Άγ.Αλάξγπξνη 

Δ140 ηελά 

Δ141 ηελά-ΝΑ ιόθνο 

Δ142 
Σζεγθηάληθα: 
Κύια 

Δ143 
Σζεγθηάληθα: 
Μαλδξίηζα 

Δ144 Κάκπνο 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΧΑΡΣΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

Δ145 Άγ.Γεώξγηνο 

Δ146 Άγ.Αληξέαο 

Δ147 Ρατζη 

Δ148 Λαηνκείν 

Δ149 Παξαιία Πνύληα 

Δ150 
Ληκαλάθη 
Απιόζπεινπ 

Δ151 Μαύξε πειηά 

Δ152 Καζηέιιη Λαο 

Δ153 Αγ.Μαξίλα 

Δ154 Κιεθηαύιαθν 

Δ155 Παπινπέηξη 

Δ156 
Χώξα 
Διαθνλλήζνπ 

Δ157 
Χώξα 
Διαθνλλήζνπ-
ΝΑ ιόθνο 

Δ158 
Χώξα 
Διαθνλλήζνπ-Ν 

Δ159 Μαπξντδη 

Δ160 Μεγάιε Βίγια 

Δ161 Καιύβηα 

Δ162 Παλαγηά 

Δ163 
Παλαγηά: 
Πειαθίδη 

Δ164 Λεπθή 

Δ165 Λεπθή-Γ 
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Δηθ. 1: Υάξηεο κε ζέζεηο ζπειαίσλ 

ζηε Λαθσλία, από ηα νπνία ν-

ξηζκέλα έρνπλ ρξήζε θαηά ηελ 

ΔΠΥ (Efstathiou-Manolakou, 

2009: 6, fig. 2.1) 

Δηθ. 2: Νενηεθηνληθόο ράξηεο Ν/ΝΑ Πε-

ινπνλλήζνπ (Σζαξηζίδνπ, 2002: 

35,  ζρήκα 2.1) 
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Δηθ. 3α: Σνπνγξαθηθό γεσινγηθό αλά-

γιπθν πεξηνρήο θεληξηθήο πεδηά-

δαο ηνπ πνηακνύ Δπξώηα θνληά 

ζηε πάξηε (Cavanagh et al., 

2004: 57, fig. 5) 

Δηθ. 3β: Γεσκνξθνινγία θνηιάδαο Δπξώηα θνληά ζηε 

πάξηε (Wilkinson, 1998: 150,  fig. 14.1) 
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α    β  

 

 Δηθ. 5α-β: Καηαλνκή επηθαλεηαθώλ ζέζεσλ Laconian Rural Project α) ΠΔΥ θαη β) ΜΔΥ θαη ΤΔΥ. Θεσξείηαη πηζαλή 

ε δηάβξσζε ζέζεσλ ζην Β ηκήκα ηεο πεξηνρήο (Cavanagh and Crouwel, 2002: 131, ill. 4.2 θαη 138, ill. 4.3) 

Δηθ. 4: Δδαθνινγηθόο ράξηεο Α/ΒΑ ηεο 

πάξηεο, ζηα εκηνξεηλά ηνπ Πάξλσ-

λα. Πεξηνρή επηθαλεηαθήο έξεπλαο 

Laconia Rural Project (Cavanagh et 

al. 2002: 14, ill. 1.10) 
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α  

Δηθ. 6α: Γεσινγηθόο ράξηεο Γ αθηώλ ηνπ Λαθσληθνύ θόιπνπ (Σζαξηζίδνπ, 2002: 55, 

ράξηεο 4) 



Δηθόλεο 

 278 

β  
 

 

γ  

Δηθ. 6β-γ: Γεσινγηθόο ράξηεο Λαθσληθνύ θόιπνπ 

β) ηνπ κπρνύ θαη γ) ησλ Α αθηώλ (Σζαξ-

ηζίδνπ, 2002, 54, 53 ράξηεο 3 θαη 2) 



Δηθόλεο 

 279 

     
  

 

 
 

 

Δηθ. 7: Θέζεηο κε ζεκαληηθά θνηηάζκαηα 

ραιθνύ ζηε Λαθσλία (Κίζθπξαο, 

1983: 203, ζρ. 1) 

Δηθ. 8: Θέζεηο κε πινύζηα θνηηάζκαηα ζε αηκαηί-

ηε ζηε Λαθσλία (Varoufakis, 1982: 321) 

Δηθ. 9: Οξπρεία θσζθόξνπ πινύζηα ζε κεηαιιεύκαηα ζηδήξνπ ζηε δπηηθή Κξήηε (Varoufakis, 1982: 320)  
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Δηθ. 11: Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, θάηνςε θαη 

ηνκή ηνπ κεγάινπ ζνισηνύ Α (Ρσκαίνο, 1954: 

273, εηθ. 3) 

Δηθ. 12: Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, αγγεία από 

ηελ θηέξηζε ηνπ ζνισηνύ Α (Ρσκαίνο, 1954: 

276, εηθ. 4-5) 

Δηθ. 13: Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιό-

θνο, Θνισηόο Α, ραύιηα νδν-

ληόθξαθηνπ θξάλνπο (Ρσκαίνο, 

1954: 282, εηθ. 11) 

Δηθ. 10: Σνπνγξαθηθό ζρέδην αξραίσλ θαη ζύγ-

ρξνλσλ ιαηνκείσλ ηνπ ιίζνπ antico rosso, 

θνληά ζηνλ νηθηζκό ησλ Γεκαξίζηηθσλ 

(Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 

120, fig. 5) 
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Δηθ. 15: Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, 

Θνισηόο Α, ιίζηλεο αηρκέο βειώλ 

(Ρσκαίνο, 1954: 282, εηθ. 12) 

Δηθ. 14: Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, Θνισ-

ηόο Α, ράιθηλεο αηρκέο βειώλ θαη ράιθηλα 

ζύξκαηα (Ρσκαίνο, 1954: 283, εηθ. 13) 

Δηθ. 16: Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, Θνισηόο Α: α) ρηέλη από ειεθαληνζηό (Ρσκαίνο, 1954: 

283, εηθ. 14),  β) ζρέδην απνθαηάζηαζεο ρηεληνύ (Ρσκαίνο, 1954: 284, εηθ. 15) 

Δηθ. 17: Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, Θνισηόο Α, δηάθνξα θηεξίζκαηα: α) ζξαύζκα αξγπξνύ ηξππε-

ηνύ αγγείνπ, β) αξγπξό ειαθξώο θνίιν δηζθάξην, γ) ρξπζά ειάζκαηα, δ) ςήθνη από ήιεθηξν, ε) 

ςήθνο γαιάδηνπ ιίζνπ θαη δ) ςήθνο από ζηεαηίηε (Ρσκαίνο, 1954: 284, εηθ. 16) 
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Δηθ. 18: Βνύξβνπξα: Αλάιεςε-Α ιόθνο, 

κηθξόο ζνισηόο κπθελατθόο ηάθνο 

(Ρσκαίνο, 1956: πίλ. 80α) 

Δηθ. 19: Γνξπθνξηθή θσηνγξαθία ηεο Πειιάλαο: Παιαηνθάζηξνπ. Α) ΠΔ ΗΗ ηαθηθνί πεξίβνινη (αλάκεζα 

ζηα ειαηόδεληξα), Β) ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η λεθξνηαθείν, Γ) Κηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηεο ΤΔ ΗΗΗ θάζεο κε 

ζπαξάγκαηα ΠΔ θαη ΜΔ ηνίρσλ (Google Earth, 2010 Μάξηηνο) 

Α 

Β 

Γ 
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Δηθ. 20: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΠΔ ΗΗ ηα-

θηθόο πεξίβνινο κε θεληξηθό βόζξν 

(ππξόπνπινο, 2002: 21) 

Δηθ. 21: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΠΔ ΗΗ ηαθηθνί 

πεξίβνινη (ππξόπνπινο, 2002: 21) 

Δηθ. 22: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, 

θάηνςε ΠΔ ΗΗ ηαθηθνύ πε-

ξηβόινπ θαη άιισλ θαηα-

ζθεπώλ ζηα ΒΓ ηνπ (Spy-

ropoulos, 1998: 34,  fig. 

2.19) 

Δηθ. 23: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, 

ΠΔ ΗΗ πξόρνπο από ην ρώξν 

ησλ ηαθηθώλ πεξηβόισλ 

(ππξόπνπινο, 2002: 22) 

Δηθ. 24: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΠΔ ηαθή 

ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηαθηθνύ πεξηβό-

ινπ (Spyropoulos, 1998: 36,  fig. 2.21) 



Δηθόλεο 

 284 

                     

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 
 

 

 

Δηθ. 25: Νπδξί, Λεπθάδαο, ΠΔ λεθξνηαθείν ηύκβσλ 

(Kilian-Dirlmeier, 2008: 161, εηθ. 1) 

Δηθ. 26: Νπδξί, Λεπθάδαο, ν κεγαιύηεξνο ΠΔ 

ηύκβνο (Cavanagh and Mee, 1998: 180, 

fig. 3.18) 

Δηθ. 27: Κξηαξίηζη πθηάο, λνκνύ Υαιθηδηθήο, ΠΔ ηύκ-

βνο κε 30 ζπλνιηθά ηαθηθνύο πεξηβόινπο (Αζνπ-

ρίδνπ et al., 1998: 275, ζρ.6) 
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Δηθ. 28: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔΗ 

λεθξνηαθείν θηβσηηόζρεκσλ (ππξόπνπ-

ινο, 2002: 26) 

Δηθ. 29: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔΗ λε-

θξνηαθείν. Ο ΤΔ Η θάζεηνο ιαθθνεηδήο 

(ππξόπνπινο, 2002: 26) 

Δηθ. 30: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ρξπζό έθηππν 

θπιιόζρεκν έιαζκα από ην ρώξν ηνπ ΜΔ 

ΗΗΗ/ΤΔ Η λεθξνηαθείνπ (Καξαηδαθέξε, 

2003: 51) 

Δηθ. 31: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ζθξαγηδόιηζνο 

από ζάξδην (ππξόπνπινο, 2002: 20) 

Δηθ. 32: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΜΔ  θάλζαξνη (αξηζηεξά 

ΜΔ Η/ΗΗ, δεμηά ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η) από ην ρώξν ηνπ λεθξν-

ηαθείνπ κε ηνπο θηβσηηόζρεκνπο (ππξόπνπινο, 

2002: 23) 
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Δηθ. 33: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ην ιε-

γόκελν ΤΔ ΗΗΗ κεγαξόζρεκν ζπ-

γθξόηεκα, από ΒΓ (ην κέζνλ ηνπ 

κεγάξνπ ν γεσκεηξηθόο λαόο ηεο 

Διέλεο). ηα αξηζηεξά ιείςαλα κπ-

θελατθνύ ηεξνύ θαη απνζεθώλ, 

ζύκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα (ππ-

ξόπνπινο, 2002: 24) 

Δηθ. 34: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ην ιεγό-

κελν ΤΔ ΗΗΗ κεγαξόζρεκν ζπγθξόηε-

κα από Ν (ππξόπνπινο, 2002: 24) 

Δηθ. 35: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ζπγθξό-

ηεκα απνζεθώλ ΒΓ ηνπ κεγάξνπ 

ζύκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα (ππξό-

πνπινο, 2002: 27) 
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Δηθ. 36: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, δπηηθό ζθέινο ηεο Ν πιεπξάο ηνπ ηείρνπο κε ηελ θε-

ληξηθή πύιε (ππξόπνπινο, 2002: 27) 

Δηθ. 37: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, κπθελατθά εηδώιηα 

από ην ηεξό ηνπ αλαθηόξνπ ζύκθσλα κε ηνλ α-

λαζθαθέα (ππξόπνπινο, 2002: 25) 

Δηθ. 38: Πειιάλα, ΤΔ θηηξηαθά θαηάινηπα, 

ζσζηηθώλ αλαζθαθώλ εληόο ηνπ ζύγ-

ρξνλνπ νηθηζκνύ (Spyropoulos, 1998: 

36, fig. 2.25) 
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Δηθ. 39: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, ΤΔ ηείρνο ζηα 

Α ηνπ ιόθνπ, ζύκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα 

(ππξόπνπινο, 2002: 28) 

Δηθ. 42: Πειιάλα: πειηέο, ΤΔ λεθξνηαθείν ζαιακνεηδώλ. Με ην 

ζηέγαζηξν είλαη ν Σάθνο 2 ή Μεγάινο Σάθνο (ππξόπνπινο, 

2002: 29) 

Δηθ. 41: Σνπνγξαθηθό ζρέδην ησλ ζέζεσλ 

Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, Πειιάλα: 

πειηέο θαη Πειιάλα: Σξππνξξάρε 

(tombs) (Waterhouse and Hope 

Simpson, 1961: 126,  fig. 8a-b) 

Δηθ. 40: Πειιάλα: Παιαηόθαζηξν, δξόκνο ηεο 

Δπνρήο Υαιθνύ, ζύκθσλα κε ηνλ αλα-

ζθαθέα (Spyropoulos, 1998: 38, fig. 

2.28) 
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Δηθ. 43: Πειιάλα: πειηέο, 

θάηνςε θαη ηνκή ηνπ 

Σάθνπ 2 (Spyropoulos, 

1998: 28, fig. 2.1). ηε 

ιεδάληα ηεο εηθόλαο ηεο 

παξαπνκπήο αλαθέξεηαη 

σο ηάθνο 1. 

Δηθ. 45: Πειιάλα: πειηέο, Σάθνο 2, 

πηζακθνξέαο Αλαθηνξηθνύ ξπζ-

κνύ κε θπηηθή δηαθόζκεζε (ππ-

ξόπνπινο, 2002: 25) 

Δηθ. 44: Πειιάλα: πειηέο, ηκήκα ηνπ 

δξόκνπ θαη ε είζνδνο ηνπ Σάθνπ 

2 (ππξόπνπινο, 2002: 30) 

Δηθ. 46: Πειιάλα: πειηέο, Σάθνο 2, πηζακθνξέ-

αο Αλαθηνξηθνύ ξπζκνύ κε ζαιάζζηα δηα-

θόζκεζε (Spyropoulos, 1998: 32,  fig. 

2.11) 
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Δηθ. 47: Πειιάλα: πειηέο, Σάθνο 2, (από αξη-

ζηεξά) ράιθηλε αηρκή, ρξπζό έιαζκα, 

ράληξα ήιεθηξνπ (Spyropoulos, 1998: 

33,  fig. 2.15) 

Δηθ. 48: Πειιάλα: πειηέο, θάηνςε θαη ηνκή ηνπ 

ηθ 3 (Spyropoulos, 1998: 29, fig. 2.3) 

Δηθ. 50: Πειιάλα: πειηέο, θάηνςε θαη ηνκή 

ηνπ ηάθνπ πνπ αλέζθαςε ν Καξαράιηνο 

(Spyropoulos, 1998: 29,  fig. 2.4) 

Δηθ. 49: Πειιάλα: πειηέο, θάηνςε θαη ηνκή ηνπ 

ηθ 4 (Spyropoulos, 1998: 29, fig. 2.2) 
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Δηθ. 52: Καηαλνκή ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ησλ νξζνγώλησλ θηηζηώλ ζαιακνεη-

δώλ ηάθσλ (έλαο ζηε πάξηε) (Papadimitriou, 2001: fig. 68c) 

Δηθ. 51: Υάξηεο ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο πάξηεο κε αλαζθαθέο πξντζηνξηθώλ θαηαινί-

πσλ ηελ πεξίνδν 1992-2005 (Zavvou and Themos, 2009: 107, fig. 11.2) 
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Δηθ. 54: Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο 

ζέζεο Μελειάην (Catling, 

1983: 24, fig. 1) 

Δηθ. 53: Φπρηθό πάξηεο, ΤΔ Η θηη-

ζηόο νξζνγώληνο (ηθ.1) θαη 

ΜΔ ιάθθνη (Εαββνύ, 2010: 

97, εηθ. 1) 
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Δηθ. 56: Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ, ΜΔ 

ΗΗ θεξακεπηηθόο θιίβαλνο 1 

(Catling, 1982: 32, fig. 5) 

Δηθ. 55: Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ, ηνπνγξαθηθό ζρέδην ΜΔ θιηβάλσλ (Κ1-Κ2) θαη κεηαγελέζηεξσλ ΜΔ εληα-

θηαζκώλ (Σ1, Β1-Β5) (Catling, 2009: 54, fig. 58) 
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Δηθ. 58: α) Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ, ΜΔ ΗΗ ή ΗΗΗ 

θάζεηνο ιαθθνεηδήο (Catling, 1982: 36, fig. 

6), β) ρξπζό έιαζκα (Catling, 2009: 317, 

fig.321, ιεπηνκέξεηα) 

Δηθ. 59: Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ, ΜΔ ΗΗ ή 

ΗΗΗ εληαθηαζκνί 2, 3, θαη 4 (Catling, 

1982: 36, fig. 7) 

Δηθ. 57: Μελειάην, Λόθνο Αεηνύ, ζρέδην ΜΔ εληαθηαζκώλ (Σ1, Β1-Β4) (Catling, 2009: 55, fig. 59) 

β 
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Δηθ. 60: Σνπνγξαθηθό ζρέδην Βόξεηνπ ιόθνπ θαη 

ιόθνπ Μελειάηνπ (Catling, 1977β: fig. 2) 

Δηθ. 61: Σνπνγξαθηθό ζρέδην κε ηηο θαηόςεηο ησλ ηξηώλ δηαδνρηθώλ Μεγάξσλ ηνπ Μελειάηνπ (Catling, 

1975α: 81,  fig. 1) 
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Δηθ. 62: Σνπνγξαθηθό ζρέδην κε θάηνςε ηνπ 

Μεγάξνπ 1 θαη ησλ θηηξηαθώλ ιεηςάλσλ 

από ην ιεγόκελν «Βόξεην Κηίξην» ζηα 

ΒΓ ηνπ (Catling, 1975α: 82, fig. 2) 

Δηθ. 64: Σνπνγξαθηθό ζρέδην κε θά-

ηνςε ηνπ Μεγάξνπ 2 (Catling, 

1975α: 83,  fig. 3) 

Δηθ. 63: Μελειάην, Μέγαξν 1, ίρλε από μύιη-

λα δνθάξηα ζε ηνίρν ηεο ΒΓ γσλίαο 

ηνπ δσκαηίνπ 13 θαη ζρηζηνιηζηθέο 

πιάθεο ηνπ δαπέδνπ (Catling, 2009: 

29, ill. 3) 
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Δηθ. 66: Σνπνγξαθηθό ζρέδην Ν πιαγηάο ηνπ Λόθνπ ηνπ Αεηνύ. Καηόςεηο ΜΔ θιηβάλσλ, ΜΔ λεθξν-

ηαθείνπ, ΤΔ θηηξίσλ Α, Β θαη αλαιεκκαηηθνύ ηνίρνπ (Catling, 2009: 52,  fig. 54) 

Δηθ. 65: Τπνζεηηθή απνθαηάζηαζε ηεο θάηνςεο 

ηνπ Μεγάξνπ 2 (Catling, 2009: 21, fig. 23) 
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Δηθ. 69: Μελειάην, ιόθνο Αεηνύ, Ν πια-

γηά, κνλνιηζηθό θαηώθιη Κηηξίνπ Α 

(Catling, 1982: 37,  fig. 9) 

Δηθ. 70: Μελειάην, όζηξαθα «βαξβαξηθήο» ρεηξν-

πνίεηεο θεξακηθήο από ηνλ Πξνθήηε Ζιία 

(Catling and Catling, 1981: 77, fig. 3) 

Δηθ. 68: Μελειάην, ιόθνο Αεηνύ, Ν πιαγηά. 

Αμνλνκεηξηθή αλαπαξάζηαζε αλαιεκ-

καηηθνύ ηνίρνπ, «πξνκαρώλα» θαη Κηηξί-

νπ Α ζε ζρέζε κε ηνλ δξόκν (Catling, 

2009: 231, ill. 20) 

Δηθ. 67: Μελειάην, ιόθνο Αεηνύ, Ν πια-

γηά. Κάηνςε αλαιεκκαηηθνύ ηνί-

ρνπ, «πξνκαρώλα» θαη Κηηξίνπ Α 

(Catling, 2009: 216, ill. 17 ιεπην-

κέξεηα) 
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Δηθ. 71: Μελειάην, Μηλσίδνπζα θεξακηθή (α-γ) 

(Catling, 1996: 73-74, 76, fig. 2-4) 

Δηθ. 72: Μελειάην, α) θύαζνο θαη β) γπλαηθείν 

εηδώιην ΜΜ (Catling, 1975β: fig. 2-3) 
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Δηθ. 73: Μελειάην, ζξαύζκαηα πήιηλνπ νκνηώκα-

ηνο θηηξίνπ από ην γέκηζκα ηνπ αλαβαζ-

κνύ ηνπ Μεγάξνπ 2 (Catling, 1989: pl.35) 

Δηθ. 74: Πηζαλή αλαπαξάζηαζε ηνπ πήιηλνπ νκνηώ-

καηνο θηηξίνπ (Catling, 2009: 276, ill. 24) 

Δηθ. 75: Μελειάην, a) ζθξαγηδόιηζνο από ζάξδην, ΤΔ ΗΗΒ/ΗΗΗΑ1, b-c) ζθξαγηδόιηζνο από θόθθηλν ηάζπε, 

ΤΔ ΗΗΗΑ-Β, e-g) ζξαύζκα κηθξνύ αγγείνπ από νξεία θξύζηαιιν, ΤΔ ΗΗΗΑ (Catling, 2009: pl. 130a-

c, e-g) 
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Δηθ. 77: Κνπθόβνπλν, ηνκή ηνπ ιόθνπ όπνπ δηαθξίλνληαη νη ΠΔ ιάθθνη (Orgeolet, 2006: 279, fig. 2) 

Δηθ. 78: Κνπθόβνπλν, ΠΔ ιίζηλε πιαηθόξκα 

ε νπνία είρε εξκελεπηεί ιαλζαζκέλα 

από ηνλ Vacano σο αςηδσηό θηίξην 

(Orgeolet, 2006: 282, fig. 5) 

Δηθ. 76: Κνπθόβνπλν, Σνπνγξαθηθό ζρέδην αλαζθαθηθώλ πεξηνρώλ (Whitley, 2002-2003: 31,  fig. 51) 
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Δηθ. 81: Κνπθόβνπλν, πεξηνρή Β, ΜΔ θη-

βσηηόζρεκνο ηάθνο (Cavanagh et 

al., Yearly reports 2001: 7, fig. 3) 

Δηθ. 79: Κνπθόβνπλν, πεξηνρή C, ράιθη-

λε αηρκή δόξαηνο από ΜΔ ηαθή 

(Cavanagh et al., Yearly reports 

2001: 10, fig. 4) 

Δηθ. 80: Κνπθόβνπλν, πεξηνρή Β, 

θάλζαξνο από ΜΔ ηαθή 

(Cavanagh et al., Yearly re-

ports 2003: 14, fig. 6) 

Δηθ. 82: Κνπθόβνπλν, πεξηνρή Α, ιίζηλε πιαηθόξκα 0004 

θαη ΜΔ ηαθή 0009 (Cavanagh et al., Yearly reports 

2004: 3, fig. 2) 

Δηθ. 83: Πίλαθαο κε ηε δεκνγξαθηθή ζύλζεζε ζην Κνπθόβνπλν βάζεη ησλ ΜΔ ηα-

θώλ θαη ζύγθξηζε κε Αζίλε θαη Λέξλα (Lagia et al., 2007: 317, table 19.1) 



Δηθόλεο 

 303 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Δηθ. 84: Σνπνγξαθηθό ζρέδην ησλ ζέζεσλ 

Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, Ακπ-

θιαίν: πειάθηα, Βαθεηό θαη Πα-

ιαηνππξγί. Με ηελ αξίζκεζε F1-F4 

αλαθέξνληαη ζέζεηο κε πηζαλνύο 

ζαιακνεηδείο ηάθνπο (Μπάλνπ, 

1996-1997: 29, ράξη. 2) 

Δηθ. 86: Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, ΤΔ ΗΗΗΑ-Β θηηξηαθά θαηάινηπα 

ζηνπο πξόπνδεο ηνπ ιόθνπ θαη γπλαηθεία εηδώιηα από ηηο ε-

πηρώζεηο ηνπο (ππξόπνπινο, 1981: πηλ. 60γ-δ) 

Δηθ. 85: Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, ράιθηλν καραίξη 

πηζαλόλ από ηαθή ζε απιό ιάθθν ηεο ΤΔ Η 

(Galligas, 1992: 37, fig.13b θαη 38, fig. 14) 
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Δηθ. 87: Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, α) ζξαύζκα ρεξηνύ πνπ θξαηάεη 

θύιηθα από κεγάιν άγαικα, β) ζξαύζκα από θεθάιη κεγάινπ 

γπλαηθείνπ αγάικαηνο, ζώδεη ηκήκα ηνπ πόινπ, ηνπ κεηώπνπ 

θαη ηνπ ελόο θξπδηνύ (Γεκαθνπνύινπ, 1982, πίλ. 25-26) 

Δηθ. 88: Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, ΤΔ ΗΗΗΓ 

ηξνρήιαην δσόκνξθν εηδώιην (Γε-

καθνπνύινπ, 1982: πηλ. 29) 

Δηθ. 89: Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, 

ρεηξνπνίεηα δσόκνξθα εδώιηα 

(Γεκαθνπνύινπ, 1982: πηλ. 41) 

Δηθ. 90: Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, εηδώιην 

πηελνύ (Γεκαθνπνύινπ, 1982: πηλ. 49) 

Δηθ. 91: Ακπθιαίν: Αγία Κπξηαθή, όζηξαθν Δη-

θνληζηηθνύ ξπζκνύ. Σν ηκήκα ηεο απεηθό-

ληζεο έρεη εξκελεπηεί σο ζθελή κάρεο 

(Γεκαθνπνύινπ, 1982: πηλ. 50 εηθ. 116) 
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Δηθ. 92: Ακπθιαίν: πειάθηα, θάηνςε θαη ηνκή ησλ α) ηθ 1, β) ηθ 2, γ) ηθ 3 (ππξόπνπινο, 1981: 127-

129, ζρέδ. 2-4) 

Δηθ. 93: Υξπζή θεθαιή ηαύξνπ από ην Μνπζείνπ ηνπ 

Λνύβξνπ. Χο ηόπνο πξνέιεπζεο αλαθέξνληαη νη 

Ακπθιέο Λαθσλίαο, αγλώζηνπ αξραηνινγηθνύ 

ζπλόινπ. Υξνλνινγείηαη ζηελ ΤΔ ΗΗΗΑ θάζε 

(Laffineur, 1979: fig. 1)  
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Δηθ. 94: Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, θαηόςεηο ηθ 

1 θαη 2 (Γεκαθνπνύινπ, 1977: 31, εηθ. 1) 

Δηθ. 95: Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, θαηόςεηο ηθ 4 

(α), 5 (β) θαη Α1 (γ) (Γεκαθνπνύινπ, 1977: 35, 

εηθ. 2) 

Δηθ. 97: Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, αγγεία θαη 

εηδώιηα ηύπνπ Φ από ηνλ ηθ 5 (Γεκαθν-

πνύινπ, 1977: πίλ. 12α-ζ) 

Δηθ. 96: Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, αγγεία θαη 

εηδώιην ηύπνπ Φ από ηνλ ηθ Α1 (Γεκαθν-

πνύινπ, 1967: πίλ. 141α-δ) 



Δηθόλεο 

 307 

       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δηθ. 100: Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, αγγεία 

θαη «θνκβία» από ηνλ ηθ 2 (πάλσ δε-

μηά ην εζσηεξηθό ηνπ ηάθνπ) (Γεκαθν-

πνύινπ, 1977: πίλ. 11α-γ, ε-ζ) 

Δηθ. 98: Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, 

αγγεία από ηνλ ηθ 1 (Γεκα-

θνπνύινπ, 1977: πίλ. 10β-ο) 

Δηθ. 99: Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο, θηέξηζκα 

από ηνλ ηθ 1, πηζαλόλ ράιθηλν θύκβα-

ιν (Γεκαθνπνύινπ, 1977: πίλ. 11δ) 

Δηθ. 101: ηδεξέληα αληηθείκελα ηεο ΤΔ πεξηόδνπ. 

Ννύκεξν 6: ζηδεξέλην δαρηπιίδη από ηνλ ηθ Α1 

ηνπ λεθξνηαθείνπ Μειαζξία: Πξνθήηεο Ζιίαο 

(Varoufakis, 1981: 26,  fig. 1)  
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Δηθ. 103: Βαθεηό, πνιύηηκα θηεξίζκαηα από ηνλ 

ζνισηό ηάθν (Σζνύληαο, 1889: πίλ. 7) 

Δηθ. 102: Βαθεηό, θάηνςε θαη ηνκή ηνπ ζνισηνύ ηάθνπ (Σζνύληαο, 1889: 137-138) 

Δηθ. 104: Βαθεηό, ράιθηλα θηεξίζκαηα από ηνλ ζν-

ισηό ηάθν (Σζνύληαο, 1889: πίλ. 8) 
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Δηθ. 105: Βαθεηό, ζθξαγηδόιηζνη από ηνλ ζνισηό ηάθν (Σζνύληαο, 1889: πίλ. 10) 
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Δηθ. 106: Σνπνγξαθηθό ζρέδην επηθαλεηαθώλ ζέζεσλ Βνπλό Παλαγηάο θαη θνύξα: 

Άγηνο Γεώξγηνο (Banou, 2000: 180, fig. 4) 
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Δηθ. 110: Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ δσκάηην κε πίζνπο 

θαη ζθξαγίζκαηα (Crouwel et al., 

1997: 59, fig. 5) 

Δηθ. 109: Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ δσκάηην ελζσκαησκέλν ζην 

ηείρνο κε πίζνπο θαη ζθξαγίζκαηα (Crouwel et 

al., 2002: 7, fig. 4) 

Δηθ. 108: Γεξάθη, αεξνθσηνγξαθία 

ηνπ νρπξσκαηηθνύ ηείρνπο 

(MacVeagh and Prent, 2009: 

237,  fig. 24.4) 

Δηθ. 107: Γεξάθη, πεξηνρέο αλαζθαθήο 

ζηε Β πιεπξά ηεο αθξόπνιεο 

(Crouwel et al., 2002: 2, fig. 1) 
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Δηθ. 111: Γεξάθη, ΠΔ πίζνο ηεο θεξακηθήο «Γε-

ξάθη» (Crouwel et al., 1998: 97, pl. II) 

Δηθ. 112: Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ «cheesepot» 

(Crouwel et al., 1998: 105, pl. V) 

Δηθ. 113: Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ζθξαγίζκαηα α) (Crouwel et al., 2001: 20, pl. ΥII), β) 

(Weingarten et al., 1999: 365-368, fig.10-15) 

Δηθ. 114: Παξάιιεια ζθξαγηζκάησλ από α) Λέξλα IIID, β-γ) Λέξλα IIIC, δ) Λέξλα 

IIIC πξώηκε, ε) Beit Yenah Παιαηζηίλεο, ζη) Değirmentepe θαη δ) ζθξαγίδα 

από ηε βόξεηα πξία (Weingarten et al., 1999: 368-370, fig. 16-19) 
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Δηθ. 117: (Δπάλσ) Λεπηνκέξεηα ηνπ ζθξαγί-

ζκαηνο 76/8/7 κε ελδείμεηο ησλ απν-

ηππσκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ π-

θάζκαηνο. (Κάησ) ρεδηάγξακκα ηεο 

ηερληθήο ύθαλζεο όπσο ππνδεηθλύεηαη 

από ην απνηύπσκα (Weingarten et al., 

1999: 372-373, fig. 20b-21) 

Δηθ. 115: Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ζθξάγηζκα 83/6/1 κε 

απνηύπσκα πθάζκαηνο (Weingarten 

et al., 1999: 373, fig. 22) 

Δηθ. 116: Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ζθξάγηζκα 76/8/7 κε 

απνηύπσκα πθάζκαηνο (Weingarten 

et al., 1999: 371, fig. 20a) 

Δηθ. 118: Γεξάθη, ιίζηλν ΠΜ ΗΗ αγγείν 

(Crouwel et al., 2004: 13, pl. IX) 

Δηθ. 119: Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ιίζηλν πεξίαπην (a-b) θαη 

παξάιιειά ηνπ από ηε Λέξλα (c) θαη ηε Μη-

δέα (d) (Crouwel, 1999: pl. XXXIIa-d) 
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Δηθ. 120: Γεξάθη, ΠΔ ΗΗ ιίζηλα πεληόζρεκα αληη-

θείκελα, πηζαλόηαηα βάξε κεηξηθνύ ζπ-

ζηήκαηνο (Crouwel et al., 2005: 16, pl. X) 

Δηθ. 121: Γεξάθη, όζηξαθν από ΜΔ εγράξαθην θπιηλδξηθό 

θύπειιν (Crouwel et al., 2004: 15, fig. 4) 

Δηθ. 123: Γεξάθη, ΜΔ θηβσηηόζρεκνο ηάθνο 

πνπ εληνπίζηεθε ην 2004 (Crouwel et 

al., 2005: 22,  pl. XII) 

Δηθ. 122: Γεξάθη, θηεξίζκαηα (αγγεία θαη ράιθηλε 

πεξόλε) από ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η θηβσηηόζρεκν 

ηάθν (Wace, 1909-1910: 74, fig. 4) 

Δηθ. 124: Γεξάθη, νζηέηλε εκηηειήο πεξόλε ή 

ηξππάλη από ΜΔ θηβσηηόζρεκν ηάθν 

πνπ εληνπίζηεθε ην 2004 (Crouwel, 

2010: 85, fig. 8) 
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Δηθ. 125α-β: Γεληθά ηνπνγξαθηθά ζρέ-

δηα α) ηνπ ιόθνπ ηνπ Αγίνπ 

Βαζηιείνπ θαη ηεο δηαζπνξάο 

ησλ νζηξάθσλ ζην ΒΑ από απ-

ηόλ ύςσκα (Banou, 1999: 67, 

fig. 3), β) ζρέδην ησλ αλαζθα-

θηθώλ ηνκώλ (Έξγνλ, 2010: 34, 

εηθ. 24). 
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Δηθ. 126: Άγηνο Βαζίιεηνο, Κηίξην Α, δσκάηηα 3-6 (Έξγνλ, 2010:35, εηθ. 25) 

Δηθ. 127α-ζη: Άγηνο Βαζίιεηνο, επξήκαηα από ην Κηήξην Α: α) θαηάινηπα νδνληόθξαθηνπ θξά-

λνπο, β) ιαηκόο ιίζηλνπ αγγείνπ, γ) πήιηλν ηαπξόκνξθν ξπηό, δ) επίκειν ιαβήο μίθνπο, 

ε) αηγππηηαθόο ζθαξαβαίνο, ζη) ρξπζά ειάζκαηα (Έξγνλ, 2010:35-36, εηθ. 26-31) 
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Δηθ. 128: Άγηνο Βαζίιεηνο, ΜΔ ΗΗΗ – ΤΔ Η λεθξνηαθείν κε θηβσηηόζρεκνπο 

ηάθνπο (Έξγνλ, 2010: 37, εηθ. 32) 

Δηθ. 129: Άγηνο Βαζίιεηνο, Κηίξην Β (Έξγνλ, 2010: 39, εηθ. 35) 

Δηθ. 130α-γ: Άγηνο Βαζίιεηνο, ζξαύζκαηα ηνηρνγξαθηώλ από ηελ επίρσζε ηνπ Κηηξίνπ Β (Έξγνλ, 2010: 

39, εηθ. 36) 
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Δηθ. 132: Άγηνο Βαζίιεηνο, ζξαύζκαηα πηλα-

θίδσλ Γξακκηθήο Β γξαθήο (Σαξά-

ληνπ, 2009, 28 Απξηιίνπ) 

Δηθ. 133: Άγηνο Βαζίιεηνο, ζξαύζκα 

ΤΔ αλζξσπόκνξθνπ εηδσιίνπ 

(Σαξάληνπ, 2009, 28 Απξηιίνπ) 

Δηθ. 134: Άγηνο Βαζίιεηνο, ΤΔ αγγείν 

(Σαξάληνπ, 2009, 28 Απξηιίνπ) 

Δηθ. 131α-β: Άγηνο Βαζίιεηνο, αγγεία από ηνλ ηθΑ ηεο ζπζηάδαο ησλ ζαιακνεηδώλ 

(Έξγνλ, 2010: 40, εηθ. 37β-γ) 
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Δηθ. 137: Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο πεξηνρήο Άξλαο. Με ην 

ζεκείν «?» επηζεκαίλνληαη πηζαλνί ζνισηνί ηάθνη 

(Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 129, fig. 9) 

Δηθ. 138: Άξλα, ζνισηόο ηάθνο (ππξόπνπινο, 

1982α: πίλ. 59α) 

Δηθ. 139: Άξλα, ζνισηόο ηάθνο, ζξαύζκα-

ηα αγγείσλ (ππξόπνπινο, 1982α: 

πίλ. 59β) 

Δηθ. 136: Αλζνρώξη, νηθ. Κνπηζνπιάθνπ, 

ζξαύζκαηα από ΠΔ «ηεγαλόζρεκα» 

ζθεύε (Zavvou, 2009: 38, fig. 4.30 

θαη 4.31) 

Δηθ. 135: Αλζνρώξη, νηθ. Κνπηζνπιάθνπ, ηνπνγξαθηθό 

ζρέδην αλαζθαθήο κε ΠΔ θηηξηαθά θαηάινηπα 

(Zavvou, 2009: 34, fig. 4.12) 
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Δηθ. 141: Αγγεία από ηελ θηέξηζε ηνπ 

ζαιακνεηδνύο ηεο εηθ.140 (Wa-

terhouse and Hope Simpson, 

1960: 94, fig. 12) 

Δηθ. 140: Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο ζέζεο Πεξηζηέξη: όιαθνη. 

ηα δεμηά θάηνςε ηνπ ζαιακνεηδνύο κπθελατθνύ ηάθνπ 

θαη ζρεδηάγξακκα ηεο εηζόδνπ ηνπ (Waterhouse and 

Hope Simpson, 1960: 93, fig. 11a-b) 

Δηθ. 144: Υάιθηλν δαρηπιίδη θαη ράιθηλεο πεξόλεο 

από ηελ ηειεπηαία ηαθή (ΤΔ ΗΗΗΓ) ηνπ ζαια-

κνεηδνύο ηάθνπ ηνπ 2004 ζην Πεξηζηέξη: 

όιαθνη (Demakopoulou, 2009: 132, fig. 26) 

Δηθ. 142: Πεξηζηέξη: όιαθνη, ζαιακνεηδήο κπθελατθόο 

ηάθνο ηνπ 2004. Μία από ηηο αλαθνκηδέο (Διεπ-

ζεξνηππία, 23/11/2004: 27) 

Δηθ. 143: «Μηλσηθά» αγγεία από ηελ αξραηό-

ηεξε αλαθνκηδή ηνπ ζαιακνεηδνύο 

ηάθνπ ηνπ 2004 ζηε ζέζε Πεξηζηέξη: 

όιαθνη (Θέκνο, 2007: 475, εηθ. 8) 
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Δηθ. 145: Σνπνγξαθηθό ζρέδην κε ζέζεηο 

ζηελ πεξηνρή Κξνθεώλ, ζην Γ άθξν 

ηεο πεδηάδαο ηνπ Έινπο έσο ην Γύζεην 

ζηα ΝΓ (Waterhouse and Hope 

Simpson, 1960: 104, fig. 19) 

Δηθ. 146: Γεσκνξθνινγηθόο ράξηεο ηεο πεδηάδαο ηνπ Έινπο κε πξντζηνξηθέο ζέζεηο θαη ηελ πηζαλή 

αθηνγξακκή ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ (Bintliff, 2008: 547,  fig. 13.6) 
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 Δηθ. 147: Άγηνο ηέθαλνο, ΠΔ Η-ΗΗ, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 561,  fig. 14.1) 
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Δηθ. 148: Άγηνο ηέθαλνο, ΠΔ κηθξά αληηθείκελα (ζθνλδύιηα, γπλαηθεία θαη δσόκνξθα εηδώ-

ιηα, ιίζηλα εξγαιεία ζηε ηειεπηαία ζεηξά).  Γηαθξίλνληαη: 5004-5005) γπλαηθεία εηδώ-

ιηα ηύπνπ Φ, 5011) εηδώιην βννεηδνύο πνπ πηζαλόλ θέξεη δπγό, 5021) πηελόζρεκν εη-

δώιην (Taylor and Janko, 2008:  pl. 44) 
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Δηθ. 149: Άγηνο ηέθαλνο, ME I, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 562, fig. 14.2) 
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 Δηθ. 150: Άγηνο ηέθαλνο, ΜΔ ΗΗ-ΗΗΗ, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 573, fig. 14.4) 
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Δηθ. 151: Άγηνο ηέθαλνο, ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η-ΤΔ Η, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 574,  fig. 14.5) 
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Δηθ. 155α-β: Άγηνο ηέθαλνο, ηαθή Α23, α) 

ράιθηλα ελώηηα, δαρηπιίδη πεξόλε θαη 

ράληξεο (Taylor and Janko, 2008: pl.45, 

6012α, β) εγράξαθην θύπειιν (Taylour, 

1972: 215, fig.7) 

Δηθ. 154: Άγηνο ηέθαλνο, ΜΔ ΗΗΗ/ΤΔ Η  γπλαηθεία 

ηαθή (Α23) κε πινύζηα θηέξηζε (Taylour, 

1972: 214, fig. 5) 

Δηθ. 153: Άγηνο ηέθαλνο, ΜΔ ιίζηλν 

πιαθίδην κε δύν ηδενγξάκκαηα 

ηεο Γξακκηθήο Α’ γξαθήο (Banks 

and Janko, 2008: 442, fig. 9.12) 

Δηθ. 152: Άγηνο ηέθαλνο, πεξηνρή Ν, θηίξην ηεο ΜΔ ΗΗΗ-

ΤΔ Η θάζεο κε ζξαλίν θαη εζηία ζην έλα από ηα δύν 

δσκάηηα (Rutter and Rutter, 1976: 2, fig. III.1) 

α 
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Δηθ. 156α-β: Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ Η αληξηθή ηαθή θαη παηδηθή αλαθνκηδή (Α28) α) θάηνςε εζσηεξηθνύ ηάθνπ 

(Taylour, 1972: 218, fig.11), β) θηεξίζκαηα: 1, 3-νζηέηλεο βειόλεο, 2-ράιθηλν εγρεηξίδην, 3-ράιθηλεο 

ηξηρνιαβίδεο, 5-ιεπίδεο νςηαλνύ θαη μέζηξν ππξηηόιηζνπ.  

Δηθ. 157: Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ ΗΗ, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 593, fig. 14.8) 
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Δηθ. 160: Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ ΗΗΒ παηδηθή ηαθή 

(Β28), ηα ηξία αγγεία ηεο θηέξηζεο (Taylour 

and Janko, 2008: pl.40, 3289-3291)  

Δηθ. 159: Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ ΗΗΒ παηδηθή ηαθή 

(Β28), (Taylour and Janko, 2008: 130, fig. 2.5)  

Δηθ. 158: Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ Η/ΗΗΑ ηαθή (Nu13) κε ιίζη-

λε πιαηθόξκα ζηε ΝΑ γσλία (πιεπξά θεθαιηνύ) 

(Taylour and Janko, 2008: 138, fig. 2.10)  
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Δηθ. 162: Άγηνο ηέθαλνο, δηάθνξα ΤΔ εηδώιηα: 

7092-κηλσηθό αλζξσπόκνξθν, 7122-ηξνρόο 

από άξκα (French and Janko, 2008: 456, fig. 

10.4) 

Δηθ. 163: Άγηνο ηέθαλνο, ζθξαγηδόιηζνο 

από ηελ ηαθή Η13 (French and Jan-

ko, 2008: 459,  fig. 10.5, ιεπηνκέ-

ξεηα) 

Δηθ. 161: Άγηνο ηέθαλνο, ΤΔ ΗΗΗΑ1-ΗΗΗΑ2 πξώηκε, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour and Janko, 2008: 594,  fig. 14.9) 
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Δηθ. 164: Άγηνο ηέθαλνο, κεηάβαζε θαη ΤΔ ΗΗΗΓ πξώηκε, νηθηζκόο θαη ηαθέο (Taylour 

and Janko, 2008: 603, fig. 14.11) 
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Δηθ. 166: Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο ζέζεο Μαπξνβνύλη 

(Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 116, fig. 3) 

Δηθ. 167: Μαπξνβνύλη, θαηόςεηο ζαιακνεηδώλ ηθ 1-3, 5 

(Waterhouse and Hope Simpson, 1961: 117, fig. 4) 

Δηθ. 165: Σνπνγξαθηθό ζρέδην Α άθξνπ ηεο πεδηάδαο ηνπ Έινπο θαη ησλ ζέζεσλ Άγηνο Δπζηξάηη-

νο, Άγηνο Δπζηξάηηνο: Διίηζα θαη Άγηνο Δπζηξάηηνο-Α ιόθνο (Waterhouse and Hope Simp-

son, 1960: 88, fig. 9) 
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Δηθ. 168: πθηά, θάηνςε ηθ 1 θαη θαηαλνκή ηαθώλ θαη θηεξη-

ζκάησλ (ηατλρανπεξ, 1973-1974: 295, ζρέδ. 6) 

Δηθ. 169: πθηά, αγγεία θαη μίθνο 

από ηνλ ηθ 1 (ηατλρανπεξ, 

1973-1974: πίλ. 189) 

Δηθ. 171: πθηά, αγγεία από ηνλ ηθ 2 (Δπζηαζίνπ, 

1997: πίλ. 85β-γ) 

Δηθ. 170: πθηά, θάηνςε θαη ηνκή ηθ 2 (Δπζηαζίνπ, 1997: 

198, ζρέδ. 16) 
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Δηθ. 172: πθηά, αγγεία από ηελ θηέξηζε ηνπ ηθ 

3. Σν εζσηεξηθό ηνπ ιάθθνπ 1 ηνπ ηθ 

3 κε νζηά αλαθνκηδώλ θαη αγγεία 

(Δπζηαζίνπ, 1998: πίλ. 80α-γ) 

Δηθ. 173: πθηά, αγγεία από ηελ θηέ-

ξηζε ηνπ ηθ 4. Αγγεία ζην 

δάπεδό ηνπ (Δπζηαζίνπ, 

1998: πίλ. 81α-δ) 

Δηθ. 174: Αγγειώλα: Μπάζηηδα, θάηνςε θαη ηνκή ηάθνπ (ππξόπνπινο, 1981: 130, ζρέδ.5) 
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Δηθ. 175: Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηεο πεξηνρήο Δπηδαύξνπ Ληκεξάο θαη ησλ ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ ζπ-

ζηάδσλ κε ΤΔ ζαιακνεηδείο ηάθνπο (Αγία Σξηάδα, Βακβαθηά θαη Παιαηόθαζηξν) (Κνπ-

ληνύξε, 1996-1997: 509, εηθ. 1) 

Δηθ. 176: Δπίδαπξνο Ληκεξά: Αγία Σξηάδα, 

ηθ Α (Υξήζηνπ, 1956: 208, εηθ. 1) 
Δηθ. 177: Δπίδαπξνο Ληκεξά: Αγία Σξηάδα, 

ηθ Β (Υξήζηνπ, 1956: 209, εηθ. 2) 
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Δηθ. 179: Δηζεγκέλα ΤΔ ΗΗΑ αγγεία από ηά-

θν/νπο ηεο Δπηδαύξνπ Ληκεξάο (Κνπ-

ληνύξε 1996-1997: 510, εηθ.2-3) 

Δηθ. 178: Αγγεία από ηελ θηέξηζε ησλ ηάθσλ α) ηθ.Β Αγί-

αο Σξηάδαο, Β) ηθ.Α Αγίαο Σξηάδαο θαη γ) ηάθνπ 

Παιαηνθάζηξνπ ηεο Δπηδαύξνπ Ληκεξάο (Υξήζηνπ, 

1956: πίλ.103α-γ) 

Δηθ. 180: ΤΔ Η αγγεία πηζαλόλ από θηέξηζε 

ηάθνπ ζηελ ζέζε Αζσπόο: Μπνδά 

(Demakopoulou, 1992: 99, fig.29) 

Δηθ. 181: ΤΔ ΗΗΑ αγγεία πηζαλόλ από θηέξη-

ζε ηάθνπ ζηελ ζέζε Αζσπόο: Μπνδά 

(Demakopoulou, 1992: 104, fig. 32)  



Δηθόλεο 

 337 

 
 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Δηθ. 185: Σνπνγξαθηθό ζρέδην ηνπ ΝΓ ηκήκαηνο ηεο ρεξζνλήζνπ Μαιέα θαη ηεο Διαθνλήζνπ. ην πεξί-

γξακκα επηζεκαίλεηαη ε ζέζε ηεο θαηαβπζηζκέλεο ζέζεο Παπινπέηξη (Harding et al., 1969: fig. 1) 

Δηθ. 183: Σζεγθηάληθα: Μαλδξίηζα, είζνδνο ζα-

ιακνεηδνύο κπθελατθνύ ηάθνπ (Εαββνύ, 

2002: 223, θση. 3) 

Δηθ. 184: Ληκαλάθη Απιόζπεινπ, είζνδνο κπθε-

λατθνύ ηάθνπ (Εαββνύ, 2002: 224, θση. 5)  

Δηθ. 182: ΠΔ ζθξάγηζκα από ηελ ζέζε Αζσπόο: 

Μπνδά (Εαββνύ, 2007: 441, εηθ. 16) 
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Δηθ. 186: Παπινπέηξη, απνηύπσζε ηνπ νξαηνύ θαηαβπζηζκέλνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ, ησλ αλεζθακκέλσλ θαηα-

ινίπσλ ζηελ νκώλπκε λεζίδα ζηα Ν θαη ηκήκα ηνπ λεθξνηαθείνπ ησλ ζαιακνεηδώλ ζηελ παξαιία 

Πνύληα ζηα Β (Harding et al., 1969: fig. 3) 

Δηθ. 187: Παπινπέηξη, θηίξην ΗΥ 

(Harding et al., 1969: 120, 

fig. 5) 

Δηθ. 188: Παξαιία Πνύληα, θαηόςεηο ζαια-

κνεηδώλ ηάθσλ α) ηθ.37, β) ηθ.39 κε 

ηθ.38 θαη 41 (Harding et al., 1969: 

131, fig. 13) 
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 Δηθ. 190: Παπινπέηξη, δηάθνξνη θηβσηηόζρεκνη ηάθνη εληόο ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ 

(Harding et al., 1969: 124-125,  fig. 7-8) 

Δηθ. 189: Παξαιία Πνύληα, b) αεξνθσηνγξαθία ηκήκαηνο ηνπ λεθξνηαθείνπ, c-d)  ζαιακν-

εηδείο ηάθνη, e) ζαιακνεηδήο ηθ. 39 (Harding et al., 1969: pl. 25) 
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Δηθ. 191: Παπινπέηξη, ΤΔ ζαιακνεηδείο ηάθνη (Harding et al., 1969: 127,  fig. 10) 


